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เสียงสะทอนของผูรับบริการกายภาพบําบัด 

นางสาวอังคณา เกื้อบุตร นกัายภาพบําบัด 2557 

จากท่ีเริ่มทํากายภาพบําบัด ทําบางหยุดบาง ถึงวันนีก้็ผานไปหลายเดือนแลว ผานมือนัก
กายภาพมาหลายตอหลายคน  เราไมรูวาโรงพยาบาลมีวิธีประเมินผลงานของนกักายภาพอยางไร … 
มีหรือเปลา …  คือถาเปนคลีนิคอาจไมจําเปนตองประเมิน เพราะหากทําไมดกี็ไมมีคนมาทํา ดังนัน้ 
ผลงานกับโอกาสในการทํางานเห็นไดชัดมาก สวนท่ีโรงพยาบาลนั้น หมอเปนคนสงคนไขไปทํา
กายภาพ เจาหนาท่ีดานหนาเปนคนเลือกวาจะใหรักษากับใคร  และนักกายภาพก็ทํางานในหองท่ีปด
มิดชิดไมมีใครเห็นนอกจากคนไข เราไมรูวาจะมีใครรูดกีวาคนไขวานกักายภาพทํางานเปนอยางไร 

ท่ีเขียนเรื่องนี้ แคอยากเปนกระจกสะทอนใหเห็นวา หากทานเปนนักกายภาพและอยากเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรกิารใหดีขึน้ มีเรื่องอะไรท่ีควรใหความสนใจ  และหากทานเปนคนท่ีตองรับ
การรกัษา มีอะไรบางท่ีสามารถคาดหวังจากนกักายภาพได  เช่ือวาคนท่ีเราเจอยังไมใชนักกายภาพท่ี
เกงท่ีสุดในประเทศไทย และก็ไมควรจะใชคนท่ีแยท่ีสุดดวย  อาจมีคุณภาพงานท่ีดกีวานี้แตเรายังไม
เคยเจอก็ได  หรือหากวัดตามมาตรฐานทางการแพทย อาจจะคนละเรื่องเลยก็ได  แตเราเห็น เราคิด 
แลวเราก็อยากถายทอด 

จากมุมมองของเราเกีย่วกบันกักายภาพ 

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผลลัพธ คือเราเคล่ือนไหวไดมากขึน้  ผลลัพธนี้ขึ้นกับหลายปจจัย หนึ่ง
คือความรูความสามารถของคนทํา  ความตั้งใจและการกําหนดเปาหมาย   ความสามารถในการโนม
นาวจูงใจคนไข  ความสามารถในการทําใหคนไขใสใจออกกําลังเปนการบาน  ส่ิงท่ีเราพบก็คือ คน
ท่ีเกงนั้นเกงทุกอยางท่ีกลาวมา และคนท่ีไมมีคือไมมีสักดาน อาจจะยกเวนความรู คือมีความรู แต
เรื่องอ่ืนไมมี หรือมีก็อยูลึกจนไมเคยปรากฎในชวงเวลาท่ีบําบัดรักษาเรา  ผลพลอยไดสําหรับเราคือ
ความรูสึกท่ีดี อยากไปทําอีก อยากทําการบาน ซ่ึงหากไดเจอคนเกงคนดี ความรูสึกดีๆ นี้กจ็ะมีชัด
และอยูนาน แมไมไดเจอก็ยังจดจํา ถาเราเลือกไดเราก็จะเลือกบําบัดรกัษากับคนเกงคนดี เพ่ือท่ีวา
เวลาท่ีดูจะตองเจ็บปวดนั้น เปนช่ัวโมงท่ีคุมคา สบายใจ และสรางประสบการณท่ีด ี ท่ีสําคัญคือเม่ือ
อาการบรรเทาขึน้มาก ก็จะลดเวลาท่ีตองเสียไปกับการบําบัดเหลานี้ (และการเดินทางไป-มา) 
สามารถใชเวลาไปสรางประโยชนในดานอ่ืนๆ ไดมากขึ้น 

