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การฟนฟเูด็กพกิารในอดีต  เร่ิมมาพรอม ๆ กับการฟนฟูผูเจ็บ
ปวยดวยโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุภยันตรายอื่น ๆ

ประวัติความเปนมาในอดีต
พ.ศ. 2478-2483  พลตรีนายแพทยขุนประทุมโรคประหาร

ทานเปนรังสีแพทย  แตมีความสนใจดานการรักษาและการ
ฟนฟูสภาพผูปวย ทานจึงไดจัดต้ังหนวยงานกองเสนารักษ
มณฑลทหารบกที่ 11 ขึ้นอยูกับสถาบันทหารหรือโรงพยาบาล
ทหาร โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระราชทาน
วังพญาไท เปนที่ทําการเมื่อป พ.ศ. 2495 การบริการรักษา
พยาบาลผู ป วยในขณะนั้ น ได ใหบริการผู ป วยกระดูกหัก
ขอเคล่ือน ขอเคล็ด โดยใชวิธีออกกําลังการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อและขอตอ ตอมางานบริการดังกลาวตองหยุดชะงัก
และปดตัวไป  เนื่ องจากทานพลตรีขุนประทุมโรคประหาร
ไดเดินทางไปศึกษาตอทางดานรังสีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐ-
อเมริกา ในระหวางป พ.ศ. 2483-2491 และไดมีโอกาสศึกษา
ดูงานเพิม่เติมทางดาน Physical Medicine ที ่ North Western
University เมืองชิคาโก นับเปนแพทยทานแรกที่ไดมีโอกาส
ศึกษาในวิชาการดานนี้(1)

พ.ศ. 2490 ศาสตราจารยนายแพทย เฟ อง สัตยสงวน
ท านเปนหัวหน าสาขาออร โธป ดิคส  ในแผนกศัลยศาสตร
โรงพยาบาลศิริราช ไดเร่ิมงานบริการรักษาฟนฟูความพิการ
และเร่ิมงานทางดานกายภาพบําบัดขึ้นที่ โรงพยาบาลศิริราช
โดยนําเคร่ืองมือทางฟสิกสมาบําบัดรักษา เชน เคร่ืองอบไฟฟา
แสงอินฟราเรด ตลอดจนการนวดและการใชอุปกรณออกกําลัง
แบบตาง ๆ(2)

พ.ศ. 2495 การรักษาและฟนฟูเด็กพิการเร่ิมเกิดชัดเจน
เดนชัดขึ้นมา เนื่องจากในขณะนั้นไดเกิดโรคโปลิโอหรือโรค
ไข สันหลังอั กเสบระบาดคร้ั งใหญ  เกิดขึ้ นเปนคร้ั งแรกใน
ประเทศไทย ทําใหหลังจากอาการไขหายแลวผู ปวยเด็กมี
อาการอัมพาตของแขน ขา ลําตัว เกิดขึ้ น ผูปวยเด็กพิการ
เปนจํานวนมากมารับการบําบัดรักษาที่หนวยกายภาพบําบัด
โรงพยาบาลศิริราช ประมาณ 50-60 คน / วัน(2) การบําบัดรักษา
ในขณะนั้นมีการใชการกระตุนกลามเนื้อที่เปนอัมพาตออนแรง
ดวยเคร่ืองกระตุนกลามเนื้อดวยไฟฟา การนวดกลามเนื้อ การ
บริหารออกกําลังและการใช เคร่ื องธาราบําบัด ซึ่ งทานขุนประทุมฯ
ไดเปนผูประดิษฐถังน้ําอุน (hubbard tank) ขึน้เม่ือปพ.ศ. 2493(3)

ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเพื่ อใชเปนเคร่ื องธาราบําบัด
และตอมาไดนํามาใชบําบัดรักษาผูปวยเด็กโรคโปลิโอที่ มีการ
ระบาดที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาดวย

พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ไดพระราชทานเคร่ือง hubbard tank (อางธาราบําบัด) ใหแก
หนวยกายภาพบําบัด โรงพยาบาลศิริราช 1 เคร่ือง สําหรับใช
ชวยฟนฟูสภาพรางกายผูปวยเด็กโปลิโอซ่ึงยังมีการระบาดของ
โรคอยูมากในขณะนั้น เคร่ือง hubbard tank พระราชทานนี้
ได รับการดูแลรักษาใหอยู ในสภาพที่ ดีอยางตอเนื่ อง แมวา
ตอมาจํานวนผูปวยโรคโปลิโอจะลดลงตามระยะเวลาที่ผานไป
แตเคร่ืองมือดังกลาวก็ยังใชเปนประโยชนในการบําบัดรักษา
ผูปวยเด็กโรคสมองพิการ ผูปวยที่มีอาการกลามเนื้อออนแรง
พิการจากสาเหตุ อ่ืนๆ ปจจุบันเคร่ือง Hubbard tank พระราชทาน
นี้อยู ในความดูแลของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู และถือเปน
สมบั ติ สําคัญเปนหนึ่ งใน “120 ช้ิ นเอกของศิ ริราช” (120
Memorabilia of Siriraj)(4)

พ.ศ. 2500 โรงพยาบาลศิริราชไดเปดโรงงานทําเคร่ืองชวย
คนพิการ โดยศาสตราจารยนายแพทยดํารง กิจกุศล เปนผู
ดําเนินการนําเคร่ืองกายอุปกรณเสริม กายอุปกรณเทียม มาใช
กับผูปวยเด็กและผูใหญ ที่มีความจําเปนจะตองใชเคร่ืองชวย
ดังกลาว โดยเฉพาะผูปวยเด็กโรคโปลิโอที่ มีอาการกลามเนื้อ
ออนแรง ไดใชประโยชนจากเคร่ืองกายอุปกรณเสริม (เบรส)
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เปนอยางมาก ปจจุบันโรงงานดังกลาวมีสถานะภาพเปนสาขา
เคร่ืองชวยคนพิการสังกัดภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู

พ.ศ. 2513 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสุนิตย สุทธิ-
สารรณกร เปนหัวหนาหนวยเวชศาสตรฟนฟู ภาควิชาศัลย-
ศาสตรออรโธปดิคสในขณะนั้น ไดเห็นความสําคัญของการ
ศึกษาเลาเรียนสําหรับเด็กพิการและเจ็บปวยที่อยูโรงพยาบาล
และไม มี โอกาสเข าเรียนในชั้ นเรี ยนของโรงเรี ยนปกติ ได
จึงไดเปด “ช้ันเรียนพิเศษ” ขึ้น โดยไดรับความรวมมือจากกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษา จัดครูมาชวยสอนเด็กพิเศษ
เหลานั้ นเปนประจํา ปจจุบันช้ั นเรียนพิ เศษย ายไปสังกัด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

มูลนิธิอนุ เคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนองคกรเอกชนที่ ไดสราง
คุณประโยชนและเอื้ ออํานวยประโยชนตอราชการ ในเร่ือง
การสนับสนุนและส งเสริมการบริการโดยตรงแก เด็กพิการ
มูลนิธิฯ ไดเร่ิมดําเนินการจัดต้ั งขึ้ นเม่ือป พ.ศ. 2497 โดย
แรกเร่ิมจากกลุมสุภาพสตรีอาสาสมัครทํางานเพื่อเด็กพิการ
ซ่ึ งในขณะนั้ นได มีเด็กพิการไปรับการบําบัดรักษา ณ โรง-
พยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กลุมอาสา
สมัครสตรีดังกลาวใหบริการแทนผูปกครองที่ ไมสามารถจะ
พาบุตรหลานพิการเหล านั้ นไปโรงพยาบาลได  นับต้ั งแต
กอต้ังจนปจจุบัน มูลนิธิฯ ไดใหความชวยเหลือและใหบริการ
แกเด็กพิการทางรายกาย แขน ขา ลําตัว เปนจํานวนมาก
ใหบริการทั้ งทางดานการบําบัดรักษา การศึกษา สวัสดิการ
และการงานอาชีพ โดยมี จุดประสงค ให ผู พิ การได รับการ
บําบัดรักษา แกไขความพิการ และฟนฟูสมรรถภาพจนสามารถ
ชวยตนเองไดโดยติดตอประสานงานรวมมือกับโรงพยาบาล
และหนวยงานอื่น เพื่อใหความชวยเหลือแกผูพิการเหลานั้น(5)

