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บทคัดย่อ

การกอด สัมผัสรัก เป็ นการโอบรัดอย่างใกล้ ชิดด้ วยแขนเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อผู้รับ การกอด
เป็ นสัมผัสแรกที่ทุกคนควรได้ รับเพราะเป็ นสิ่งที่ให้ ความรู้สกึ อบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคง การกอดจากบุคคล
ที่รักและปรารถนาดีเป็ นพลังสัมผัส (Therapeutic Touch) นอกจากจะท�าให้ ผ้ ูได้ รับเกิดความรู้สกึ ที่ดี ผ่อน
คลาย และมีความสุขแล้ วยังสามารถลดความเจ็บปวด ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความดันโลหิต
หัวใจเต้ นช้ าลง และลดภาวะแทรกซ้ อนจากการเจ็บป่ วยได้ การแบ่งประเภทของการกอดใช้ การแบ่งตาม
จุดมุ่งหมายของผู้ให้ และผู้รับ การกอดในเป้ าหมายของการดูแลสามารถน�ามาใช้ ให้ เกิดผลดี และสร้ างความ
มั่นคงทางจิตใจส�าหรับผู้ป่วยและผู้สงู อายุได้ แม้ ผลพิสจู น์ทางการวิจยั ยังต้ องการการพิสจู น์ถงึ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึ้น
แต่การพิสจู น์ท่ผี ่านมา บุคคลที่ได้ รับการกอดมีแนวโน้ มที่มคี วามสุข มีความหวัง มีพลัง และเกิดการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี ในสังคมผู้สงู อายุ (aging society) ครอบครัวสามารถใช้ การกอดในการดูแลผู้สงู อายุ ขณะ
เดียวกันการรักษาพยาบาลสามารถใช้ การกอด เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับพยาบาลในการสร้ างความไว้ วางใจ
สร้ างสัมพันธภาพ สร้ างความอบอุน่ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ กบั ผู้สงู อายุ เรียกความพร้ อมและเพิ่มพลังในการ
ต่อสู้กบั พยาธิสภาพหรือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
ค�าส�าคัญ : กอด; สัมผัสรัก; การดูแลผู้สงู อายุ
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Embrace : Love Touch Improved the Elderly Care
Doungnetre Thummakul*
Thiamchai Siriwattanakul*

Abstract

An embrace (love touch) is anact of holding someone closely in one’s arms, especially as a sign
of affection. The embrace should be the first touch of all people, because it makesthemfeel warm, safe,
and secure. Embraced by people who love and good wishes is a therapeutic touch. The embrace with
love can not only make receiversfeel good, comfortable,and happy, but also decrease their pain, stress,
anxiety, blood pressure, heart rate and complications. The embrace is classified into various types by its
purpose. Even though the embrace for patient and elderly spiritual security carehas not been yet proved,
it was found that the embrace could make patient and elderlyhappy, hopeful, and strong. Moreover, it
providedtheir treatmentswith appropriate direction. Both patient and elderly care with embraces are the
alternative measures of nurse to makepatient and elderlyready and strongenough to fight against disorder
conditions.
Keywords : embrace; love touch; elderly care
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

การสั ม ผั ส เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส�า คั ญ ในการมี ชี วิ ต
อยู่ของมนุ ษยชาติ เริ่มตั้งแต่มนุ ษย์เกิดมา การสัมผัส
มีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นการแตะ จับ ถู ละเมิด
กระทบกันหรือ ปลอบ (ตัวเอง) เป็ นต้ น มีคา� กล่าวว่า
“การท�าให้ เท้ าสัมผัสหญ้ า จะท�าให้ มีสุขภาพดี” ด้ วย
เชื่ อ ว่ า ธรรมชาติ จ ะช่ ว ยให้ ค นมี ชี วิ ต ที่ส มดุ ล มากขึ้ น 1
สิ่ง หนึ่ ง ที่ธ รรมชาติส ร้ า งสรรค์ให้ กับ มนุ ษย์ และเป็ น
พื้นฐานภาษากายที่มนุษย์สามารถท�าได้ ทุกคน คือการ
สัมผัสด้ วยการ กอด ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความส�าคัญและเป็ น
ที่ยอมรับทั่วโลก การกอดมีความส�าคัญต่อการดูแลทั้ง
ภายในครอบครัว คนรอบข้ าง รวมถึงผู้ท่ตี ้ องการการ
สัมผัสหรือต้ องการความอบอุ่น บทความนี้จะกล่ าวถึง
การกอดในประเด็น ความหมาย ชนิด ประโยชน์ การ
น�าประโยชน์ของการกอดมาใช้ ในการดูแลผู้สงู อายุและ
การสะท้ อนคิดการกอดพัฒนาการดูแลผู้สงู อายุ

