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พลตรีหญิง เฟองฟา  คุณาดร





  รู สึกว า ตัว เองมี โชคดี ท่ี ได ทํางาน ท่ี โรงพยาบาล

มงกุฎเกล า ท่ี ให โอกาสทํางาน ท่ี รักและมี เ พ่ือนรวม

งานท่ี ดี  ได ต้ั ง ใจไว ต้ั งแต ไปเ รียนตอ ท่ีอ เม ริกาว าตอง

กลับมาบาน ชวง น้ันทางอเม ริกาขาดแคลนแพทย

มาก เ น่ืองจากสงครามเ วียดนามทําใหแพทย ท่ี ไปฝก

อบรมเฉพาะทางอยูตอ เปนสวนมาก ได เข า เปน

Staff  ท่ีแผนกกายภาพบําบัด ซ่ึง เปน ช่ือในขณะน้ัน ท่ี

ต้ั งอ ยู ท่ีพระ ท่ี น่ั ง อุดมวนาภรณ  หลังจากพบวา มี

โครงสร างการทํางานเหมือนกับ ท่ี เ รียนรูมา ถึงแมว า

จะไม  perfect



 เน่ืองจากอาจารยขุนปทุมโรคประหารและอาจารยพันเอก

หญิง เรณู วิชยานนทซ่ึงจบ Training PMR จาก USA มา

กอนไดวางรากฐานใหแผนกกายภาพบําบัดเปนแผนกเล็กๆท่ี

ข้ึนตรงตอผูอํานวยการโรงพยาบาล อาจารยเรณูเปนหัวหนา

แผนก มี Staff 1 คนคือ พ.อ.หญิงสุรัชดา หิรัญสิ ท่ีเพ่ิงยาย

มาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเปน GP มีพยาบาลและนาย

สิบพยาบาล แตยังไมมีสหวิชาชีพ เน่ืองจากเพ่ิงมีโรงเรียน

กายภาพบําบัดและกายอุปกรณท่ีศิริราช



  มี ward ท่ีตึกล้ินจ่ีกิติขจร

ช้ันลาง 4 เตียงสําหรับผู

ปวย Wheelchair และช้ัน

บน 8 เตียงสําหรับคน

ท่ีAmbulateได พยาบาล

ทําหนาท่ีเปน PT หอง

ไฟฟา นายสิบพยาบาล

ชวยท่ีgym พยาบาลทํา

หนาท่ีเปน OT และ

Speech Therapist ท่ี

ward มีหัวหนาพยาบาล 1

คนและมีนายสิบพยาบาล

อยูเวร ตัวเองเปนแพทยคน

เดียวท่ีอยูเวร On call 



     มีหองธาราบําบัดซ่ึงมี Hubbard Tank 2 เคร่ือง ท่ี

อาจารยขุนประทุมโรคประหารเปนผูสราง มี Whirlpool

สําหรับแขนขา มีสระน้ําวชิราลงกรณธาราบําบัดซ่ึงไดรับ

พระราชทานต้ังแตมีการระบาดของโรคโปลิโอ มีหองEMGท่ี

หนาตางกรุดวยมุงลวดเพ่ือปองกันคล่ืนไฟฟารบกวน EMG

signal และท่ีดีใจมากคือมีเคร่ือง EMG ย่ีหอ TECA, Model

BE3 ท่ีไมมีใครทําและเกากวาเคร่ือง EMG ท่ีเคยใชเม่ือตอนเปน

Resident ท่ีอเมริกาซ่ึงเปน Model BE4 มีศูนยฝกอาชีพ

พระราชทานขางตึกล้ินจ่ี



   อาจารยขุนปทุมซ่ึงเกษียณแลวมาน่ังทุกเชา ฝกใหทหาร

พิการแกะสลักไมและลูกชายทานขุนสอนวิชา Electronic มี

หนวยแขนขาเทียมท่ีแผนก Ortho ซ่ึงตอนน้ันยังรวมอยูกับกอง

ศัลยกรรม  มี Ward ราชการสนามท่ีมีทหารบาดเจ็บและพิการ

เน่ืองจากชวงน้ันมีเหตุการณไมสงบชายแดน ทําใหไดแนะนําตัว

ตอ Orthopedist และ Neurosurgeon รับตรวจ EMG และมี

Case consult จํานวนมากจึงไดลุยงานดูแลทหารพิการอยาง

เต็มท่ี

     เม่ือเร่ิมมาทํางาน วพม.เพ่ิงเปดและไดมีภาควิชา PM&R

เปนภาควิชาอิสระไมรวมกับ Ortho เหมือนศิริราชหรือจุฬา 

เน่ืองจากอาจารยหมอเรณูได

ทําหลักสูตรและ defend

จนไดแยกเปนภาควิชา

เวชศาสตรฟนฟูอยางเปน

เอกเทศแหงแรกของไทย



     ไดรวมสอน Functional Anatomy ในช่ัวโมงภาควิชา

กายวิภาคให นพท. ป3 ต้ังแตรุนแรกท่ีขามฟากมาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี Program ตรวจ Physical

