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เสียงสะทอนของผูรับบริการกายภาพบําบัด
นางสาวอังคณา เกื้อบุตร นักายภาพบําบัด 2557
จากที่เริ่มทํากายภาพบําบัด ทําบางหยุดบาง ถึงวันนีก้ ็ผานไปหลายเดือนแลว ผานมือนัก
กายภาพมาหลายตอหลายคน เราไมรูวาโรงพยาบาลมีวิธีประเมินผลงานของนักกายภาพอยางไร …
มีหรือเปลา … คือถาเปนคลีนิคอาจไมจําเปนตองประเมิน เพราะหากทําไมดกี ็ไมมีคนมาทํา ดังนัน้
ผลงานกับโอกาสในการทํางานเห็นไดชดั มาก สวนที่โรงพยาบาลนั้น หมอเปนคนสงคนไขไปทํา
กายภาพ เจาหนาที่ดานหนาเปนคนเลือกวาจะใหรักษากับใคร และนักกายภาพก็ทํางานในหองที่ปด
มิดชิดไมมีใครเห็นนอกจากคนไข เราไมรวู าจะมีใครรูดกี วาคนไขวานักกายภาพทํางานเปนอยางไร
ที่เขียนเรื่องนี้ แคอยากเปนกระจกสะทอนใหเห็นวา หากทานเปนนักกายภาพและอยากเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการใหดีขนึ้ มีเรื่องอะไรที่ควรใหความสนใจ และหากทานเปนคนทีต่ องรับ
การรักษา มีอะไรบางที่สามารถคาดหวังจากนักกายภาพได เชื่อวาคนที่เราเจอยังไมใชนักกายภาพที่
เกงที่สุดในประเทศไทย และก็ไมควรจะใชคนที่แยที่สุดดวย อาจมีคุณภาพงานที่ดกี วานี้แตเรายังไม
เคยเจอก็ได หรือหากวัดตามมาตรฐานทางการแพทย อาจจะคนละเรื่องเลยก็ได แตเราเห็น เราคิด
แลวเราก็อยากถายทอด
จากมุมมองของเราเกีย่ วกับนักกายภาพ
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผลลัพธ คือเราเคลื่อนไหวไดมากขึน้ ผลลัพธนี้ขึ้นกับหลายปจจัย หนึ่ง
คือความรูค วามสามารถของคนทํา ความตั้งใจและการกําหนดเปาหมาย ความสามารถในการโนม
นาวจูงใจคนไข ความสามารถในการทําใหคนไขใสใจออกกําลังเปนการบาน สิ่งที่เราพบก็คือ คน
ที่เกงนั้นเกงทุกอยางทีก่ ลาวมา และคนที่ไมมคี ือไมมีสักดาน อาจจะยกเวนความรู คือมีความรู แต
เรื่องอื่นไมมี หรือมีก็อยูลึกจนไมเคยปรากฎในชวงเวลาที่บาํ บัดรักษาเรา ผลพลอยไดสําหรับเราคือ
ความรูสึกทีด่ ี อยากไปทําอีก อยากทําการบาน ซึ่งหากไดเจอคนเกงคนดี ความรูสึกดีๆ นี้กจ็ ะมีชัด
และอยูนาน แมไมไดเจอก็ยังจดจํา ถาเราเลือกไดเราก็จะเลือกบําบัดรักษากับคนเกงคนดี เพื่อที่วา
เวลาที่ดูจะตองเจ็บปวดนั้น เปนชัว่ โมงทีค่ ุมคา สบายใจ และสรางประสบการณทดี่ ี ที่สําคัญคือเมื่อ
อาการบรรเทาขึน้ มาก ก็จะลดเวลาที่ตองเสียไปกับการบําบัดเหลานี้ (และการเดินทางไป-มา)
สามารถใชเวลาไปสรางประโยชนในดานอื่นๆ ไดมากขึ้น
ในแงความรู ที่เราเห็น คนเกงมีประสบการณ เขาเห็นอาการแลวจะจี้จดุ ไดเลย จิ้มลงไปถูก
ที่เจ็บไดเรื่องทุกคราว บางคนพบจุดใตแขน สําหรับนักกายภาพทั่วไปเมื่อสัมผัสแลวจะรูวา “ตึง”
คือจุดที่ตองบี้ หรือซาวด หรือทําอะไรใหหมดปญหา สวนใหญจะถามเรากอนวาเจ็บตรงไหน แลว
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คอยๆ กดไปทีละจุดและถามวาตรงนี้เจ็บไหม เจออยูสองสามคนที่ดูแลวไมถามเลย จี้ถูกทุก
จุด บางคนบอกไดดวยวาขางนี้เจ็บนอยกวาขางนั้นใชไหม? ถาใหเราจําแนก คนเกงมากก็คือคนที่