ความหมายและความส�าคัญของการสัมผัส
ด้วยการกอด

การสัมผัสด้ วยการกอดเป็ นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้น
ตั้งแต่มนุษย์เกิดมา การเลี้ยงลูกด้ วยนมของแม่ ต้ องการ
การกอดรั ด สัมผัส ซึ่งก่อให้ เกิดความอบอุ่นทั้งผู้ ให้
และผู้รับ ได้ มีการน�าการสัมผัสมาใช้ ในวงการแพทย์
และการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น ด้ วยเชื่อว่าการกระตุ้น
โดยการสัมผัส เป็ นสิ่งจ�าเป็ นส�าหรับร่างกาย และจิตใจ
ความหมายของ กอด เป็ นกิริยาที่ใช้ แขนโอบไป
รอบๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ โอบไว้ ในวงแขน รัดปลอบ
(ตัวเอง) ศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้ คา� ว่า Hug และมีคา� ที่มี
ความหมายคล้ ายคลึงหรือใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ embrace
และ cuddle2-3 การกอดเป็ นพลังสัมผัสในวงการแพทย์
ทางเลือกจึงมีการใช้ พลังสัมผัส (Therapeutic Touch:
TT) มาใช้ ประโยชน์ในการรั กษา ซึ่งพลั งสัมผัสของ
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยน
พลั งงานระหว่ า งผู้ ใ ห้ พ ลั งและผู้ รับพลั ง โดยผ่ า นมือ
ทั้งสองข้ างของผู้ ให้ การส่ งพลั งเป็ นการส่ ง ลมปราณ
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หรื อความมี ชี วิ ต ที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต มี อ ยู่ เหมื อ นกั บ การ
หายใจและการย่ อ ย เมื่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจอยู่ ภ าย
ใต้ ความตึ ง เครี ย ด ประสาท sympathetic จะถู ก
กระตุ้ น ท�า ให้ หั ว ใจเต้ น เร็ ว หายใจเร็ ว กล้ ามเนื้ อ
ตึงเกร็ง เมื่อให้ พลังสัมผัส ผู้รับจะหายใจลึกขึ้น กล้ าม
เนื้ อหย่ อ นคลายและหลั บ ตาลง แสดงให้ เห็ น ถึ ง
การผ่ อ นคลาย “พลั ง สัม ผั ส ” ยั ง ช่ ว ยท�า ให้ ป ระสาท
ซิมพาเธติกสงบลง พลังงานถูกน�าไปใช้ ในกระบวนการ
หาย (healing process) ท�า ให้ ร่ า งกายหลั่ ง สาร
เอ็นดอร์ ฟิน ซึ่งเป็ นสารแห่ งความสุขออกมา เพื่ อลด
หรื อ บรรเทาความเจ็บ ปวด มี ก ารศึก ษาในผู้ ป่ วยโรค
ข้ อเข่าเสื่อม (osteoarthritis) พบว่าหลังจากได้ รับพลัง
สัมผัสผู้ป่วยจะมีอาการหายเร็วขึ้น และอาการบรรเทา
ลง 4-5 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การกอดเป็ นการให้ ความ
อบอุ่น จากแม่ ท่ีส ามารถส่ ง เสริ ม สมรรถนะทางสัม คม
ในเด็กได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ6 การกอดเป็ นสิ่งดีท่ีทุก
คนต้ องการ และเชื่อว่าเป็ นการเยียวยาที่มีต้นทุนต�่าแต่
เปี่ ยมด้ วยคุณค่า ปัจจุบนั หลักสูตรทางการแพทย์ ทางการ
พยาบาล ได้ บรรจุ “เรื่องการสัมผัสเพื่อการรักษา” นี้
ไว้ เ ป็ นวิ ช าเลื อ กส�า หรั บ แพทย์ แ ละพยาบาล เพราะ
การสัมผัสช่ วยบรรเทาอาการปวด ช่ วยลดความวิตก
กังวล ประคับประคองจิตใจของผู้ท่ีท้อแท้ หรือผิดหวัง
ดังนั้นการกอดจึงเป็ นพลังสัมผัสที่เกิดจากความ
ปรารถนาดี ความรั ก ความเอาใจใส่ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด
ความอบอุ่น ความเข้ าใจกัน ความเป็ นพวกเดียวกัน
ท�า ให้ ความรู้ สึ ก ว้ า เหว่ ล ดลง เพิ่ ม คุ ณ ค่ า เป็ นพลั ง
บวก และเติ ม ก�า ลั ง ใจให้ ทั้ ง ผู้ ใ ห้ และผู้ รั บ การกอด

ชนิดของการกอด

Kathleen Keating 7 เป็ นพยาบาลและเป็ นผู้ ท่ี
มี ค วามรู้เชี่ ย วชาญในประโยชน์ ข องการกอด ได้ แ ต่ ง
หนังสือการบ�าบัดด้ วยการกอด (Hug Therapy) ขึ้น
มาเพื่อให้ ทุกคนเห็นความส�าคัญ และเห็นถึงพลังของ
การกอด ได้ กล่าวถึงชนิดของการกอดว่ามี 11 วิธี ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมและโอกาส คือ 1) กอดแบบหมี
(Bear hug) 2) กอดแบบตัว เอ (A frame hug)
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3) กอดแนบแก้ ม (Cheek hug) 4) กอดประกบ to front hug) 9) กอดที่หัวใจ (Heart-centered hug)
ดั ง นั้ น5)การกอดจึ
ง เป็ นพลั
ง สัม ผั ส ที่เ กิด จากความปรารถนาดี
ความรั
ก ความเอาใจใส่
(Sandwich hug)
กอดแบบโฉบ
(Grabber-squeezer
10) กอดแบบเซน (Zen
hug)
และ 11) กอดพิท่เี ศษ
เกิดความอบอุ
่น ความเข้
ใจกักอดข้
น ความเป็
นพวกเดี
ยวกัน ทาให้ ความรูhug)
้ สึกว้ าดัเหว่
ลดลง เพิ
่ มคุณค่า 1
hug)ก่อ6)ให้กอดเป็
นกลุ่ม (Group
hug)า7)
างๆ (Side
(Custom-tailored
งรายละเอี
ยดในตาราง
เป็ นพลั
งบวก
มกาลัางหลั
งใจให้
ท้งั าผูงหน้
้ ให้ แาละผู
้ รับการกอด
to side
hug)
8) และเติ
กอดจากข้
งมาข้
(Back
7
ตารางที
่ 1 ่ 1 ชนิ
ตารางที
ชนิดดของการกอดและภาพแสดงชนิ
ของการกอดและภาพแสดงชนิดของการกอด
ดของการกอด7
ชนิดของการกอด
1) กอดแบบหมี (Bear hug) วิธีน้ ีผ้ ูกอดมักจะตัวโตกว่าหรือสูงกว่าผู้ถูกกอด คู่กอด
หันหน้ าเข้ าหากัน ผู้ท่ตี ัวสูงกว่ าน้ อมตัวลงมา ใช้ สองแขนโอบรอบไหล่ของผู้ถูกกอดที่ตัว
เล็กกว่า ขณะที่ผ้ ูถูกกอดเบียดไหล่ และอกเข้ าหา ผู้กอดใช้ สองแขนโอบรอบ ระหว่างเอว
และหลัง ร่างกายของทั้งสองสัมผัสกัน กอดกันแน่นประมาณ 5-10 วินาที ทั้งสองจะรู้สกึ
ถึงพลัง ความอบอุ่นและปลอดภัย การกอดแบบหมี ใช้ กับครอบครัว เช่ น ปู่ กอดหลาน
ญาติกอดญาติ หรือเพื่อนกอดเพื่อน

2) กอดแบบตัว เอ (A frame hug) คู่กอดหันหน้ าเข้ าหากัน ใช้ แขนโอบไหล่ซ่ึงกัน
และกันซบศีรษะด้ านข้ างเข้ าหากัน ลาตัวของทั้งคู่แยกห่างออกจากกัน คงสัมผัสกันเฉพาะช่ วง
ไหล่ เป็ นการกอดชั่ วครู่เดี ยว เช่ นการกล่ าวทักทาย หรือลาก่ อน เป็ นการแสดงความรู้สึกที่
สุภาพในการทักทาย และความรู้สึกที่อบอุ่นเมื่อลาจาก มักใช้ กับคู่กอดที่เพิ่งรู้จักกัน หรือใน
บรรยากาศที่เป็ นทางการ เหมาะสาหรับนักกอดหัดใหม่ ท่ขี ้ ีอาย เช่ น หลานกอดป้ าใหญ่ ท่พี ่ึ ง
พบเป็ นครั้งแรกในชีวิต กอดคู่สมรสของลูกน้ องของสามี หรือ กอดลูกสะใภ้ คนใหม่

