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บทที ่4 

โรงพยาบาลศูนย์ล าปางกบัการใช้ดนตรีในการส่งเสริมสุขภาพ 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโรงพยาบาลศูนยล์  าปางและการ
ใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพวธีิการ  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัการ   การใชด้นตรี
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง   ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1 บริบทของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
4.1.1 ท่ีตั้ง 
4.1.2 ประวติัความเป็นมาของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.1.3 แนวคิดและนโยบายเก่ียวกบัการใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ 

4.2 การใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.2.1 ประวติัความเป็นมาของการใช้ดนตรีในการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.2.2 การด าเนินงานการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล

ศูนยล์  าปาง 
4.3 การศึกษาการจดัการการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

4.3.1 เป้าหมายของการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.3.2 ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ 
4.3.3 วธีิการด าเนินงานและงบประมาณ 
4.3.4 สถานท่ี  รูปแบบของการแสดงและดนตรี 
4.3.5 การเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะประชาชน  เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.4 วิเคราะห์ผลส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน 

โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4.4.1 ผลส าเร็จของการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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4.4.2 ปัญหาและขอ้บกพร่องของการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง 

 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1   บริบทของโรงพยาบาลศูนย์ล าปางอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1.1  ทีต่ั้ง 

โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ตั้งอยูท่างทิศใตข้องยา่นชุมชนจงัหวดัล าปาง มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 
68 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โดย 

ทศิเหนือ   จดถนนพหลโยธิน(ถนนสายล าปาง-เชียงราย) 
ทศิใต้   จดส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง  

ทศิตะวนัออก จดวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภอ์นามยัล าปาง        

ทศิตะวนัตก  จดวทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง และถนนป่าขาม 
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ภาพที ่  4.1     แผนท่ีตวัเมืองล าปาง 

 

ภาพที ่4.2   แผนท่ีโรงพยาบาลล าปาง 
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4.1.2 ประวตัิความเป็นมาของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

เร่ิมจดัให้มีกิจการสาธารณสุข โดยการป้องกนัรักษาโรคให้แก่ราษฎรจงัหวดัล าปางข้ึนราวปี 
พ.ศ. 2460 โดยมีสาธารณสุขจังหวดั 1 นาย มีหน้าท่ีป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่ออันตราย              
มีนายแพทยป์ระจ าจงัหวดั 1 นาย มีหนา้ท่ีในการรักษาพยาบาล และจ าหน่ายยาต าราหลวง 

นายแพทยป์ระจ าจงัหวดัคนแรก คือ นายแพทยร่ื์น หงสนนัท ์คนท่ีสอง คือ นายแพทย ์ ขุนสุข
บทบริหาร คนท่ีสาม คือ นายแพทยส์มยั จิตระเวช คนท่ีส่ี  คือ นายแพทย์ขุนเวชวิสิฐ คนท่ีห้า คือ 
นายแพทยศ์รีรัตน์ บุญเฉลียว ซ่ึงมาล าปางคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2479 ในต าแหน่ง 
นายแพทยผ์ูช่้วยกองสาธารณสุขทอ้งท่ี กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ประจ าสุขศาลาจงัหวดั
ล าปาง 

โอสถศาลา 
สถานท่ีปฏิบติังานบริการคนไขแ้ห่งแรกของทางราชการ ช่ือวา่ "โอสถศาลา" เป็นเรือนแถวไม ้

4 หอ้ง ตั้งอยูบ่นถนนรัษฎาภิเศก (เช่าจากเอกชน เสียค่าเช่าเดือนละ 35 บาท) โดยจดัใหเ้ป็นท่ีท างาน 2 
หอ้ง และ ท่ีพกัแพทย ์ 2 หอ้ง 

สุขศาลาจังหวดัล าปาง 
ในปี พ.ศ. 2473 นายแพทยข์ุนเวชวิสิฐ โดยความร่วมมือของประชาชน พ่อคา้ และขา้ราชการ

