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“กายภาพบําบัด” อาชีพทีน่ ่ าจับตามอง”
ผศ.ดร.เกษรา รักษ์ พงษ์ สิริ
กายภาพบําบัด
คือ เป็ นวิชาชีพทางการแพทย์สาขาหนึ่ง ที่กระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน
การวินิจฉัย การบําบัดหรื อรักษาความบกพร่ องของร่ างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรค หรื อ
การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ นอกจากนั้นยังเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน การแก้ไข และการ
ฟื้ นฟูความเสื่ อมสภาพ ความพิการ ของร่ างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรื อการ
ใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด ด้วยหลักความรู ้วิชาการทางกายภาพบําบัดอย่างมี
มาตรฐานและหลักจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ ทั้งต่อบุคคลและต่อชุมชน
กายภาพบําบัดในประเทศไทย
เริ่ มครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยพลตรี นายแพทย์ขนุ ประทุมโรคประหาร ที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รักษาผูป้ ่ วยด้วยธาราบําบัด หรื อการรักษาด้วยนํ้า ต่อมา ศาสตราจารย์
นายแพทย์เฟื่ อง สัตย์สงวน หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ได้เริ่ มงานกายภาพบัดขึ้นที่
โรงพยาบาลศิริราชใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เกิดภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์ -โธปิ ดิกส์และกายภาพบําบัด ขึ้น และเกิดโรงเรี ยนกายภาพบําบัดแห่งแรกขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
ปัจจุบนั มี สถาบันซึ่งผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดระดับปริ ญญาตรี ในประเทศไทย ได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
๕. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
๗. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๐. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
๑๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๒. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา
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๑๔. มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
๑๕. มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๑๖. มหาวิทยาลัยบูรพา
กายภาพบําบัดเรียนอะไร
เป็ นการเรี ยนหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ซ่ ึงมีคุณวุฒิปริ ญญาตรี ใช้เวลาเรี ยน 4
ปี การศึกษา ในช่วงสองปี แรกศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ศึกษาหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา พยาธิ วิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ หลัก
พยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว การนวด ดัด ดึง การออกกําลังกายเพื่อการ
รักษา การรักษาและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือรักษาโดยใช้คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์
ตลอดจนศึกษาหมวดวิชาชีพ เช่น กายภาพบําบัดสําหรับผูป้ ่ วยในภาวะต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี
การทําวิจยั ก่อนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อีกด้วย
เมื่อสําเร็ จการศึกษา จะได้รับปริ ญญาบัณฑิต วท.บ. ( กายภาพบําบัด) และได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ หลังจากยืน่ คําขอและสอบผ่านการเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าทํางานในตําแหน่งต่างๆและศึกษาดังต่อไปนี้






นักกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
นักกายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัดประจําชมรมกีฬาต่างๆ
นักกายภาพบําบัดประจําหน่วยบริ การปฐมภูมิ
นักกายภาพบําบัดประจําศูนย์ส่งเสริ มสมรรถภาพร่ างกาย (Fitness- Center)

การศึกษาต่ อหลังปริญญาตรี
สามารถศึกษาในระดับปริ ญญาโทและเอก หลายสาขา ทั้งสาขากายภาพบําบัด สรี รวิทยา
กาย-วิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็ นต้น ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นต้น และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
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โอกาสในการมีงานทํา












นักกายภาพบําบัดจะสามารถทํางานตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง
ศูนย์ฟ้ื นฟูสภาพผูพ้ ิการ
สถาบันให้การดูแลหรื อบําบัดรักษาผูส้ ูงอายุ
ทัณฑสถาน
ศูนย์รักษาฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด
สถาบันรักษาฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยทางจิตสังคม
ศูนย์บริ การทางสาธารณสุ ข
โรงเรี ยนรัฐบาล
โรงเรี ยนหรื อคลินิกสําหรับเด็กพิเศษ
ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

อาชีพนักกายภาพบําบัด (Physical therapist)
หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถในการประเมินผลและให้การบําบัด ทางกายภาพ
พัฒนาความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัวแก้ไข การเคลื่อนไหว ของกล้ามเนื้อข้อต่อ ที่ยงั ทํา
หน้าที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งฝึ ก การใช้กายอุปกรณ์ เสริ มหรื อเทียม และเครื่ องช่วยในการเคลื่อนไหว
ให้แก่ ผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบอาชีพ
ต้องมีความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีจริ ยธรรมอันดีงาม และมีความตั้งใจ และพร้อมที่จะ
ให้บริ การหรื อให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยผูพ้ ิการทุกเพศทุกวัย ตลอดจนมีความอดทน และใจเย็นที่จะ
ให้ความช่วยเหลือ หรื อให้คาํ แนะนําแก่คนไข้ ที่ตอ้ งการให้หายจากสภาพร่ างกายที่ตอ้ งใช้เวลาใน
การฟื้ นฟูให้สู่สภาพปกติ สําหรับบทบาทการดูแลรักษาทางกายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยนั้น นัก
กายภาพบําบัดจะดูแลผูป้ ่ วยหลากหลายประเภท กล่าวคือ ผูป้ ่ วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(musculoskeletal system) ผูป้ ่ วยทางระบบประสาท (neurological system) ผูป้ ่ วยทางระบบหัวใจ
และการไหลเวียน (cardiovascular system) ผูป้ ่ วยเด็ก (pediatric physical therapy) ผูป้ ่ วยที่ได้รับ
บาดเจ็บทางการกีฬา เป็ นต้น
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ภาวะโรคทีส่ ามารถรับการรักษาทางกายภาพบําบัด














โรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น ผูป้ ่ วยกระดูกหัก ข้อต่อติด บาดเจ็บกล้ามเนื้อ
และเอ็นจากเล่นกีฬาหรื อการใช้งานผิดท่า ท่าทางในการทํางานและชีวิตประจําวันที่ผิด ข้อ
เสื่ อม โดยจะเป็ นผูป้ ่ วยที่มาพบด้วยอาการปวด หรื อเคลื่อนไหวส่ วนต่างๆไม่ได้ปกติ
โรคระบบประสาท จากโรคหรื ออุบตั ิเหตุของ สมอง ไขสันหลัง หรื อเส้นประสาท โดย
ผูป้ ่ วยจะมาด้วยอาการ อัมพาตครึ่ งซี ก อัมพาตครึ่ งท่อน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา
โรคระบบหัวใจและระบบหายใจ ผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพการหายใจลดลง จากโรคหรื อการ
ผ่าตัดปอดหลอดลมหรื อหัวใจ ฟื้ นฟูสมรรถภาพในภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ
โรคทางเด็ก ผูป้ ่ วยเด็กสมองพิการและเด็กที่มีปัญหาของพัฒนาการ ซึ่ งจะต้องการการ
กระตุน้ ให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งมีความเสื่ อมของระบบต่างๆของร่ างกาย จึงต้องการวิธีการรักษาเฉพาะเพื่อ
ชะลอความเสื่ อม และคงสมรรถภาพกาย
หญิงมีครรภ์ และโรคทางสตรี อื่นๆ ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ระหว่างคลอดและหลังคลอด
ซึ่งร่ างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนอาจทําให้มีอาการของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
การหายใจและอื่นๆได้
โรคอื่นๆ เช่น ผูป้ ่ วยที่ถูกไฟลวก ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด เต้านม ซึ่งจะมีปัญหา
เฉพาะที่ตอ้ งการวิธีการรักษาที่ต่างกันไป

บทบาทการรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล








รักษาด้วยความร้อน ความเย็น คลื่นไฟฟ้ า คลื่นแสง และคลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ โดยนัก
กายภาพบําบัดต้องทําการวิเคราะห์วา่ กรณี ผปู้ ่ วยใดจะต้องการการรักษาประเภทใด มาก
น้อยเท่าใด
รักษาด้วยมือ โดยวิธีการนวด ดัด ดึง ด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งปรับตามส่ วนของร่ างกายที่รักษา
และอาการของผูป้ ่ วย
รักษาด้วยการบริ หารร่ างกาย โดยนักกายภาพบําบัดต้องทําการวิเคราะห์วา่ อาการที่ผปู้ ่ วย
เป็ นนั้น มีสาเหตุการความบกพร่ องของกระดูก กล้ามเนื้อ หรื อ ระบบประสาทส่วนใด และ
ออกแบบท่าการบริ หารกายให้เหมาะกับผูป้ ่ วยแต่ละคน
เลือกชนิดและสอนการใช้เครื่ องช่วยเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถเคลื่อนไหว และทํากิจวัตร
ประจําวันต่างๆได้ดว้ ยตนเอง
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่าทาง สถานที่ และวิธีการทํางาน และให้คาํ แนะนําเพื่อ
ป้ องกันการเกิดปัญหาของร่ างกายจากความไม่เหมาะสมของภาวะงาน ทั้งในสํานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ทาํ งานอื่นๆ
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
เพศ วัย อายุ และพื้นฐานร่ างกาย ในศูนย์สุขภาพ สปา และสถานที่ออกกําลังกายต่างๆ
ดูแลนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ตั้งแต่ในสนามกีฬา และฟื้ นฟูสภาพนักกีฬาหลังบาดเจ็บ
เพื่อให้สามารถกลับไปฝึ กซ้อมและแข่งขันได้อย่างเร็วที่สุด
ให้บริ การการรักษาทางกายภาพบําบัดในคลินิกเฉพาะกายภาพบําบัด ซึ่งมีเพิ่มขึ้นมากตาม
ความต้องการของประชาชนในปั จจุบนั
ดูแลผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยเรื้ อรังอื่นๆในสถานพักฟื้ น ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ และชุมชน
บ้านพักพิเศษ เช่นบ้านพักคนชรา ศูนย์ฟ้ื นฟูคนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน สถาน
พักฟื้ นทั้งของรัฐและเอกชน
ให้การรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยหลังออกจากโรงพยาบาลหรื อศูนย์ฟ้ื นฟู โดยไปทํา
การรักษาที่บา้ นผูป้ ่ วย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้มากที่สุด
สํารวจและดูแลการพัฒนาการของเด็ก ทั้งในศูนย์ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก และในโรงเรี ยน ทั้ง
โรงเรี ยนปกติ และโรงเรี ยนพิเศษ
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