3) กอดแนบแก้ม (Cheek hug) เป็ นการกอดที่สุภาพ นุ่มนวลและมีความหมาย
ทางด้ านจิตใจมาก คู่กอดอาจนั่ง ยืน หรือคนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งยืนก็ได้ และไม่ต้องมีการ
สัมผัสร่างกายทั้งตัว ถ้ าคู่กอดนั่งอยู่ เพียงหันข้ างเข้ าหากันเอียงแก้ มแนบแก้ ม แขนข้ าง
หนึ่งโอบกระชั บ รอบไหล่ หรือ ด้ า นหลังของศีรษะคู่ก อดเพื่ อ ให้ สัม ผัสที่แก้ ม แนบแน่ น
ขณะเดียวกันสูดหายใจเข้ าช้ าๆ ลึกๆ ชั่วอึดใจ คู่กอดจะรู้สกึ ผ่อนคลาย การกอดแนบแก้ ม
จะรู้สกึ ถึงความเมตตาปรานี หรือ ความหวังดี โดยเฉพาะจากเพื่อน ส่วนใหญ่ ใช้ การกอด
แนบแก้ มนี้กบั เพื่อนเก่า ญาติท่นี ่ังอยู่ กอดเพื่อนเพื่อขอโทษที่ทาให้ เพื่อนไม่พอใจ เพื่อ
แสดงความยินดีกบั เพื่อนในงานแต่งงาน หรือการฉลองความสาเร็จ

4) กอดประกบ (Sandwich hug) เป็ นการกอดของคนสามคน โดยมีคนหนึ่งอยู่ตรง
กลาง คนที่อยู่สองข้ างโอบเอวกันและกัน ส่วนคนกลางใช้ แขนโอบรอบเอวสองคนที่อยู่
ข้ างๆ และทั้งสามซบศีรษะเข้ าหากันด้ วยความอบอุ่น การกอดเช่นนี้คนกลางจะรู้สกึ ถึง
ความปลอดภัย ความปรารถนาดีท่จี ะช่ วยให้ เขาสามารถผ่านห้ วงเวลาของความ
ยากลาบากได้ และลดความต้ องการการสนับสนุนจากภายนอก เหมาะสาหรับเพื่อน พ่อ
แม่ ลูก หรือคู่ใดคู่หนึ่งที่ต้องการจะช่ วยประคับประคองหรือให้ ความสุขสบายกับคนอีก
คนหนึ่ง

รูปภาพ
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5) กอดแบบโฉบ (Grabber-squeezer hug) เป็ นการกอดอย่างรีบร้ อน ผู้กอดวิ่งเข้ ามาใช้ แขนโอบกอดแน่ นอย่างรวดเร็วแล้ วจากไป
ผู้ถูกกอดอาจกอดตอบเพื่อให้ การกอดมีคุณค่า โดยจังหวะแล้ วการกอดนี้ยากมาก เพราะฝ่ ายหนึ่งจะวิ่งเข้ ามาหาอีกฝ่ ายหนึ่งแล้ วกอด
กระตุ้นอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมาก ความรู้สกึ จากการกอดนี้มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ บ่อยครั้งที่การกอดแบบ
โฉบนี้ให้ ความรู้สกึ ว้ าวุ่นใจเนื่องจากความเร่งรีบของผู้กอด แต่ถ้าผู้ถูกกอดไม่คาดหวังอะไรก็จะรู้สกึ ประหลาดใจ ใช้ การกอดแบบโฉบนี้
เมื่อคุณกาลังยุ่ง ในโรงงาน ในครัว หรือเพื่อเป็ นกาลังใจให้ โชคดีในการแข่งขัน

กอดแบบโฉบ

6) กอดเป็ นกลุ่ม (Group hug) การกอดเป็ นกลุ่มเป็ นการกอดที่ร้ จู ักกันดีในระหว่าง
เพื่อนฝูงที่ทางานร่วมกัน ผู้กอดยืนล้ อมเป็ นวงกลมชิดกันให้ มากที่สดุ โอบแขนรอบไหล่
หรือเอวอาจมีการเดินหน้ าเข้ าหากัน หรือหมุนเป็ นวงกลมชั่วครู่แล้ วแยกออกจากกัน การ
กอดเป็ นกลุ่มนี้จะให้ ความรู้สกึ ของความปลอดภัย การสนับสนุน ความรัก และความเป็ น
พวกเดียวกัน เหมาะสาหรับการสนับสนุนกันในกลุ่ม การทาให้ กลุ่มเข้ มแข็งเจริญเติบโต
การส่งเสริมความเป็ นเพื่อน ทีม และเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
7) กอดข้างๆ (Side to side hug) กอดข้ างๆ หรือกอดด้ านข้ าง เป็ นการกอดที่
ยิ่งใหญ่ขณะเดินไปด้ วยกัน โดยใช้ แขนโอบรอบเอว ไหล่ หรือสะโพกของกันและกัน และ
กอดให้ แน่ น ชั่ ว ขณะหนึ่ ง เป็ นการกอดที่ใ ห้ ค วามสุข สดชื่ นในขณะที่เ ดิ น อยู่ กับ เพื่ อ น
แม้ แต่บนรถเมล์ เดินทางไกล หรือ ขณะคอยเข้ าแถวเพื่อซื้อตั๋วดูหนัง หรือยืนเข้ าคิว รอ
ลงทะเบียนเรียนต่อ

8) กอดจากข้างหลังมาข้างหน้า (Back to front hug) หรือการกอดรอบเอว เป็ นท่า
กอดที่มีมาแต่โบราณ ผู้กอดจะเข้ ามาทางด้ านหลัง ใช้ แขนโอบกอดเบาๆรอบเอว เหมาะ
สาหรับกอดผู้ท่กี าลังอยู่หน้ างาน เช่น ล้ างจาน ทากับข้ าว หรือทางานบ้ าน คุณพ่ อบ้ าน
กอดแม่บ้าน หรือคนในครอบครัว เพื่อนที่มีอาชีพที่จะต้ องจ้ องทางานตลอดเวลา เช่น
พนักงานคัดแยกจดหมาย