จงัหวดัล าปางไดจ้ดัสร้างอาคารข้ึนใหม่ มีเรือนตรวจคนไข ้1 หลงั เรือนคนไข ้2 หลงั เรือนครัว 1 หลงั 
หอพกัน ้ า 1 หลัง ในท่ีดินของราชพสัดุซ่ึงเดิมเป็นท่ีของเรือนจ าจงัหวดัล าปาง ตั้ งอยู่ท่ีส่ีแยกถนน               
ราชวงค์ (ตรงข้ามธนาคารออมสิน สาขาล าปาง) มีเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ เรียกว่า "สุขศาลาจงัหวดั
ล าปาง”             

กิจการของสุขศาลาจงัหวดัล าปางเม่ือ พ .ศ. 2479 นั้น มีนายแพทยป์ระจ าสุขศาลา 1 คน นาง
พยาบาล 1 คน พยาบาลชาย 2 คน คนงาน 2 คน และเตียงรับคนไข ้25 เตียง สุขศาลาแห่งน้ีไดเ้ร่ิมท า
การผา่ตดัคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2479 เร่ิมโดยการผา่ตดัน่ิวในกระเพาะปัสสาวะ และไส้ต่ิงอกัเสบ มีเคร่ือง
เอก็ซเรยเ์พื่อวนิิจฉยัคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2482 

สุขศาลาเทศบาลเมืองล าปาง 
พ.ศ. 2478 มีการจดัตั้งเทศบาลเมืองล าปางข้ึน กิจการสาธารณสุขของท้องถ่ินในเขตชุมชน             

ของจงัหวดัไดโ้อนจากแผนกสุขาภิบาลจงัหวดัไปข้ึนกบัส านกัเทศบาลเมืองล าปาง และเปล่ียนช่ือเป็น 
"สุขศาลาเทศบาลเมืองล าปาง" 



 

76 
 

โรงพยาบาลเมืองล าปาง 
พ.ศ. 2493 เทศบาลเมืองล าปางได้โอนกิจการของโรงพยาบาลเทศบาลเมืองล าปางให้แก่ 

กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "โรงพยาบาลเมืองล าปาง" ส่วนท่ีดินท่ีตั้ง
โรงพยาบาลยงัคงเป็นสิทธิของเทศบาลเมืองล าปาง 

โรงพยาบาลล าปาง 
จากความร่วมมือร่วมใจและจิตศรัทธาของประชาชน พ่อคา้ คหบดี และขา้ราชการของจงัหวดั

ล าปาง ซ่ึงเห็นความส าคญัของสถานท่ีให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผูป่้วยไข ้จึงไดช่้วยกนัสละ
ทรัพยสิ์นสร้างอาคารให้แก่โรงพยาบาลเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั ประกอบกบัทางราชการกรมการแพทย ์            
ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือน และค่าใช้สอยต่างๆ รวมทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านต่างๆ                             
ให้อยู่ตลอดมา โรงพยาบาลแห่งน้ีจึงไดป้รับปรุงและขยายกิจการให้บริการแก่ประชาชนไดม้ากข้ึน                          
ในเวลาต่อมา และไดช่ื้อวา่ "โรงพยาบาลล าปาง" 

โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
ในโครงการพฒันาการสาธารณสุข ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 