เราแทบไมตองพูด เขาหาเจอเองหมดเลยแมแตที่ซึ่งเรานึกไมถึง (คือรูวาถาหมุนไหลแลวติดมุมนี้
…) คนปกติก็คือถามใหเราแนะ และเมื่อสัมผัสก็พอประเมินไดวาตรงไหนเปนมากหรือเปน
นอย สวนคนทีต่ ่ํากวาปกติกค็ ือคอยใหเราบอกอยางเดียววาจุดไหน เจ็บตรงไหน
ในชวงเวลาของการดัด เราพบวาคนเกงๆ ใชการจี้จดุ กดจุดเขารวมดวยมากในระหวางการ
ดัด ในขณะที่คนปกติมกั ใชวิธียืดหรือโยกแขนเราเปนหลัก ภายหลังการรักษาในแตละวัน เราเห็น
วาการรักษาโดยกดจุดจีจ้ ุดบี้จดุ ที่เปนปญหาไปดวยในระหวางการดัดไหล ชวยใหการเคลื่อนไหวดี
ขึ้นกวาการดัดไหลโดยไมกดจุด ดังนั้น ผลลัพธในเรื่องนีจ้ งึ ขึ้นกับความรูความสามารถและ
ประสบการณของคนรักษาดวย เราไมคิดวาทุกคนสามารถกดจุดได แตก็ไมรูวาเปนตําราตางสํานัก
กันหรือเปลา คือเปนไดวาบางสํานักสอนใหกดไปดวยบางสํานักไมไดสอน แตถาทําได เราวาทํา
ดีกวาไมทํา
ความคืบหนาของการรักษาในแตละวันยังขึน้ กับการตั้งเปาหมายและความมุงมั่นของคนทํา
คนเกงที่เราเจอทุกคนมีเปาหมาย คนไมเกงทุกคนที่เราเจอไมมีเปาหมาย คนเกงที่สุดสามารถทําให
เปาหมายของเขาเปนเปาหมายของเรา โดยเวลาดัด หลังจากกดๆ จิ้มๆ สักพัก เขาก็โยกแขนเราสอง
สามครั้ง แลวก็ใหเราทําเอง สิบครั้ง ยี่สิบ สามสิบ แลวแต เขาคอยประคองหรือกําหนดทิศทาง หรือ
บางทีไปสุดแคไหนเขาก็ชวยผลักสงอีกนิดนึง ตลอดเวลาที่ทํา เขาจะนับ แลวก็ใหกําลังใจ เชน
“อีกนิดนึงจะไดแลว” “เห็นไหมยังไมถึงสิบเลย แคเจ็ดครั้งแตะเกือบถึงแลว” พูดในลักษณะนี้อยู
ตลอดเวลา โดยที่มือก็ทําหนาที่ประคอง ผลัก หรือกดจุดไปดวย การทําเชนนี้ทําใหการทํากายภาพ
เปนกิจกรรมเชิงบวก เปนการสรางความรูสึกวา “เราทําได” ในขณะที่อาการของโรคทําใหเรา
หงุดหงิดใจกับการ “ทําไมได” การออกแรงเองทําใหเราเคลื่อนไหวไดไกลขึ้นกวาการเปน
ผูถูกกระทํา ไมแนใจวาเปนเพราะเรื่องของกลามเนื้อเสนเอ็น หรือในแงของการทํางานของสมอง
และสารสื่อประสาท นักกายภาพที่เกงๆ เหลานี้ ไดทําใหเรารูสึกประทับใจ สรางเวลาที่ดี ความรูสึก
ดีๆ เหลานั้นเตือนใหเรานึกไดวาตองทําการบาน และนึกถึง “ชัยชนะ” ในชวงเวลาที่ผานมานัน้ เปน
กําลังใจใหออกแรงยกแขนสุดๆ ไมรูเปนไง ไมคอยเจ็บเทาไรนะ
สําหรับเรา เห็นวา คนที่รกั ษาโดยไมมีเปาหมายคือคนไมเกง ทําแบบเชาชามเย็นชามตาม
ตํารา โยกไปโยกมาคนไขรองเจ็บเมื่อไรก็หยุด เปลี่ยนไปทําทาตอไป บางคนอาจจะเดนในแงของ
การหวงใยเอาใจ (ตรงขามกับคนตะกี๊) แตมันก็ไมถูกนะสําหรับการรักษา หนาที่ของเขาประการ
แรกคือทําใหเราหาย ไมใชมาปรนนิบตั ิ หากเขาไมมีเปาหมายในการรักษา จะมีประโยชนอะไรที่
จะมาหวงใยเอาใจ มันคือเขาไมเห็นวาเราควรไดรับการรักษา เราควรหาย เพื่อจะไดไปทําสิ่งที่เรา
ควรทําไดดีขนึ้ ไมใชกลายเปนคนปวยอยูตลอดเวลา หากเขาจะทําเพื่อเราเขาควรทําใหเราหาย ใน
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ฐานะผูรับบริการ เราตองการนักกายภาพทีร่ ักษาโดยมีเปาหมายสวนตัววาในแตละวัน เราควรมี
ความคืบหนาเทาไร เราตองการนักกายภาพที่อยากเห็นเราหาย ไมใชนกั กายภาพที่อยากทะนุถนอม
เรา