9) กอดที่หัวใจ (Heart-centered hug) ตามความเห็นของนักบาบัด เป็ นการกอดที่มี

รูปแบบดีท่สี ดุ แสดงถึงพลังมากที่สดุ เริ่มจากคู่กอดยืนหันหน้ าเข้ าหากัน สบตากัน แล้ วยื่น
แขนโอบรอบหลังและไหล่ ศีรษะซบกัน ร่างกายทุกส่วนสัมผัสกัน เป็ นการกอดที่ม่ันคง สุภาพ
ทั้งสองสูดหายใจเข้ าแล้ วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพร้ อมกันช้ าๆ สัมผัสถึงความรู้สกึ เข้ าใจที่
ถ่ายทอดจากหัวใจของกันและกัน การกอดแบบนี้ไม่จากัดเวลาอาจใช้ ช่วงเวลายาวนานเต็มที่
อ้ อยอิ่งจนลืมสิ่งแวดล้ อมรอบตัว เป็ นการแสดงความรู้สึกประคับประคอง รั กใคร่ ห่ วงใย
เปิ ดเผย จริงใจ และเข้ มแข็ง การกอดนี้ถ้าทั้งคู่เปิ ดใจอย่ างบริสทุ ธิ์ ปราศจากข้ อแม้ ใดๆก็จะ
รับรู้ถึงความรักจากกันและกัน ใช้ การกอดนี้ กับเพื่อนซี้ท่คี บกันมายาวนาน หรือกับเพื่อนใหม่
ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ท่รี นุ แรงมาด้ วยกัน
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10) กอดแบบเซน (Zen hug) คู่กอดนั่งหันหน้ าเข้ าหากัน มือแตะมือ เท้าแตะเท้า ทั้ง
คู่จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ พร้ อมกับกาหนดลมหายใจเข้ าออก จะช่วยให้ เกิดความรู้สกึ
ผ่อนคลาย สงบ

รูปภาพ

11) กอดพิเศษ (Custom-tailored hug) เป็ นการกอดที่มีเป้ าหมายที่ร้ สู กึ ว่าถูกต้ อง
เช่นเมื่อต้ องการความรัก การสนับสนุนหรือต้ องการความเข้ มแข็ง ความมั่นใจใน
สัมพันธภาพ การผ่อนคลายหรือความรู้สกึ ดีๆจากการกอดและเป็ นความต้ องการของทั้ง
สองฝ่ ายที่ร้ สู กึ ว่าการกอดสามารถทาให้ เกิดความรู้สกึ ดังที่ได้ กล่าวมาได้