2520 - 2524 นั้ น กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวดัข้ึนเป็น 
โรงพยาบาลศูนย ์รวม 14 แห่ง เพื่อสกดักั้นผูป่้วยท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัมิให้ตอ้งเสียเวลา และค่าใช้จ่าย
โดยไม่จ  าเป็นในการขอรับบริการท่ีมีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและเพื่อรับการ                 
ส่งต่อผูป่้วยจากโรงพยาบาลจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานท่ีฝึกอบรมบุคลากร
สาธารณสุข ทุกระดบั โรงพยาบาลล าปางก็ไดรั้บเลือกให้เป็นโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึงในเขต 5 ของ
ภาคเหนือตอนบนในคร้ังนั้นดว้ย ซ่ึงในตอนตน้มีจงัหวดัในเครือข่ายรวม 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน (ปี 2530 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ไดป้รับเป็นโรงพยาบาลศูนย ์เขต 5/2 รับผิดชอบจงัหวดัเชียงราย และพะเยา) ซ่ึงต่อมาไดมี้การ
เปล่ียนแปลงการแบ่งเขตปกครองกลายเป็นภาคเหนือตอนบน เขต 10 ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั (จงัหวดั
แพร่ และน่าน ไปรวมอยูก่บัเขต 9 พิษณุโลก) โดยมีโรงพยาบาลล าปางเป็น ศูนยเ์ขต 10/1 รับผิดชอบ 
4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าปาง เชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลล าปางจึงไดรั้บการสนบัสนุน
ทั้งดา้นอาคารส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์ และอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี ตามล าดบัจนสามารถขยายจ านวนเตียง
จากเดิม 567 เตียง เป็น 747 เตียง และ 803 เตียง ในปัจจุบนั อีกทั้งไดรั้บการจดัสรรแพทยผ์ูช้  านาญการ
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เฉพาะทางดา้นต่าง ๆ มาประจ างาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นต่างๆ ครบถว้นและมีคุณภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกระทรวงฯ ก าหนด64 

4.1.3 แนวคิดและนโยบายเกีย่วกบัการใช้ดนตรีในการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทย
สุขภาพดี มีรอยยิ้ม”แมว้่าโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ คือ การรักษาโรค                
ท่ีซบัซอ้นยุง่ยาก มีความเก่ียวเน่ืองกนัหลายระบบ หลากหลายสาขา  แต่การสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัประการหน่ึง และโรงพยาบาลศูนยล์  าปางเห็นความส าคญัของดนตรี เพราะ
เหตุท่ีว่า ดนตรีนั้นเกิดข้ึนโดยมนุษย ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการช่วยผ่อนคลาย สภาวะท่ี             
ไม่ปกติทางร่างกายและจิตใจ นบัจากการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือดา้นดนตรี แต่โบราณ ซ่ึงมี
ส่ิงเหนือธรรมชาติเขา้มาเก่ียวขอ้ง ต่อมาการร้องบรรเลงดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ส าหรับผูป่้วยท่ีได้รับการดูแลรักษา ได้กลายเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจในแวดวงการแพทย ์               
แผนปัจจุบนั หลงัจากนั้นจึงเกิดการน าดนตรีมาใช้เพื่อการบ าบดั แมจ้ะมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
รูปแบบ แต่โดยวตัถุประสงคแ์ลว้มีความสอดคลอ้งกนัคือ การใชด้นตรีเพื่อการบ าบดัสภาวะท่ีไม่ปกติ
ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ65 

การเล็งเห็นประโยชน์ของดนตรีเพื่อใช้ในการบ าบดั และเพื่อความผ่อนคลาย มีหลากหลาย
ประการข้ึนอยูก่บัโอกาสท่ีน าไปใช ้เช่น การใช้ดนตรีบ าบดัในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง สามารถช่วย
บรรเทาความวิตกกงัวลต่อความเจ็บปวด อาจใชค้วบคู่ไปกบัยาบรรเทาปวด หรือการวางยาสลบ ช่วย
ลดความตึงเครียด และยงัช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และอารมณ์ของผูป่้วยระยะพกัฟ้ืน ท าให้สงบ
และนอนหลบั ช่วยลดความกลวั ช่วยในการคลายตวัของกลา้มเน้ือ รวมทั้งยงัช่วยกระตุน้ระบบการ
ท างานของสมองได้ การจดักิจกรรมดนตรีบ าบัดในโรงพยาบาลศูนย์ล าปางจึงเป็นประโยชน์แก่                  
ทั้ งคนป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล เพราะนอกจากช่วยฟ้ืนฟูสภาพอาการของโรคและ                 
สภาพจิตใจ ใหแ้ก่ผูป่้วยแลว้ ยงัสามารถช่วยใหผู้ท่ี้เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งแพทยแ์ละพยาบาล
ได้มีโอกาสใช้กิจกรรมเพื่อช่วยในการผ่อนคลายจากงานประจ าอีกด้วย ส่วนการใช้กิจกรรมดนตรี             