ในแงความรู ท่ีเราเห็น คนเกงมีประสบการณ  เขาเห็นอาการแลวจะจี้จดุไดเลย จิ้มลงไปถูก
ท่ีเจ็บไดเรื่องทุกคราว  บางคนพบจดุใตแขน สําหรับนกักายภาพท่ัวไปเม่ือสัมผัสแลวจะรูวา “ตึง” 
คือจุดท่ีตองบ้ี หรือซาวด หรือทําอะไรใหหมดปญหา  สวนใหญจะถามเรากอนวาเจ็บตรงไหน แลว
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คอยๆ กดไปทีละจดุและถามวาตรงนี้เจ็บไหม   เจออยูสองสามคนท่ีดูแลวไมถามเลย จี้ถูกทุก
จุด  บางคนบอกไดดวยวาขางนี้เจ็บนอยกวาขางนั้นใชไหม?   ถาใหเราจําแนก คนเกงมากกค็ือคนท่ี
เราแทบไมตองพูด เขาหาเจอเองหมดเลยแมแตท่ีซ่ึงเรานึกไมถึง (คือรูวาถาหมุนไหลแลวติดมุมนี้ 
…)   คนปกตกิ็คือถามใหเราแนะ  และเม่ือสัมผัสก็พอประเมินไดวาตรงไหนเปนมากหรือเปน
นอย  สวนคนท่ีต่ํากวาปกติกค็ือคอยใหเราบอกอยางเดียววาจุดไหน เจ็บตรงไหน 

ในชวงเวลาของการดัด เราพบวาคนเกงๆ ใชการจี้จดุกดจุดเขารวมดวยมากในระหวางการ
ดัด ในขณะท่ีคนปกติมักใชวิธียืดหรือโยกแขนเราเปนหลัก  ภายหลังการรกัษาในแตละวัน เราเห็น
วาการรกัษาโดยกดจุดจีจุ้ดบ้ีจดุท่ีเปนปญหาไปดวยในระหวางการดัดไหล ชวยใหการเคล่ือนไหวดี
ขึ้นกวาการดัดไหลโดยไมกดจุด  ดังนั้น ผลลัพธในเรื่องนีจ้งึขึ้นกับความรูความสามารถและ
ประสบการณของคนรกัษาดวย  เราไมคิดวาทุกคนสามารถกดจดุได  แตก็ไมรูวาเปนตําราตางสํานกั
กันหรือเปลา คือเปนไดวาบางสํานกัสอนใหกดไปดวยบางสํานักไมไดสอน  แตถาทําได เราวาทํา
ดีกวาไมทํา 