ไม่ว่าจะเป็ นการกอดรูปแบบไหน มันให้ ผลในทางบวกทั้งกับผู้ให้ และผู้ท่ไี ด้ รับ ในทางวิทยาศาสตร์เชื่อ
ังไม่ สมบูรณ์กิขจองร่
างกาย
ว่ าไม่
การสั
มผัสนช่การกอดรู
วยลดฮอร์
โมนที่ก่อให้
กิดผความเครี
างความสัม้ นพัหน้นธ์าทที่ีพท่ียบในหลายๆ
กรรมของการ
ว่าจะเป็
ปแบบไหน
มันเให้
ลในทาง ยดสร้8และกระตุ
เช่นกษาพยาบาลผู
การทักทาย การขอร้
การปลุ
บวกทั
้ งกันบว่ผูา้ ใมีห้กแารน
ละผูาแนวคิ
้ ท่ีได้ รับดเรื
ในทางวิ
ทยาศาสตร์
จึงเห็
่ องของการสั
มผัสเเข้ชื่อามาสูพยาบาล
่การดูแลรั
้ ป่วย ซึอ่ งงการสั
มผักสให้
นี้ ต่ืน
8
ว่ าการสั
มผัสเกิช่ดวยลดฮอร์
่อให้บุคเกิคลรั
ดความเครี
ยด ้ สึกการกระตุ
้ นให้ ก า� ยลัทางอารมณ์
งใจ การอธิบมีาย
การถาม จการให้
ส่งผลให้
ความผูกโพัมนที
น ท่กาให้
บรู้ถึงความรู
มั่นคง ปลอดภั
รายงานการวิ
ัย
ขสบาย
งการกอด และการ
และกระตุ
้ นหน้่ช้ ีใาห้ทีเ่ ทห็่ียนังคุไม่ณสค่มบู
รณ์ของร่มางกาย
จึงเห็น ความสุ
มากมายที
าของการสั
ผัสและการกอด
ดังจะได้
กล่าวถึการทดสอบ
งประโยชน์ขรวมถึ
องการกอดและการ
9
ว่ า มีนกามาใช้
ารน�า แนวคิ ด เรื่ อ งของการสั ม ผั ส เข้ า มาสู่ ก าร แสดงความขอบคุณ เป็ นต้ น
ดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ วย ซึ่ ง การสั ม ผั ส นี้ ส่ ง ผลให้
ในโลกปั จจุบันที่เทคโนโลยีกา� ลังเฟื่ องฟู บุคลากร
เกิดความผูกพั น ท�าให้ บุคคลรั บรู้ถึงความรู้สึกมั่นคง ทีมสุขภาพได้ อาศัยเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ ในการดูแล
ประโยชน์ของการกอดและการนามาใช้ในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ปลอดภั ย ทางอารมณ์ มี ร ายงานการวิ จั ย มากมายที่ รักษาผู้ป่วย ช่ วยท�าให้ เกิดความรวดเร็ว ความสะดวก
พยาบาลใช้ การสัมผัสเพื่อทากิจกรรมทางการพยาบาลอยู่เกือบตลอดเวลา จึงสามารถแบ่งการ
ชี้ ให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของการสั ม ผั ส และการกอด ดั ง จะ และเราก็สามารถท�าให้ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีเกิด
่เป็ น้ นได้
สออกได้
เป็ น ขสองชนิ
ด คือ 1) การสัมา มาใช้
ผัสที่จา เป็ขึ้ นร่
น ว(Necessary
หรื อแการสั
ผัส่ มทีากขึ
มกับ การสัม ผัtouch)
ส เพื่ อ การดู
ลผู้ ป่มวยที
ได้ สักมล่ ผัา วถึ
ง ประโยชน์
องการกอดและการน�
ขั้นตอน (Procedural touch) และ 2) การสัมผัสทีด้่ไม่วยจนกลายเป็
จาเป็ น (NonNecessary
touch)
หรื อการ
น “High
tech-High
touch”
Dolores
สที่ไม่York
สัมผัสที่เป็ขนองการกอดและการน�
ไปแบบอัตโนมัติ หรือตามอารมณ์
or Emotional
touch) การสัม่ ผัNew
Krieger ศาสตราจารย์
ทางการพยาบาลที
ประโยชน์
ามาใช้ (Spontaneous
จาเป็ นทีแ่พลผู
ยาบาลใช้
จกรรมของการพยาบาล
เช่ น าการ
ในการดู
ส้ ูงอายุเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ท่ีพบในหลายๆกิ
University และเป็
นผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาการบ�
บัดด้ วย
ทักพยาบาลใช้
ทาย การขอร้
อง มการปลุ
การกระตุ้นให้ กาลัการสั
งใจมการอธิ
ายา การถาม
ความสุหรืขอสบาย
ผัส กล่บาวว่
บุคคลที่ได้การให้
รับการกอด
กอดผู้อ่นื
การสั
ผั ส เพืก่ อให้
ท�าตกิ่ ืนจ กรรมทางการ
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การทดสอบ
รวมถึงการกอด
และการแสดงความขอบคุ
ณ าเป็ให้นเต้กินดการกระตุ้นการท�างานของ Hemoglobin
พยาบาลอยู
่เกือบตลอดเวลา
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งการสัมผัส จะท�
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“High tech - High touch” Dolores Krieger ศาสตราจารย์ทางการพยาบาลที่ New York University ่ยน
า งผู้ ใ่ไห้ด้พรับลัการกอด
ง และผู้ รั บหรื
พลัองกอดผู
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นผูอ้ เตามอารมณ์
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นการส่
touch)
การสั
ผัสที่ไม่ จ�า้ นเป็การท
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หรื อความมีชีวิตที่ส่ิงมีชีวิตมีอยู่ เหมือนกับการหายใจ
และการย่อย เมื่อร่างกายและจิตใจอยู่ภายใต้ ความตึงเครียด
ประสาท sympathetic จะถูกกระตุ้นอย่ างมาก ท�าให้
หั ว ใจเต้ น เร็ว หายใจเร็ว กล้ า มเนื้ อตึ ง เกร็ง เมื่ อ ท�า
พลั ง สั ม ผั ส ผู้ รั บ จะหายใจลึ ก กล้ ามเนื้ อผ่ อ นคลาย
ดังตัวอย่ างเช่ น ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมที่มีอาการคลื่นไส้
อาเจี ยนหลั ง ได้ รั บ ยาเคมีบ�าบัด เมื่อ ได้ รับ TT จะมี
อาการทุ เ ลาลง 10 ผู้ ป่ วยแผลไหม้ ล ดความกั ง วลต่ อ
ความเจ็บปวดและลดการใช้ ยามอร์ ฟีน11 นอกจากนี้
TT ยังน�ามาใช้ ลดพฤติกรรมกระวนกระวาย อยู่ไม่สุข
ของผู้ สูงอายุ ท่ีป่วยเป็ นโรคสมองเสื่อมได้ 12 มีการน�า
มาใช้ ลดอาการผิวหนังอักเสบบริเวณที่ได้ รับรังสีรักษา
ได้ ผ ลดี แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถบอกความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส�าคัญทางสถิตไิ ด้ 13
พลั ง สั ม ผั ส ผ่ า นมื อ ทั้ ง สองข้ าง สามารถน� า มา
เปลี่ยนเป็ นการกอดผ่านมือทั้งสองข้ างได้ ซึ่งการสัมผัส
จากการ กอด จะให้ ความอบอุ่นมากขึ้น แต่ ต้องเป็ น
การยินยอมของทั้งสองฝ่ าย การจะน�ามาใช้ กวั ัฒนธรรม
ไทยคงต้ องพิจารณาเป็ นเฉพาะอย่าง เฉพาะบุคคล จึง
จะเกิดผลลัพธ์ในทางบวก โดยเฉพาะการน�ามาใช้ ดูแล
ผู้ ป่ วย ที่นั บ วั น การพยาบาลหลายๆ กิจ กรรมจะใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีมาท�าหน้ าที่แทนมากขึ้น เช่น การ
วั ดสัญญาณชี พ เป็ นต้ น การสัมผัสจากการท�าหน้ าที่
หากสามารถถ่ า ยทอดพลั ง ความอบอุ่ น จะเป็ นสร้ าง
มูลค่าเพิ่มจากการสัมผัสให้ เกิดผลในทิศทางที่เป็ นคุณ
ประโยชน์กบั ผู้รับบริการ การกอด/สัมผัสมีแนวโน้ มลด
ความกังวล ลดความเครียดได้ ผลจากการศึกษาหญิง
วัยก่อนหมดประจ�าเดือน (premenopausal women) ที่
ได้ รับการกอดจาก คู่สมรส (spouses/partner hugs) ที่
บ่อยกว่า และมีระดับฮอร์โมนออกซิโตซินที่สูงกว่า จะ
มีระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้ นของหัวใจที่ลด
ลง14 การกอดจะท�าให้ ระดับฮอร์โมนของความเครียด
ลดลง (Cortisol level) เพิ่มปริมาณการสูบฉีด ไหล
เวียนเลื อด ท�าให้ ลดความเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคหั วใจ
และโรคอื่นๆ งานวิจัยทดลองที่เพียงการใช้ จินตนาการ
ว่ าได้ รับการสัมผัส พบว่ าคนที่จินตนาการว่ าได้ รับการ
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สัมผัสที่คอยสนับสนุน (supportive touch) จะช่วยให้
การเผชิญกับความเครียด รวมทั้งการเผชิญกับความเจ็บปวด
ได้ ดี ก ว่ า กลุ่ ม ที่จิ น ตนาการว่ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ค�าพูด (verbal support)15 ซึ่งการกอดเป็ นการสัมผัส
ทางการสื่อสารแบบหนึ่ง ที่บอกอะไรๆ ได้ หลายอย่าง
โดยไม่ต้องใช้ คา� พูด ไม่มีมลภาวะ ช่วยเพิ่มความรู้สกึ มี
คุณค่าในตนเอง และเกิดสิ่งที่ดี คือ ผู้กอดทั้งสองต่าง
ได้ รับและได้ ให้ ส่งิ ที่ดีต่อกัน ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ท�าได้
โดยไม่ต้องใช้ เสียง และหากท�าด้ วยความเต็มใจ จะได้
รับสิ่งดีๆ กลับมาระหว่างผู้กอดและผู้ถูกกอด เมื่อถูก
กอดเราจะรู้สกึ เหมือนเด็กๆ ที่ตวั เล็กลง แต่หากเป็ นคน
กอดเราจะรู้สกึ ตัวใหญ่ข้ ึน แสดงให้ เห็นคุณค่าที่เกิดขึ้น
ทางจิตใจ
การกอดมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมาก จากการทบทวน
วรรณกรรม พบหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่แสดง
ถึง คุ ณ ประโยชน์ ข องการกอด เช่ น การให้ แ ม่ ไ ด้ ก อด
ลูกตัวเปล่ าโดยวางทารกแรกเกิดบนอกที่เปลือยเปล่ า
ของแม่ ใน 24 ชั่วโมงแรกที่ทารกเกิด ช่ วยให้ ทารกรับรู้
ถึงความอบอุ่น ความผูกพันของแม่ท่มี ีต่อทารก ประกอบ
กับการได้ รับสัมผัสที่นุ่มนวล อย่ างสม�่าเสมอจะส่งผลต่อ
พฤติ ก รรมหลายอย่ า งของบุ ค คลเมื่ อ เติ บ โตขึ้ น 16-17
นอกจากนี้ การกอดยั ง ช่ ว ยลดความเครี ย ดและความ
เจ็บ ปวด 15,18 และยั ง ใช้ ก ารสัม ผั ส เพื่ อ การรั ก ษาช่ ว ย
กระตุ้นพฤติกรรมการเคลื่อนไหว กระตุ้นพั ฒนาการ
ของการมีพลังงานและเพิ่มความผาสุกในทารกคลอด
ก่อนก�าหนด19 มีรายงานหลายเรื่องที่หยิบยกประเด็น
ของความห่ า งเหิ น ของมารดาที่มี ต่ อ ทารก หรื อ การ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ของพ่ อ แม่ ต่อลูกส่งผลให้ เด็กมี
พฤติกรรม ที่ไม่ถูกต้ อง เด็กมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม
หรือแม้ กระทั่งก่อให้ เกิดการประพฤติผดิ ต่างๆ รวม
ถึงมีอารมณ์ท่ีไม่ เหมาะสม20 ในประเทศอังกฤษได้ มี
ความพยายามส่งเสริมให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อชีวิตคู่
ร่ ว มสมั ย ภายในครอบครั ว โดยการใช้ นโยบาย
(Contemporary family policy) เพื่อเพิ่มการยอมรับ
ในความแตกต่างของครอบครัว ส่งเสริมให้ เกิดการหย่า
ร้ า งที่ล ดลงและเพิ่ ม การดู แ ลเอาใจใส่ ข องครอบครั ว
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ต่อลูกให้ มากขึ้น21 นอกจากนี้การศึกษาถึงความผูกพัน
รักใคร่ ระหว่างมารดา-ทารกที่เพิ่มมากขึ้น โดยการให้
โปรแกรมการโอบกอดร่ วมกับการอ่านคัมภีร์อลั กุรอาน
ของมารดามุ ส ลิ ม จะท�า ให้ น้ �า หนั ก ตั ว ของทารกเกิด
ก่อนก�าหนดเพิ่ มขึ้นตามไปด้ วย22-23 และยังพบความ
ผูกพันในครอบครัวมีผลต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความผูกพันและความผาสุกของเด็กนักเรียนใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์24