                                                        
64  รายงานประจ าปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  2553  
65  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ “ทิศทางภมิูปัญญาสุขภาพวถิีไทย แนวคิดและยทุธศาสตร์การสร้างและการจดัการองคค์วามรู้  

การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือก” ในสุวิทย ์และประพจน์ ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย  
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรุงเทพฯ  2547 
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ในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาลลักษณะต่างๆ ก็สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุได ้
เน่ืองจากกิจกรรมดนตรีช่วยให้เกิดการสมดุลของร่างกาย สมอง อารมณ์และการเขา้สังคม ดนตรีท่ีมี
เน้ือร้องสมยัอดีตอาจช่วยเตือนความจ าแก่ผูสู้งอายุท่ีเร่ิมมีอาการหลงลืมได ้นอกจากน้ีดนตรีบ าบดั
สามารถช่วยจดักิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุน้การรับรู้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้และดนตรียงัช่วย
ปรับพฤติกรรม ในการเขา้สังคมของผูท่ี้มีภาวะต่อตา้นสังคม ซึมเศร้า หรือมีปัญหาในการปฏิสัมพนัธ์
กับผู ้อ่ืน  รวมทั้ งใช้ประกอบการออกก าลังกาย ให้ เกิดการต่ืนตัว  ป รับอารมณ์ความ รู้สึก                               
ให้กระชุ่มกระชวย  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินกิจกรรมประจ าวนัของผูป่้วยทางจิต  การใชด้นตรี
บ าบดัยงัสามารถท าไดใ้นสถานพินิจ และคุม้ครอง เด็กและเยาวชน รวมทั้งใชเ้ป็นกิจกรรมส าหรับช่วย
ให้เกิดการผอ่นคลายแก่ผูท่ี้เป็นโรคร้ายเช่น เอดส์ หรือกลุ่มผูต้อ้งการเลิกจากยาเสพติดไดเ้ป็นอยา่งดี 
และขอ้ส าคญัคือในผูท่ี้มีภาวะเป็นปกตินั้นก็สามารถใชด้นตรีเพื่อการผอ่นคลาย หรือเพื่อปรับอารมณ์ 
ความรู้สึกใหจิ้ตใจมีความสมดุล กบัร่างกายท่ีเป็นปกตินั้นไดด้ว้ยตนเองในแต่ละวนัได ้

สุขภาพไม่ใช่เพียงเร่ืองการเจ็บป่วยทางกายเท่านั้น  แต่สุขภาพเก่ียวขอ้งกบัทุกเร่ืองทุกมิติใน
การด าเนินชีวติ และการส่งเสริมสุขภาพโดยการใชด้นตรีถือไดว้า่เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพชีวิต 
ส าหรับสาขาวิชาชีพทางสุขภาพจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ คือ กระบวนการ
ท่ีสืบทอดและพฒันามาจากยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐานท่ีไดด้ าเนินมานาน และเป็นส่วนหน่ึง
ของกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ    เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีย ัง่ยืนและ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติไทย 

อีกประการหน่ึงท่ีโรงพยาบาลศูนยล์  าปางให้ความส าคญั คือการจะใชด้นตรีประเภทใดในการ
ท ากิจกรรมดนตรีเพื่อบ าบดั และเพื่อการผ่อนคลายนั้น ควรส ารวจรสนิยมของการฟังเพลงของแต่ละ
บุคคลดว้ย เพื่อหลีกเล่ียงความผดิพลาดในการจดัเพลงท่ีไม่ถูกใจ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความทุกขท์รมาน
ให้ผูเ้ข้ารับการบ าบัด ท่ีต้องทนอยู่ในท่ามกลางเสียงดนตรีท่ีตนไม่ชอบ อนัอาจท าให้เกิดอารมณ์
หงุดหงิด หรือไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาได ้การน าดนตรีมาใช้นั้นตอ้งมีความเขา้ใจทั้งทฤษฏี
และการปฏิบติั ตอ้งรู้จกัวิธีการใช้ และการสร้างความสมบูรณ์ในองค์ประกอบดา้นดนตรีทุกส่วนได้
เป็นอยา่งดี จึงจะท าใหส้ถานภาพของนกัดนตรี และงานดา้นดนตรีบ าบดัเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง
และสามารถรับใชส้ังคมไดเ้ป็นอยา่งดีในอนาคต66 

