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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การจดัการการใชด้นตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ผู้เขียน นายเฉลิมพล  คุม้ศรี 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการศิลปะและวฒันธรรม) 
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  ทัง่มัง่มี 

บทคดัย่อ 

การใชด้นตรีเพื่อการบ าบดัไดมี้มาชา้นาน  โดยเฉพาะในปัจจุบนัพบวา่ มีการใชด้นตรีในทุกส่วนของ
องคก์ร ทั้งเพื่อการบ าบดัและการผอ่นคลาย ส่งผลต่อภาวะสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ/ จากการศึกษา
ท่ีผา่นมาพบวา่ปัญหาของการจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
ซ่ึงบุคลากร ท่ีมาร่วมบรรเลงส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของทางโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง รวมทั้งขา้ราชการ
เกษียณและผูมี้จิตอาสามาช่วยสนบัสนุน คือ 1) ขาดแคลนบุคลากรท่ีร่วมบรรเลงดนตรีและมีจ านวน
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง  2) ขาดผูรั้บผิดชอบด าเนินการประสานงานและควบคุมวง 3)บุคลากรไม่มีเวลา  
ขาดการฝึกซ้อมร่วมกนั  ท าให้วงดนตรีขาดความสมบูรณ์และการบรรเลงขาดอรรถรส  4) ขาดการ
จดัการดูแลเคร่ืองดนตรี  การเก็บรักษา  และ 5) ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนท่ีเหมาะสมจึงท าให้
ไม่ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเท่าท่ีควร  
ดังนั้ น การหาแนวทางเพื่อช่วยให้ผู ้ป่วยและญาติ ได้มีความรู้สึกผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล 
ประการหน่ึง คือ การใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา / เพราะความคุน้เคยจากการท่ีไดรั้บฟัง และความรู้สึก
ถึงความผ่อนคลาย / จากการท่ีไดรั้บฟัง ท าให้ผูป่้วยและญาติ คลายความวิตกกงัวลลงได ้/และหลกั
ประการส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพ คือการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
ดงันั้นการใช้ดนตรีพื้นบา้นโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนเพื่อบรรเลงในโรงพยาบาลนั้น ก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์กบัแนวทางการส่งเสริมสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี จึงถือไดว้า่เป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่โรงพยาบาลนั้นคือการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
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ABSTRACT 
Music has been applied for therapeutic purposes for a long time ago. To date, music is applied in 
every part of organization for both treatment and recreation, which influences physical and mental 
health. From previous studies, it was found that problems in applying music for health promotion of 
Lampang Center Hospital can be concluded as follows. The music was performed by Thai musical 
band. Those who played music were mostly personnel of Lampang Center Hospital including 
retired government officer and volunteers. At present, the band lacks of musicians and its members 
are decreasing. There is no responsible person, coordination and control. Moreover, the personnel 
do not have time to rehearse together. Therefore, the music is imperfect and tasteless. Furthermore, 
the instruments are not managed and maintained. Since the budget is insufficient, it is not successful 
and cannot achieve the goal of health promotion. Thus, one solution to alleviate anxiety of the 
patients and their relatives is to use Lanna folk music. This is because familiarity and relaxing feel 
when listening relieves the patients and their relatives. The important principle of health promotion 
is allowing the community to participate their own health. Therefore, playing folk music with 
participation of the community in the hospital is considered a method for health promotion. That is 
the application of Lanna folk music in the hospital for benefits and effectiveness for health 
promotion.  

 