การกอด สัมผัสรักในการพยาบาลผูส้ ูงอายุ

ความรู้ สึก อ้ า งว้ า ง โดดเดี่ ย ว หรื อ อารมณ์ เ หงา
เป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ นกั บ ผู้ สู ง อายุ ไม่ ว่ า จะ
อยู่ ท่ามกลางญาติมิตร ลู กหลาน หรื ออยู่ เพี ยงล�าพั ง
ความรู้สึก นี้ จะเป็ นตั ว บั่ น ทอนสุข ภาพ แม้ ว่ า เราจะมี
เทคโนโลยีท่ีลา�้ ยุค เพียงแค่ กระดิกนิ้วคลิกที่โทรศัพท์
หรื อ คอมพิ ว เตอร์ เ ท่ า นั้ น ก็จ ะพบกับ เพื่ อ น ลู ก หลาน
หรื อ สัง คมได้ แ ต่ ส่ิง นี้ กลั บ จะส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู สูง อายุ ร้ ู สึก
โดดเดี่ ย วอ้ า งว้ า งมากขึ้ น อายุ จ ะสั้ น ลงและท�า ให้ มี
ปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจสูง ขึ้น25 ปั ญหาด้ า นจิตใจ เหงา
เครียด ของผู้สงู อายุต้องการการเอาใจใส่จากครอบครัว
ผู้ใกล้ ชิด รวมถึงการมีกจิ กรรมร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้ ร้ ูสกึ
คลายเหงา และมีความสุขได้ ระดับหนึ่ง
ประโยชน์ของการกอดที่กล่ าวมาหากน�ามาใช้ กับ
ผู้สงู อายุย่อมเป็ นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ การกอดบ่อยๆ จะท�าให้ สขุ ภาพ
ดี การโอบกอดด้ วยความรักจากคนใกล้ ชิด จะช่วยเติม
ความรู้สึกอ้ างว้ างภายในจิตใจได้ เป็ นอย่ างดี งานวิจัย
จากสหรัฐอเมริการะบุว่า การกอดท�าให้ ผ้ ูสงู อายุมีภาวะ
สุขภาพดีข้ ึน มีความกระตือรือร้ น และความสามารถ
ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ บรรเทาความเจ็บป่ วย ซึมเศร้ า
ลดความวิตกกังวล ท�าให้ ผ้ ูสงู อายุต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
และรู้สกึ ว่าคุณภาพชีวิตดีข้ ึน5 พลังสัมผัสเป็ นแรงเสริม
ทางบวกที่ช่วยกระตุ้นเตือนความจ�า ช่ วยการขยับเขยื้อน
กายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้ ขอยกตัวอย่ างการ
ใช้ ส่ิงสัมผัสที่ผ้ ูป่วยคุ้นเคยและการสัมผัสจากพยาบาล
มาช่ วยการท�ากิจกรรมการออกก�าลังกายแบบ Active