                                                        
66  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์ สุขภาพไทยวฒันธรรมไทย   หนงัสือวนัดีจ ากดั  กรุงเทพฯ  2550 
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4.2   การศึกษาการใช้ดนตรีในการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

4.2.1 ประวัติความเป็นมาของการใช้ดนตรีในการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนย์ล าปาง 

ความเป็นมาของวงดนตรีในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2537 ผูริ้เร่ิมก่อตั้ง                
ไดด้ าเนินการก่อตั้งโดยนายแพทยน์ภดล  ยิ่งชาญกุล ร่วมกบั นายแพทยว์รจกัร  จิวะกิดาการ  จากการ
ด าริของ แพทยห์ญิงเขมรัสมี  ขุนศึกเม็งราย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เจา้หน้าท่ีพยาบาล 
และเจา้หน้าท่ีหน่วยงานห้องคลอด  ซ่ึงมีความสามารถดา้นดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยรวบรวม
สมาชิกท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล ท่ีมีความรู้ความสามารถ หรือสนใจท่ีจะศึกษาดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล ในระยะเร่ิมแรก เกิดจากการรวมกลุ่มของเจา้หน้าท่ีเพื่อท ากิจกรรมสันทนาการให้ความ
บนัเทิงทัว่ๆไป มีทั้งประเภทวงดนตรีสากลและดนตรีไทย 

ในระยะแรกความพร้อมของอุปกรณ์ยงัมีอยูจ่  ากดัประกอบกบัจ านวนและความสามารถในการ
เล่นดนตรีทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ของบุคลากรภายในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ไม่มีทิศทาง
แน่นอน แมว้่าแต่ละคนจะมีความสามารถในแบบของตน แต่ยงัไม่สามารถประกอบเป็นวง ดนตรี               
ทั้งสองประเภทได ้ 

ประธานชมรมดนตรีไทย จึงได้ ติดต่อครูเพลง เพื่ อมาเป็น ท่ีป รึกษา ใน เร่ืองดนตรี                       
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั อีกทั้งยงัช่วยช้ีแนะแนวทาง  ตลอดจนก ากบัการเล่นดนตรี แต่ละช้ิน  
ใหมี้ความสัมพนัธ์  จนกลายเป็นวงดนตรีไทย และวงดนตรีสากลได ้

วงดนตรีในระยะเร่ิมแรกนั้ น  เคร่ืองดนตรี มีจ  านวนน้อยช้ิน มีลักษณะโดยรวมเรียกว่า 
เคร่ืองสายผสม ประกอบดว้ย ซออู ้ซอด้วง ขิม จะเข ้กลอง และระนาด ซ่ึงเคร่ืองดนตรีบางช้ินไม่มี                
ผูช้  านาญท่ีจะสามารถเล่นประกอบวงได้ เช่นฆอ้งวง  แต่เม่ือมีการรวมวงเบ้ืองตน้ ผูท่ี้เล่นดนตรีนั้น  
จะเร่ิมเล่นโดยท่ีไม่มีโน้ต แต่ใช้วิธีจดจ าท านอง ท่ีผ่านการถอดโน้ตจากครูเพลงท่ีเป็นท่ีปรึกษาใน
ขณะนั้นเพื่อใหบ้รรเลงไดเ้ขา้ ตามจงัหวะและท านองของเพลงท่ีถูกเลือกมาใหบ้รรเลง67 