Fitness ของนพท. และวิชา Sport Medicine โดย

อจ.นพ.อวย เกตุสิงหจากศิริราช

  ไดรวมงานกับชมรมแพทยเวชศาสตรฟนฟู และไดรวมสราง

หลักสูตรอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฟนฟูจาก

แพทยสภา เน่ืองจากขณะน้ันสงครามเวียดนามสงบโอกาสท่ี

แพทยจากตางประเทศจะไปฝกอบรมท่ี USA คอนขางยากไม

เหมือนชวงสงครามเวียดนามท่ีแพทยอเมริกันตองไปเปนทหาร

ทําให Program Training ตองรับ FMG ( Foreign Medical

Graduate) 



   ตัวเองไดรับอนุมัติบัตรเวชศาสตรฟนฟูจากแพทยสภาโดย

การสอบกันเองระหวางแพทย เวชศาสตรฟนฟูท่ีจบ Training

จากตางประเทศเพ่ือจะได qualify ในการรางหลักสูตรอบรม

แพทยประจําบาน แพทยท่ีไดอนุมัติบัตรรุนแรกมี อจ.หมอเสก 

 อจ.เย่ียมมโนภพ จากจุฬา  อจ.หมอสุนิตย  อจ.อรฉัตร จาก

ศิริราช อจ.รังสรรค อจ.ฉัฐยา จากรามา  อจ.จํานง  อจ.เทอด

ชัยจากเชียงใหม และเฟองฟาจาก รพ.พระมงกูฏเกลา

แพทยสภาไดอนุมัติใหเร่ิมฝกอบรมไดในป 2525 ทางวพม.มี

แพทยประจําบานรุนแรกป 2527 ไดแก อจ.หมอไกรวัชร ธีร

เนตรและอจ. รังสิมา อิงอราม



     หนวยของเราไดยายจากพระท่ีน่ังอุดมวนาภรณ มาท่ีอาคาร

เวชศาสตรฟนฟู เม่ือ 23 มกราคม 2523 อาคารเวชศาสตร

ฟนฟูทันสมัยมาก มี Ramp สําหรับ wheelchair มี Ward ท่ี

ใหความสะดวกแกผูพิการท่ีใช wheelchair มีหอง PT, OT,

Speech , หองพละ และธาราบําบัด



   ไดชวย อจ.หมอเรณูจัดทําอัตรากําลังพลเน่ืองจากขอขยาย

เปนกอง และเร่ิมมีนักกายภาพบําบัด เขามาเปน Staff โดยได

จัดเลียนแบบจากท่ีไดเรียนรูมาแตก็ยังไมครบทุกหนาท่ีของงาน

เวชศาสตรฟนฟูตามตัวอยางจากโรงพยาบาล VA ในตาง

ประเทศ ตําแหนงท่ีขอไดแก แพทยเวชศาสตรฟนฟู พยาบาล

ฟนฟู นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักพละบําบัด นัก

อรรถบําบัด นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห และชาง

Electronic ก็ไดรับอนุมัติหลังจากได defend กับ กพ.ทบ. แต

ก็ใหอัตราไมครบตามท่ีขอไป และไดรับอนุมัติใหเปนกอง

เวชศาสตรฟนฟู

   ชวงน้ีเร่ิมมีสหวิชาชีพเพ่ิมข้ึน มีงานใหทํามากมายท้ังผูปวย

ในและผูปวยนอกไดรับ consult จากแผนกอ่ืน เน่ืองจากงาน

ของเรามีคนรูจักมากข้ึน เราทํางานกันเปนทีม มี grand round

ผูปวยในสัปดาหละคร้ัง ระหวางแพทยและทีมงาน มี Team

meeting สัปดาหละคร้ัง รวมกับผูปวย ญาติ เพ่ือใหเขาใจเปา

หมายและการวางแผนบําบัดฟนฟูผูปวยรวมกัน 



  กอนมี พรบ. ฟนฟูคนพิการ

คนพิการและครอบครัวมี

ความลําบากมากเน่ืองจากมี

คาใชจายเก่ียวกับการรรักษา

ฟนฟูและอุปกรณเคร่ืองชวย

ความพิการตางๆ ทําใหผูปวย

บางรายตองขายท่ีนา ขายวัว

ควาย เปนภาระของนัก

สังคมสงเคราะหท่ีตองทําเร่ือง

ขออนาถาและขอบริจาคจากผูมีกําลังทรัพยและมีจิตกุศล

ทานผูหญิงเชิญ พิศลยบุตร ไดบริจาคเงินหน่ึงลานบาทจึงไดนํา

มาจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือเวชศาสตรฟนฟูข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใชงบ

ประมาณเพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีจําเปน ชวยการศึกษาอบรมของ

แพทยประจําบานและเจาหนาท่ี จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนและเพ่ือ

ใชซอมแซมอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปนของกองเวชศาสตร

ฟนฟู. 