การฟนฟูเด็กพิการในปจจุบัน
ปจจุบันการฟนฟูรักษาเด็กพิการ ไดมีการพัฒนาศักยภาพ

ในดานการรักษา ควบคูไปกับการรักษาฟนฟูสมรรถภาพของ
ผูใหญ แมวาหลาย ๆ สถาบนั หลาย ๆ หนวยงาน ยังมิไดมีการ
แยกงานการรักษาเวชศาสตรฟนฟูเด็กออกจากงานเวชศาสตร
ฟนฟูผูใหญโดยตรงก็ตาม แตบางแหงก็เปดการรักษาเปนคลินิก
พิเศษเฉพาะทางเวชศาสตรฟนฟูเด็กแลว อาจจะกลาวไดวา
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
เปนหนวยงานแหงแรก ที่ไดมีการแยกสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก
อยางชัดเจน โดยเมื่อป พ.ศ. 2548 รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ
นําเสนอโครงการพัฒนาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก 3 ทิศทาง เพื่อนํา
ไปสูการจัดต้ังสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็กขึ้น เสนอตอ รศ.พญ.
กมลทิพย หาญผดุงกิจ ซ่ึงเปนหัวหนาภาคเวชศาสตรฟนฟูใน

ขณะนั้นเห็นชอบดวย และนําเสนอโครงการดังกลาวตอคณะ
แพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล ซ่ึ งได รับอนุ มั ติการจัดทํา
โครงการ โดยไดอนุมัติพื้นที่ เพื่อทําการปรับปรุงเปนสถานที่
สําหรับใหบริการงานเวชศาสตรฟนฟูเด็ก เม่ือวันที ่28 พ.ย. 2548
ตอมาคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล ไดประกาศ
อนุมัติรับรองสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็กของภาควิชาเวชศาสตร-
ฟนฟูอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551 โดยมี รศ.พญ.
ศรีนวล ชวศิริ เปนหัวหนาสาขาฯ มีบุคลากรประจําสาขาฯ
ประกอบดวย แพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด
พยาบาล นักโภชนาการ บรรณรักษและธุรการ มีหนวยงาน
ธาราบําบัด และการประดิษฐอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ
รวมอยูดวย อาจจะกลาวไดวาสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็กนี้เปน
หนวยงานที่ใหการบริการฟนฟูสมรรถภาพความพิการของเด็ก
ครบวงจรสมบูรณที่สุด

เด็กพิการเปนจํานวนมาก มีความจําเปนจะตองใชเคร่ืองมือ
อุปกรณเพือ่ชวยในการบําบัดรักษา เชน อปุกรณชวยนัง่ ชวยยืน
ชวยการทรงตัว อุปกรณ เพื่ อการฟนฟูเหลานี้ มีจํานวนนอย
ไมเพียงพอ มักตองส่ังซ้ือจากตางประเทศที่ มีราคาแพง และ
มีใชเฉพาะการรักษาในโรงพยาบาลเทานัน้ ทําใหผูปกครองขาด
โอกาสการมีสวนรวมของการรักษาที่บานไดไมมากเทาที่ควร
รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ ไดขออนุมัติจัดต้ังหนวยประดิษฐอปุกรณ
พิเศษเพื่อเด็กพิการ จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
และติดตอประสานงานขอความรวมมือจากประเทศญี่ ปุ น
ทั้ งทางดานวิชาการและบุคลากร ทําใหสามารถพัฒนางาน
ประดิษฐอุปกรณ  เพื่ อต อยอดการรักษาผู ป วยเด็ กพิการ
ไดอุปกรณที่มีคุณภาพดี ราคาถูก มีศักยภาพสูง โดยสามารถ
ผลิตอุปกรณ เพื่ อการฟ นฟูตอเนื่ อง ไดแก อุปกรณชวยนั่ ง
อุปกรณประคองยืน บารคูขนานถอดประกอบได อุปกรณฝก
การทรงตัว เคร่ื องกระตุ นไฟฟ าในเด็ก เกาอี้ รถเข็นไฟฟา
การพัฒนาเกมสคอมพิวเตอรเพื่อประกอบการรักษา เปนตน