ต่อมาวงดนตรีโรงพยาบาลศูนยล์  าปางขยายขอบเขตเป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมโดยการใช้
ดนตรีไทย เพราะเหตุวา่ดนตรีสากลนั้นมีผูช้  านาญไม่มากนกั และประกอบกบัความคุน้เคยของผูฟั้งใน
ดา้นการฟังและการบรรเลงเป็นวงของผูเ้ล่น แต่ดนตรีไทยยงัมี ความเอกลกัษณ์ของชาติ มากกวา่ อีก

                                                        
67  สัมภาษณ์ คุณนารีรัตน์  รูปงาม  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ นกัดนตรี ชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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ทั้ งยงักระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนประชาชนซาบซ้ึงในคุณค่า ภาคภูมิใจ และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงพยาบาลไดอี้กทางหน่ึง    

จากนั้นในปี พ.ศ. 2540ฝ่ายบริหาร ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของผูรั้บบริการท่ีเขา้ 
มารับการรักษาในโรงพยาบาลผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษาตวั ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และ

ผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษาตวันานข้ึนท าให้การเขา้รับบริการแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาในการรอพบแพทยเ์ป็น
เวลานาน ไดมี้การจดัตั้งเป็นชมรมอยา่งเป็นทางการ และไดข้ยายเป็นโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
และดนตรีบ าบดัข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายด้านศิลปวฒันธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนมีความซาบซ้ึงในคุณค่าของงานดา้นศิลปวฒันธรรมไทย   ถือไดว้า่เป็นแนวคิดท่ีมีโครงการ
ดนตรีไทยในโรงพยาบาลข้ึน นอกจากน้ียงัมาใช้ในกิจกรรมดนตรีบ าบดั ซ่ึงมีการท าวิจยักนัแลว้ว่า
เสียงดนตรีสามารถช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดต่อคนไข ้ช่วยใหร้ะบบร่างกายท างานไดดี้ข้ึน68 

ฝ่ายบริหารและทีมผูบ้รรเลงวงดนตรีไทย จึงจดัท าโครงการดนตรีเพื่อสุขภาพข้ึน เพื่อเป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีดี ลดความตึงเครียดในการรอคอย และลดการก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจอีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุค
ใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม”ท่ี มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการดา้นสุขภาพ69และเม่ือโรงพยาบาลล าปาง ขยาย
ขนาดเป็นโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง มีจ  านวนผูป่้วยเพิ่มมากข้ึนวิทยาการความกา้วหน้าทางการแพทย์
เพิ่มข้ึนมีระบบการแพทยท่ี์ทนัสมยั ประกอบกบัมีกระบวนวธีิการรักษาท่ีซบัซอ้นข้ึน แต่ขณะเดียวกนั
ระบบบริการสาธารณสุข ไดใ้หค้วามส าคญักบัสิทธิผูป่้วยท่ีมารับบริการเพิ่มมากข้ึน การเปิดโอกาสให้
แพทยท์างเลือกเขา้มามีบทบาทร่วมกบัการรักษาแผนปัจจุบนั เปิดกวา้งส าหรับแพทยผ์ูท้  าการรักษา 
และผูป่้วยมากข้ึน จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการบ าบดัอาการไม่พึงประสงค์ของผูป่้วยจากการรักษา ด้วย
วิธีการแพทยท์างเลือกจึงได้ให้ความสนใจ กบัดนตรี  โดยน าเอาดนตรีมาเป็นส่วนหน่ึงร่วมกบัการ
รักษาของแพทย ์ การศึกษาเร่ืองดนตรีบ าบดัในโรงพยาบาลล าปางจึงไดก้ าเนิดข้ึน โดยใช้ดนตรีเป็น
เคร่ืองมือบ าบดัความเจ็บปวด ในผูป่้วยสลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อก ซ่ึงจากผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าดนตรี
สามารถลดอาการปวดจากการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกได ้จึงไดเ้สนอแนวทาง ร่วมกบัการใชด้นตรีใน