    ไดจัดต้ัง Brachial Plexus Clinic รวมกับ Hand

Surgeon กอง Orthopedic เน่ืองจากมีผูปวย Brachial

Plexus Injury และ Nerve Injury จํานวนมาก เพ่ือวิเคราะห

รักษา ฟนฟู และติดตามผูปวยเดือนละคร้ัง ไดจัดต้ัง Spastic

Clinic เพ่ือรักษาผูปวยสมองพิการท่ีมีอาการกลามเน้ือเกร็งโดย

อาจารยอารมย ขุนภาษี ไดร้ือฟน Technique การฉีดน้ํายา

phenol และไดเผยแพรใหสถาบันอ่ืนนําไปใชจนทุกวันน้ี



  ไดรวมจัดประชุมแกไขปญหา เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห

คนพิการ และโรงเรียนศรีสังวาลยกับสมาคมแพทยเวชศาสตร

ฟนฟู และศัลยแพทย Orthopedic ใหมี Teaching

Conference เดือนละคร้ัง และเสนอใหใชตึกเวชศาสตรฟนฟู

เปนท่ีจัดประชุมและไดดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน

ไดเปนกรรมการของมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ และไดทําหนาท่ี

Team leader แกไขประชุมฟนฟูกับทีมของมูลนิธิ เดือนละ 2

คร้ังในชวงท่ี โรงเรียนเปดเทอม 



 ไดออกเย่ียมตรวจสภาพความพิการของทหารพิการ สมาชิก

สายใจไทยกับคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ประมาณปละ 4

คร้ัง ท่ัวประเทศ ทําใหมีโอกาสพบศิษยเกาของเรา



   ไดทําหนาท่ีกรรมการแพทย เตรียมนักกีฬาคนพิการ เขา

แขงขันในกีฬาเฟสปกเกมส (พาราเกมส) ท่ีประเทศไทย เปน

เจาภาพ จัดงานเอเชียนเกมส และ เฟสปกเกมส ป 2540 ทําให

อาจารยแพทยและแพทยประจําบานเวชศาสตรฟนฟูไดมี

ประสบการณในการ classify นักกีฬาพิการ



   สําหรับการฝกอบรมแพทยประจําบาน ท่ีมีการอบรมตอเน่ือง

มาจนถึงปจจุบัน ไดมีโอกาสแนะนําใหอาจารยสมเกียรติ เหมตะ

ศิลป ท่ีได Thai Board หลังจบ training ท่ีเราไป Full Train

ท่ี VAMC, State University of New York at Buffalo ซ่ึง

ตัวเองได Train ท่ีน่ี และมี close contact กับอาจารยหัวหนา

Program Training ต้ังแต เรียนจบมาตลอด อาจารยสมเกียรติ

ได American Board of Physical Medicine and

Rehabilitation และ Board อ่ืนๆ อีก เน่ืองจากขยันเรียนมาก

ไดแก American Board of Spinal Cord Injury,

Electrodiagnosis Medicine และ Pain etc. และไดติดตอให

อาจารยอารมย ขุนภาษี อาจารยสุมาลี ซ่ือธนาพรกุล ท่ีไดทุน

ทบ.ไปศึกษาดูงานท่ี VAMC Buffalo ใน Program Training

ของ Dr. Lee คนละ 1 ปอาจารยท้ัง 2 ทาน ก็ไดนํา

ประสบการณท่ีไดมาพัฒนางาน และการเรียนการสอนของเรา

เปนอยางมาก



   ไดติดตอ World Rehab Fund เพ่ือขอตํารา Rehab มาไว

ในหองสมุดของเรา และไดรับมาจํานวนหน่ึง ทําใหหองสมุด

ของเรามีตําราท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน



    “ตองขอขอบคุณลูกศิษย และผูรวมงาน

ทุกทานท่ีทําใหเวชศาสตรฟนฟูของเรามีผล

งานและช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ รูสึกภูมิใจท่ีลูก

ศิษยท่ีจบออกไปไดสรางช่ือเสียงใหตนเอง

และเวชศาสตรฟนฟู ใหเปนท่ีรูจักยอมรับใน

ทองถ่ินน้ันๆเชนกัน อยากใหพวกเรารวมกัน

สรางสานตองานเวชศาสตรฟนฟู ใหเปนท่ี

รูจัก เพ่ือประโยชนแกผูปวยเปนหลักตอไป

เร่ือยๆโดยไมมีจุดส้ินสุด ขอใหส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี

ทุกคนเคารพไดคุมครองรักษาใหทุกคน มี

ความสุข ความเจริญกาวหนาในชีวิตและการ

งาน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยราย

แรงท้ังหลาย และอายุยืนยาว”



อาจารยอยากใหพวกเรารวมกัน
สรางสานตองานเวชศาสตรฟนฟู

ใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือประโยชนแก
ผูปวยเปนหลักตอไปเร่ือยๆโดย

ไมมีจุดส้ินสุด...

20/12/2564
พลตรีหญิง เฟองฟา  คุณาดร