เด็กพิการจํานวนไมนอย เชน เด็กโรคสมองพิการ มีปญหา
เร่ื องของการดูด กลืน  การเคี้ ยวอาหาร ปญหาดั งกล าว
มักจะถูกละเลย ซ่ึ งมีผลตอการฟ นฟู เด็กเปนอย างมาก
แต เดิ มความรู ความเข าใจปญหาการดู ดกลืนยังมี จํากั ด
ขาดบุคลากรที่ ใหการดูแล เพื่ อให มีการพัฒนาองคความรู
ในเร่ืองดังกลาว รศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ ไดติดตอวิทยากรจาก
ประเทศญี่ปุนมาฝกอบรมเร่ือง “การฟนฟูการดูดกลืนในเด็ก”
ใหกับนักกิจกรรมบําบัดและผูสนใจ ตอมาไดมีการเปดหนวย
ฟ นฟูการดูดกลืนขึ้ น (ปพ.ศ. 2544) โดยมีทีมของผู รักษา
ประกอบดวย แพทย นักกิจกรรมบําบัดเด็ก นักโภชนาการ
พยาบาล ปจจุบันใหบริการการอบรมวิ ชาการแก แพทย
พยาบาล บุคลากรอื่น ๆ ไปแลวเปนจํานวนมาก
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แนวคิดเร่ื องการใชของเลนเพื่ อการรักษาและโครงการ
หองสมุดของเลนศิริราช เปนอีกแนวทางหนึ่ งที่สามารถชวย
พัฒนาการรักษาเด็กใหเหมาะสมมากขึ้น ปจจุบันโครงการนี้ได
เกิดขึ้นแลว ดําเนินการโดย แพทย บรรณรักษ นักกายภาพ
บําบัด นักกิจกรรมบําบัด และพยาบาล

แม ว าการใหการฟ นฟูสมรรถภาพเด็กเปนเ ร่ื องสําคัญ
และจําเปน แตส่ิงที่สําคัญย่ิงกวาคือการปองกันการเกิดความ
พิการในเด็ ก โครงการความร วมมือระหว างภาควิ ชาเปน
สวนหนึ่ งที่ สามารถกระทําได โดยปจจุบันมีโครงการความ
รวมมือระหวางสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร
ฟ นฟู  และหน วยทารกแรกเกิด ภาควิ ชากุมารเวชศาสตร
ช่ื อโครงการ “การคนหาและฟ นฟูเด็กกลุ มเส่ียงตอการเกิด
สมองพิการ” ซ่ึ งเปนโครงการที่ปนประโยชนอยางย่ิง ทําให
สามารถใหการวินิ จฉัยและใหการรักษาได เร็ วขึ้ น ขณะนี้
โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ

สรุป
การฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการในปจจุบัน แมวาจะมีการ

พัฒนาการดูแลชวยเหลือที่ ถูกตองครบถวนไดมากกวาอดีตที่
ผานมา แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหการดูแลชวยเหลือ
เหลานั้นยังมีขีดจํากัดอยูในบางแหงบางที่ ทั้งทางดานบุคลากร

ที่ ใหบริการการดูแล ตลอดจนความรูความเขาใจของพอแม
ผูปกครอง ครอบครัวเด็กพิการ ซ่ึงคงตองไดรับความชวยเหลือ
สนับสนุนของรัฐ ตลอดจนการประสานงานระหวางรัฐและ
องคกรตางๆ ตอไป เพื่อใหปญหาเด็กพิการที่สามารถเขาถึง
การบริการไดนั้นเกิดขึ้นนอยที่สุด และเพื่อใหการฟนฟูเด็กพิการ
ใหมีโอกาสที่สามารถพึ่งตนเองในการดํารงชีวิตตอไปเกิดขึ้น
ใหไดมากที่สุด
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