                                                        
68  รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2539 – 2540  โรงพยาบาลล าปาง 
69  สัมภาษณ์  นายแพทยน์ภดล   ยิง่ชาญกลุ อดีตประธานชมรมดนตรีไทย  โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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ดา้นอ่ืนๆเช่น การบรรเลงเพื่อผอ่นคลายความเครียด ท่ีถือไดว้า่เป็นส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ต่อไป70 

4.2.2 การด าเนินงานการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง 

หัวข้อน้ีเป็นการศึกษาการด าเนินงานการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนย์ล าปางในปัจจุบันว่าได้มีการด าเนินการอย่างไร  หน่วยงานใดรับผิดชอบ  และ
รูปแบบของการใชด้นตรีเพื่อการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพเป็นอยา่งไร  ซ่ึงการเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาใช้
วธีิการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จากแพทย ์ พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึง
ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  หน่วยงานที่ รับผิดชอบด าเนินงานการใช้ดนตรีบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพใน
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นดนตรี เพื่อการบ าบดัและการส่งเสริมสุขภาพนั้น อยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการนนัทนาการและสันทนาการ โรงพยาบาลศูนยล์  าปางงานชมรม
ดนตรีไทย โดยมีประธานชมรมซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งจากคณะกรรมการในชมรม และแต่งตั้ง
จากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง โดยมีคณะท างานประกอบดว้ย 

1.1) ประธานชมรมดนตรีไทย   1 คน 
1.2) เลขานุการ     1 คน 
1.3) เหรัญญิก       1 คน 
1.4) คณะกรรมการ  ตามแต่จะจดัสรรจ านวน 

ท าหน้าท่ีจดัท าโครงการดนตรีเพื่อสุขภาพข้ึน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดี ลดความ
ตึงเครียดในการรอคอย และลดการก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจอีกทั้งสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายการน้ีฝ่ายนันทนาการและสันทนาการดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ดนตรีให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช ้การจดัท าโครงการ ดนตรีเพื่อสุขภาพท่ีคณะกรรมการนนัทนาการ และสันทนาการได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของผูรั้บบริการท่ีเขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษา

                                                        
70   สัมภาษณ์ คุณวภิาดา  ศุภสุวรรณ   พยาบาลวชิาชีพช านาญการพเิศษ งานหอ้งผา่ตดั และ ประธานชมรมดนตรีไทย                
 คนปัจจุบนั 
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ตวั ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ71 ท าใหก้ารเขา้รับบริการแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาในการรอพบ
แพทยเ์ป็นเวลานาน 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการ เก่ียวกบัการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อให้ความบนัเทิง 
และ   เพื่อความผอ่นคลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อีกทั้งยงัน าวงดนตรี
ไทยท่ีจดัตั้งจากบุคลากร ในโรงพยาบาล น าไปจดัแสดงตามโอกาสและวนัส าคญั ของจงัหวดั
ล าปาง 

ด าเนินงานส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นดนตรีแก่บุคลากรท่ีสนใจในรูปแบบวง
ดนตรีพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมดา้นนนัทนาการต่างๆตลอดจนจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ดนตรีและ
ศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกทั้ งสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพทางร่างกายและจิตใจและสร้างความตระหนกัรู้แก่บุคลากร
ของโรงพยาบาลในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงพยาบาล
ในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยมีภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีเชิงปฏิบติัการและวิชาการแก่
เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลล าปาง ในรูปแบบการแสดงออกวงดนตรีวงดนตรีไทย พร้อมทั้ง
กิจกรรมดา้นนนัทนาการต่างๆ    

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1) ดูแลและให้ค  าแนะน าปรึกษาบุคลากรของโรงพยาบาล ในเร่ืองการ

ใชโ้ครงการดนตรีไทยบรรเลงใหผู้ป่้วยและญาติฟัง เพื่อผอ่นคลายลดความเครียด 
1.2) ให้ค  าแนะน าป รึกษาแก่ผู ้สนใจท่ี มี จิตอาสา ห รือเจ้าหน้า ท่ี