ความคืบหนาของการรักษาในแตละวนัยังขึน้กับการตั้งเปาหมายและความมุงม่ันของคนทํา 
คนเกงท่ีเราเจอทุกคนมีเปาหมาย  คนไมเกงทุกคนท่ีเราเจอไมมีเปาหมาย  คนเกงท่ีสุดสามารถทําให
เปาหมายของเขาเปนเปาหมายของเรา โดยเวลาดดั หลังจากกดๆ จิ้มๆ สักพัก เขาก็โยกแขนเราสอง
สามครั้ง แลวกใ็หเราทําเอง สิบครั้ง ยี่สิบ สามสิบ แลวแต  เขาคอยประคองหรือกําหนดทิศทาง หรือ
บางทีไปสุดแคไหนเขาก็ชวยผลักสงอีกนิดนงึ  ตลอดเวลาท่ีทํา เขาจะนับ แลวก็ใหกําลังใจ  เชน 
“อีกนิดนึงจะไดแลว”   “เห็นไหมยังไมถึงสิบเลย แคเจ็ดครั้งแตะเกือบถึงแลว”   พูดในลักษณะนี้อยู
ตลอดเวลา โดยท่ีมือก็ทําหนาท่ีประคอง ผลัก หรือกดจุดไปดวย  การทําเชนนี้ทําใหการทํากายภาพ
เปนกิจกรรมเชิงบวก  เปนการสรางความรูสึกวา “เราทําได” ในขณะท่ีอาการของโรคทําใหเรา
หงุดหงิดใจกับการ “ทําไมได”   การออกแรงเองทําใหเราเคล่ือนไหวไดไกลขึ้นกวาการเปน
ผูถูกกระทํา ไมแนใจวาเปนเพราะเรื่องของกลามเนื้อเสนเอ็น หรือในแงของการทํางานของสมอง
และสารส่ือประสาท  นักกายภาพท่ีเกงๆ เหลานี้ ไดทําใหเรารูสึกประทับใจ สรางเวลาท่ีดี ความรูสึก
ดีๆ เหลานั้นเตือนใหเรานกึไดวาตองทําการบาน และนึกถึง “ชัยชนะ” ในชวงเวลาท่ีผานมานัน้เปน
กําลังใจใหออกแรงยกแขนสุด  ๆ  ไมรูเปนไง ไมคอยเจ็บเทาไรนะ 

สําหรับเรา เห็นวา คนท่ีรกัษาโดยไมมีเปาหมายคือคนไมเกง  ทําแบบเชาชามเย็นชามตาม
ตํารา โยกไปโยกมาคนไขรองเจ็บเม่ือไรก็หยดุ เปล่ียนไปทําทาตอไป  บางคนอาจจะเดนในแงของ
การหวงใยเอาใจ  (ตรงขามกับคนตะกี๊)  แตมันก็ไมถูกนะสําหรับการรกัษา  หนาท่ีของเขาประการ
แรกคือทําใหเราหาย ไมใชมาปรนนิบัต ิ หากเขาไมมีเปาหมายในการรกัษา จะมีประโยชนอะไรท่ี
จะมาหวงใยเอาใจ  มันคือเขาไมเห็นวาเราควรไดรับการรกัษา  เราควรหาย เพ่ือจะไดไปทําส่ิงท่ีเรา
ควรทําไดดีขึน้ ไมใชกลายเปนคนปวยอยูตลอดเวลา  หากเขาจะทําเพ่ือเราเขาควรทําใหเราหาย  ใน
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ฐานะผูรับบริการ เราตองการนักกายภาพท่ีรักษาโดยมีเปาหมายสวนตัววาในแตละวัน เราควรมี
ความคืบหนาเทาไร เราตองการนักกายภาพท่ีอยากเห็นเราหาย ไมใชนกักายภาพท่ีอยากทะนุถนอม
เรา 