learning กั บ ผู้ ป่ วยหลอดเลื อ ดสมองที่ น อนอยู่ บ น
เตียงและไม่ต้องการออกก�าลังกายด้ วยตนเอง โดยน�า
ลูกบอลมาใช้ ออกก�าลังขาบนเตียง อันเป็ นสิ่งที่ผ้ ูป่วย
คุ้นชิน เนื่องจากผู้ป่วยเป็ นอดีตครูพลศึกษา พยาบาล
วางลูกบอลในต�าแหน่งที่ผ้ ูป่วยสามารถใช้ ขาเตะลูกบอล
ได้ โดยการใช้ ขาที่ดีช่วยพยุงขาข้ างที่อ่อนแรงแล้ วเตะ
ลูกบอลที่ลอยอยู่อย่ างเหมาะสมบนเตียงซึ่งมีพยาบาล
คอยกระตุ้นด้ วยการสัมผัส เมื่อท�าได้ แล้ วผู้ป่วยจะรับ
รู้ถึงสถานการณ์ท่ีสามารถควบคุมได้ และรู้สึกคุ้นเคย
กับสิ่งที่เคยใช้ ปฏิบัติงานเป็ นประจ�า เมื่อผู้ป่วยสามารถ
ท�าได้ ดแี ล้ ว อาจจะเปลี่ยนลูกบอลพลาสติกเป็ นลูกฟุตบอล
ที่มีนา�้ หนักมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกก�าลัง
ขาข้ างที่อ่อนแรงได้ มากขึ้น ร่ วมกับการได้ รับการดูแล
อย่ า งใกล้ ชิ ด และได้ รั บ การกอดจากคนในครอบครั ว
ส่งผลให้ การฟื้ นสภาพร่ างกายซีกที่อ่อนแรงท�างานได้
มากขึ้น
เนื่องจากการสัมผัสเป็ นสิ่งที่จา� เป็ นและเป็ นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยที่เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ความมั่นใจ เพื่ออธิบายวิธีการต่างๆ
ให้ ค�า แนะน�า ในการดู แ ลร่ า งกาย การให้ ค�า แนะน�า
สถานที่ ให้ ความช่ วยเหลือ นอกจากนั้นพยาบาลยังใช้
การสัมผัสเพื่อช่ วยเหลือผู้ป่วยในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
เช่ น รับประทานอาหาร ให้ ยา และสื่อสารกับผู้ป่วย
หลังจากได้ รับยาระงับความรู้สกึ หรือพยาบาลผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรง ซึ่งแสดงถึงความห่ วงใย ช่ วยให้ ผ้ ูป่วย
สุขสบาย ผ่อนคลาย ร่วมกับการสื่อสารด้ วยวาจา ซึ่งจะ
ช่ วยส่งเสริมให้ เกิดสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่ างพยาบาล
และผู้ป่วยได้ มากขึ้นการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุ ท่เี จ็บ
ป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังในประเทศฟิ นแลนด์ พบว่า การสัมผัส
ทางการพยาบาลที่ท า� ให้ เ กิด ความรู้สึก ดี ม ากระหว่ า ง
2 ฝ่ าย คือ การได้ รับการกอด การได้ รับการลูบตัว รวม
ถึงการสัมผัสอย่างนุ่มนวลและก�ามือผู้สงู อายุไว้ 5
พลังของการกอดที่พยาบาลได้ สร้ างให้ กับผู้ ป่วย
สูง อายุ ส ามารถท�า ให้ ผ้ ู ป่ วยและญาติ ผ้ ู ป่ วยรู้ สึก ดี ข้ ึ น
และอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยพลั ง กอดบนความเชื่ อ ที่ว่ า ปาฏิห าริ ย์
สร้ างได้ การกอดบ่อยๆ ท�าให้ เกิดก�าลังใจ และท�าให้ มี
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พลังใจเพิ่มมากขึ้น และท�าให้ ส่งิ ที่ดีๆ เกิดขึ้นได้ 26 แค่
การกอดจากคนที่ไม่ค้ ุนเคย เพียงแต่มีความเชื่อว่าเกิด
จากความปรารถนาดีแล้ ว ยังเกิดผลดีตามมา แม้ ว่า
วัฒนธรรมไทย จะไม่ นิยมการกอด ท�าให้ กอดไม่ เป็ น
แต่การสร้ างพลังสัมผัสในครอบครัวด้ วยการกอด จะน�า
มาสู่ความอบอุ่น ผลจากความใกล้ ชิดคุ้นเคยจะท�าให้
ผู้สูงอายุ เกิดพลังจากความรักที่คนในครอบครัวมีให้
แม้ เมื่อเจ็บป่ วยพลังสัมผัสจากการกอดนั้นจะช่วยเยียวยา
ทางด้ านจิตใจให้ เข้ มแข็งขึ้นได้
นอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ า หรือความรู้สึก อ้ างว้ าง
เดียวดาย เป็ นอุบัติการณ์หนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ สูงวัย
ซึ่ งบางครั้ งเกิดขึ้นแม้ ขณะอยู่ ท่ามกลางผู้ คนมากมาย
บ่อยครั้งที่ผ้ ูสูงอายุร้ ูสึกตนเองถูกทอดทิ้ง ส่วนหนึ่งอยู่
ตามล�าพัง เนื่องจากสูญเสียคู่สมรส ขาดการติดต่อกับ
ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน บวกกับ
ความสามารถในการท�ากิจกรรมต่างๆ ลดลง หรือเจ็บป่ วย
ท�าให้ ไม่สามารถติดต่อกับสังคมภายนอกได้ ส่งผลต่อ
ความโดดเดี่ยวมากขึ้น ดังนั้นผู้สงู อายุจึงต้ องการความรัก
ความเอาใจใส่ รวมทั้งต้ องการการกอดมากขึ้น การกอด
กระตุ้นการหลั่งสารโดปามีน (dopamine) ซีโรโทนีน
(serotonin) และคอร์ตโิ ซน (cortisone) สารเคมีเหล่านี้
ช่วยในการขจัดความรู้สกึ โกรธ อ้ างว้ าง เดียวดาย โดย
ทดแทนด้ วยความรู้สกึ รื่นรมย์ ปิ ติ ยินดี รวมถึงความ
รู้สกึ ผูกพัน ความรักและความไว้ วางใจ การกอด เพิ่ม
ความเข้ มแข็งของระบบภูมิต้านทานของร่ างกาย ปรับ
การสร้ างเม็ดเลือดขาว ปรับสมดุลของพาราซิมพาเตติก
ฮอร์โมน ช่ วยให้ กล้ ามเนื้อผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด
เพิ่ มการไหลเวียน14 และลดความเจ็บปวดได้ 11 และ
ดู เ หมื อ นผลการกอดก็ ไ ม่ ต้ องการบทพิ สู จ น์ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ ม ากนั ก เพี ย งเหตุ ผ ลว่ า กอดท�า ให้ เ รา
รู้ สึก ว่ า ได้ รั บ ความรั ก ความอบอุ่น ความมั่ น คงและ
ปลอดภัย ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและท�าให้ ร้ สู กึ
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมรอบข้ างนอกจากนั้น ยังมีการน�า
การกอดมาใช้ ในการรักษาภาวะซึมเศร้ าอีกด้ วยสารเคมี
ที่ได้ รับจากการกอดดังที่ได้ กล่ าวมาแล้ วล้ วนแต่จะเป็ น
ประโยชน์ในการป้ องกันหรือก�าจัดปั ญหาความเจ็บป่ วย
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ที่เกิดจากความเสื่อมตามวัย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะแอลไซเมอร์ สมองเสื่อม12 เบาหวาน หรือมะเร็ง
การได้ รับการกอดเพียงวันละเล็กละน้ อยจะช่วยเติมเต็ม
ให้ ชีวิตของผู้สูงอายุเหล่ านั้นสมบูรณ์ข้ ึน ลดความรู้สึก
อ้ างว้ างและมีความสุขในชีวิตได้