ที่ไมนาเชื่อก็คือคนเกงทุกคนเปนผูที่เขาใจมนุษยไดดี มีการสื่อสารที่ดี คนที่ปกติกจ็ ะปาน
กลาง และคนที่ทํากายภาพใหเราโดยไมมีเปาหมาย บั่นทอนจิตใจ ก็จะเปนคนที่ไมเขาใจมนุษย
(อยางเรา) และสื่อสารอยางนาเบื่อหนายดวย เราไมเขาใจวาทําไมตองเปนอยางนั้น หลังจากทํา
กายภาพมาเปนเดือนๆ เราพบวาทักษะการสื่อสารจูงใจ สงผลมากๆ ตอคุณภาพงานของนัก
กายภาพบําบัด เวลาเราไปเจอหมอ เราอยูกับเขาแคหานาที แตอยูกับนักกายภาพ เราตองอยูกับเขา
สองตอสองเปนเวลาชั่วโมงกวา เปนเชนนีว้ ันแลววันเลา เราเจอหมอแคเดือนละครั้งสองครั้ง เรา
เจอนักกายภาพเกือบทุกวัน สัมผัสกันทุกวัน ผลลัพธทางสุขภาพของเราขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
ของเขา ชีวิตจะเหนื่อยหนายขมขื่นมากหากเราตองใชชีวติ นับเดือนเชนนี้ อยูใ กลชิดกับคนที่ไม
สนใจมนุษย มีสัมผัสแบบเชาชามเย็นชาม แตวันเวลาเหลานี้จะทรงคุณคาอยางหาไดยาก เวลาที่เรา
อยูกับคนทีใ่ สใจ พูดคุยในเรื่องที่เปนประโยชนกับเรา ใหความรู แสดงความใสใจวาเราคิดอะไร
ตองการอะไร เขาจะทําเพื่อเราไดอยางไร แปลงการยกแขนไปมาใหเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมมี
ความหมาย เชนพูดถึงการหยิบของในที่สูง การเอื้อม เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆในการบําบัดใหเห็น
เปนกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน คนที่เกงในดานความเขาใจและการโนมนาวใจ ไมเพียงแตสราง
กําลังใจและความปรารถนามุงผลสัมฤทธิ์ใหกับผูปวยเทานัน้ การบําบัดโดยนักกายภาพมีทั้งมิติของ
การรักษาทางกาย และการรักษาทางอารมณดวย หากนักกายภาพละเลยคุณสมบัติเรื่องนี้จะนา
เสียใจมาก บางคนโดดเดนในทางลบขนาดคนไขอยากนอนเจ็บอยูกับบานมากกวาไปรักษา นัก
กายภาพทัว่ ไปที่เจอก็จะไมมีอะไร พูดเมื่อจําเปนตองพูด ถามไถบาง ตอบเมื่อถาม นักกายภาพที่เกง
โดดเดนจะทําใหเรารูสึกมีคณ
ุ คา รูสกึ ไดรับการใสใจ ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จากเวลาแตละชั่วโมง
นั้น อยากหายเร็วๆ อยากลุกขึน้ มาทําอะไรๆ อยากเตือนคนอื่นวาจงระวังตัวอยาไดเปนโรคนี้ แต
ละวันเราประเมินผลความคืบหนาและเปนสุขทีค่ ืบหนา ทําใหเขาใจนักกายภาพมากขึ้นดวย สวน
นักกายภาพเชาชามเย็นชาม เห็นเราแลวก็ไมรวู าควรจะพูดอะไร (แปลวาไมควรจะพูดอะไร
เลย) มักจะถามในเรื่องที่เราอึดอัดใจที่จะตอบ เชนใหเปรียบเทียบเขากับนักกายภาพอีกคน
หนึ่ง ถามถึงเรื่องซึ่งเราไมเคยรูเลยวามีอยูในโลกนีด้ วย แชรประสบการณที่แสนจะไมเกิด
ประโยชนอะไรกับใคร ทําใหเรารูสึกเหมือนติดอยูใ นลิฟทสองตอสองกับคนแปลกหนา ไมแปลก
ใจ ถาคนๆ นีค้ ือคนที่เช็ดเจลใหเราไมหมด ถกไหลเราทีละขางเพื่อทําอัลตราซาวด ถึงเวลาเอาขึ้น
เอาขึ้นใหขางเดียว อีกขางที่เหลือลืมไปแลว หวงแตจะเอาเครื่องไปเก็บ เราคิดวาเขาคือคนทีไ่ ม
เหมาะกับอาชีพนี้ งานกายภาพบําบัดมีผลตอคนที่มารับการรักษามาก หากไมมีความสนใจมนุษย
เพียงพอ ผลงานก็จะออกมาเหมือนเครื่องจักร
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