ท่ีไมนาเช่ือก็คือคนเกงทุกคนเปนผูท่ีเขาใจมนษุยไดด ี มีการส่ือสารท่ีด ี  คนท่ีปกติกจ็ะปาน
กลาง และคนท่ีทํากายภาพใหเราโดยไมมีเปาหมาย บ่ันทอนจิตใจ ก็จะเปนคนท่ีไมเขาใจมนุษย 
(อยางเรา)  และส่ือสารอยางนาเบ่ือหนายดวย  เราไมเขาใจวาทําไมตองเปนอยางนั้น หลังจากทํา
กายภาพมาเปนเดือนๆ เราพบวาทักษะการส่ือสารจูงใจ สงผลมากๆ ตอคุณภาพงานของนกั
กายภาพบําบัด  เวลาเราไปเจอหมอ เราอยูกับเขาแคหานาที  แตอยูกับนกักายภาพ เราตองอยูกับเขา
สองตอสองเปนเวลาช่ัวโมงกวา เปนเชนนีว้ันแลววนัเลา   เราเจอหมอแคเดือนละครั้งสองครั้ง เรา
เจอนักกายภาพเกือบทุกวนั  สัมผัสกันทุกวัน ผลลัพธทางสุขภาพของเราขึ้นอยูกับผลการดําเนนิงาน
ของเขา  ชีวิตจะเหนื่อยหนายขมขื่นมากหากเราตองใชชีวตินับเดือนเชนนี้ อยูใกลชิดกับคนท่ีไม
สนใจมนษุย มีสัมผัสแบบเชาชามเย็นชาม  แตวันเวลาเหลานี้จะทรงคุณคาอยางหาไดยาก เวลาท่ีเรา
อยูกับคนท่ีใสใจ พูดคยุในเรื่องท่ีเปนประโยชนกับเรา  ใหความรู แสดงความใสใจวาเราคิดอะไร 
ตองการอะไร เขาจะทําเพ่ือเราไดอยางไร  แปลงการยกแขนไปมาใหเปนกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมมี
ความหมาย เชนพูดถึงการหยิบของในท่ีสูง การเอ้ือม เช่ือมโยงกิจกรรมตางๆในการบําบัดใหเห็น
เปนกิจกรรมในชีวติประจําวัน  คนท่ีเกงในดานความเขาใจและการโนมนาวใจ ไมเพียงแตสราง
กําลังใจและความปรารถนามุงผลสัมฤทธ์ิใหกับผูปวยเทานัน้ การบําบัดโดยนักกายภาพมีท้ังมิติของ
การรกัษาทางกาย และการรักษาทางอารมณดวย  หากนกักายภาพละเลยคุณสมบัติเรื่องนี้จะนา
เสียใจมาก  บางคนโดดเดนในทางลบขนาดคนไขอยากนอนเจ็บอยูกับบานมากกวาไปรกัษา   นัก
กายภาพท่ัวไปท่ีเจอกจ็ะไมมีอะไร พูดเม่ือจําเปนตองพูด ถามไถบาง ตอบเม่ือถาม  นักกายภาพท่ีเกง
โดดเดนจะทําใหเรารูสึกมีคณุคา รูสึกไดรับการใสใจ  ไดเรยีนรูส่ิงใหมๆ จากเวลาแตละช่ัวโมง
นั้น  อยากหายเร็วๆ อยากลุกขึน้มาทําอะไรๆ อยากเตอืนคนอ่ืนวาจงระวังตวัอยาไดเปนโรคนี ้ แต
ละวันเราประเมินผลความคืบหนาและเปนสุขท่ีคืบหนา ทําใหเขาใจนกักายภาพมากขึ้นดวย  สวน
นักกายภาพเชาชามเย็นชาม เห็นเราแลวก็ไมรูวาควรจะพูดอะไร (แปลวาไมควรจะพูดอะไร
เลย)  มักจะถามในเรื่องท่ีเราอึดอัดใจท่ีจะตอบ เชนใหเปรียบเทียบเขากับนกักายภาพอีกคน
หนึ่ง  ถามถึงเรื่องซ่ึงเราไมเคยรูเลยวามีอยูในโลกนีด้วย  แชรประสบการณท่ีแสนจะไมเกดิ
ประโยชนอะไรกับใคร  ทําใหเรารูสึกเหมือนติดอยูในลิฟทสองตอสองกับคนแปลกหนา  ไมแปลก
ใจ ถาคนๆ นีค้ือคนท่ีเช็ดเจลใหเราไมหมด ถกไหลเราทีละขางเพ่ือทําอัลตราซาวด ถึงเวลาเอาขึ้น 
เอาขึ้นใหขางเดยีว อีกขางท่ีเหลือลืมไปแลว หวงแตจะเอาเครื่องไปเก็บ   เราคิดวาเขาคือคนท่ีไม
เหมาะกับอาชีพนี ้ งานกายภาพบําบัดมีผลตอคนท่ีมารับการรักษามาก หากไมมีความสนใจมนษุย
เพียงพอ ผลงานก็จะออกมาเหมือนเครื่องจกัร 
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