การสะท้อนคิ ดการกอดพัฒนาการดู แล
ผูส้ ูงอายุ

ด้ วยประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น จึงท�าให้ ผ้ ูสงู อายุ
มีจา� นวนเพิ่มมากขึ้น จากประสบการณ์ท่ผี ่านมา รวมทั้ง
จากการทบทวนองค์ความรู้เรื่องการกอด และในความ
เชื่อของผู้เขียนพบว่ าผู้สูงอายุ ท่ีได้ รับความอบอุ่น ได้
รับการสัมผัสด้ วยด้ วยรัก ความเอาใจใส่ หรือได้ รับและ
ให้ การกอดกับบุคคลที่ค้ ุ นเคยจะท�าให้ ผ้ ู สูงอายุ ร้ ูสึกมี
คุณค่ าในตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสัมผัสด้ วย
การกอดกับบุคคลที่ไม่ค้ ุนเคยในวัฒนธรรมไทยส�าหรับ
วิชาชีพพยาบาลอาจจะเป็ นสิ่งที่ไม่ค้ ุนชิน จึงมีการทดแทน
การกอดด้ วยการสัมผัสในการให้ การพยาบาลซึ่ งการ
สัม ผั ส ผู้ สูง อายุ ด้ ว ยความเอาใจใส่ ด้ ว ยความเข้ า ใจ
อบอุ่นและนุ่มนวล จะสื่อให้ ผ้ ูรับสัมผัสเกิดความรู้สึก
มั่นคง อบอุ่น ปลอดภัยกับการพยาบาลที่ได้ รับ ผลจาก
การกอดและสัมผัสจะสามารถพัฒนาการคิด ลดความ
เสื่อมฟื้ นฟูสภาพจิตใจให้ กบั ผู้สงู อายุได้ จึงเป็ นที่มาของ
การใช้ พลังสัมผัสในการดูแล/ฟื้ นฟูสุขภาพผู้สูงอายุซ่ึง
มีการทดลองกับผู้สงู อายุในสถานดูแลผู้สงู อายุ (Older
Adult Nursing Home Residents) โดยให้ คนเข้ าเยี่ยม
หรือใช้ สุนัขเยี่ยมชมที่ผ่านการฝึ กเข้ าเยี่ยม 20 นาที/
ครั้ง 3 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 6 สัปดาห์ ผลการทดลอง
พบว่า กลุ่มควบคุมที่ไม่มีใครเยี่ยมมีระดับความเครียด
ความโกรธที่มากกว่ากลุ่มทดลอง และมีระดับของการ
สัมผัสที่ลดลงและมีคุณค่ าความมั่นใจในตนเองลดลง
มากกว่ากลุ่มทดลอง27 ดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยในสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ ควรตระหนักถึงพลังสัมผัสและการกอด
ให้ มากขึ้นและใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการดูแล นอกจาก
นี้ผ้ ูสงู อายุท่อี าศัยอยู่กบั ครอบครัว โปรดอย่าละเลยการ
สัมผัสหรือการกอด เพราะการสัมผัสหรือการกอด ช่วย
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ป้ องกันการเสื่อมถอยทั้งด้ านร่างกาย จิตใจและอารมณ์
ของผู้สงู อายุทา� ให้ เกิดสภาพร่ างกาย จิตใจและอารมณ์
ที่ม่ันคง อย่างไรก็ตาม พยาบาลควรให้ ความส�าคัญกับ
พลั ง การกอดพั ฒ นาการดู แ ลผู้ สูง อายุ ขออย่ า ปล่ อ ย
ให้ ผ้ ูสูงอายุ ท้ังที่เจ็บป่ วยและไม่ เจ็บป่ วยเกิดการเสื่อม
ถอยทางจิตใจจากการขาดการสัมผัสด้ วยการกอดเลย
จะเห็นได้ ว่าการกอดไม่มีผลเสีย ยังก่อให้ เกิดผลดี
ต่ อผู้ถูกกอดหรื อผู้ท่ีต้องการได้ รับการกอด แสดงถึง
ความใส่ ใ จท�า ให้ ผ้ ู สูง อายุ ร้ ู สึก ได้ รั บ ความรู้ สึก ดี ๆ มี
ความมั่นคงทางด้ านจิตใจ ไม่ ร้ ูสึกว้ าเหว่ การกอดไม่
ต้ อ งใช้ ก ารลงทุ น ที่ม ากมาย ให้ แ ต่ ค วามเต็ม ใจและ
ทัศนคติเชิงบวกบนความเชื่อของพยาบาลที่ต้องการให้
ผู้ รับบริ การเกิดประโยชน์ ฟื้ นหายจากความเจ็บป่ วย
มี สุข ภาพกาย สุข ภาพใจที่ดี ข้ ึ น เกิด ความปลอดภั ย
มั่นใจที่จะได้ รับการรักษาพยาบาล เกิดผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่ดีข้ ึนเชื่อว่าการกอดท�าให้ เกิดสิ่งที่ดี แต่การ
จะเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการกอดให้ มากขึ้น ยังต้ องการ
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ในการน�า พลั ง สั ม ผั ส ด้ ว ยการกอดมาเพิ่ ม
ผลลั พ ธ์ ท างการพยาบาลแม้ จ ะไม่ ค้ ุ น เคยกัน ส�า หรั บ
ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ แต่การเพิ่มการสัมผัส จะเป็ นการ
เข้ าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้สูงอายุได้ การกอดด้ วย
ความรัก ความรู้สกึ ที่เป็ นบวก จะได้ ผลในเชิงการบ�าบัด
เยียวยา เรามักจะให้ ความส�าคัญต่อการกอดทารก เด็ก
เล็ก หรือคู่รักในวัยหนุ่มสาว แต่อย่าลืมว่า ผู้สงู อายุเป็ น
อีก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ต้ อ งการเติ ม พลั ง ด้ ว ยการกอดเช่ น กัน
พยาบาลควรที่จะให้ ความรู้ ความเข้ าใจ สร้ างสัมผัสนี้
ให้ กับผู้รับบริการ รวมทั้งเชิญชวนให้ มีการสัมผัสด้ วย
การกอดเพิ่ มมากขึ้นภายในครอบครั ว เพิ่ มพลังกอด
ส�าหรับผู้สงู อายุ เพื่อความมั่นคงทางจิตใจของผู้สงู อายุ
ในครอบครัวไทยต่อไป
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