โรงพยาบาลท่ีจะเขา้ร่วมในการจดักิจกรรมดา้นวงดนตรีไทยในโรงพยาบาล 
1.3) จดัท าตารางการฝึกซ้อมและด าเนินการฝึกซ้อมเพื่อพฒันาศกัยภาพ

บุคลากร ดา้นดนตรีในโครงการดนตรีไทยในโรงพยาบาลล าปาง ได้แก่ การฝึก
ทกัษะด้านขบัร้องฝึกทกัษะทางด้านการบรรเลงเพลงไทย  ฝึกทกัษะทางด้าน
ดนตรีไทยฝึกทกัษะทางดา้นการประสานเสียงเป็นวง เป็นตน้ 

1.4) ให้บริการการแสดงดนตรีและศิลปวฒันธรรมวงดนตรีไทยแก่
หน่วยงานต่างๆ  ทั้ งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของ
โรงพยาบาลศูนย ์ล าปาง  

                                                        
71   รายงานผูป่้วยในงานเวชสถิติ   ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน 2553 –  ธนัวาคม  2553 
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2) อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการห้องฝึกซอ้มทกัษะทางดา้นดนตรีไทยและ
เคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เร่ืองดนตรีและผลของการบรรเลง
ดนตรีต่อผูฟั้ง และพฒันาศกัยภาพของบุคลากรตลอดจนการให้บริการบรรเลงดนตรีแก่
หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1) จดัระบบบริหารจดัการและใหบ้ริการหอ้งฝึกซอ้มทกัษะทางดา้น

ดนตรีและเคร่ืองดนตรีต่างๆภายในโรงพยาบาลล าปาง 
2.2)  ใหค้  าแนะบุคลากรในโรงพยาบาลท่ีสนใจ ในการใชเ้คร่ืองดนตรี

อยา่งถูกวธีิตลอดจนส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีไทยใหแ้ก่น 
2.3) ดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อมต่อการ

ใชง้านตลอดจนด าเนินการประสานงานหน่วยพสัดุเพื่อจดัซ้ือและจดัจา้งซ่อมแซม
อุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

2.4) จดัท าตารางการขอรับบริการหอ้งฝึกซอ้มทกัษะทางดา้นดนตรีและ
เคร่ืองดนตรีต่างๆตลอดจนจดัท าสรุปรายงานการใหบ้ริการประจ าเดือนเสนอต่อ
ผูบ้ริหาร 

3) สร้างเครือข่ายการประสานงานและการใหค้วามร่วมมือในดา้นดนตรีไทย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริม

และสนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นดนตรีไทย ไดแ้ก่ จดัหาครูดนตรีไทย โรงเรียนล าปาง
กลัยาณีครูดนตรีไทย โรงเรียนไหล่หินวิทยาคม อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง ผูเ้ช่ียวชาญ
ในวงการดนตรีไทย72 

2) การด าเนินงานการใช้ดนตรีบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

ในปัจจุบนัการใช้แพทยท์างเลือกเพื่อประกอบการรักษาร่วมกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัใน
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ประการหน่ึงคือการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดั รูปแบบและลกัษณะการ
ด าเนินงาน  การใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัความเจ็บปวด  รูปแบบท่ีใช้คือเพื่อการบ าบัดความ
เจ็บปวดจากการสลายน่ิวโดยใช้คล่ืนช็อกและอีกประการหน่ึงคือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ใน

                                                        
72   รายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เอกสารอดัส าเนา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลล าปาง  ประจ าปี  2553 
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โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง โดยความยินยอมของผูป่้วย และการบรรเลงให้ผูป่้วยและญาติฟังเพื่อ
ความเพลิดเพลิน ณ ลานพระพุทธ หนา้อาคารสิทธิเกษม 

วธีิการด าเนินการดา้นดนตรีบ าบดัความเจ็บปวดท่ีใชก้บัผูป่้วยนั้น มีกรณีศึกษาในผูป่้วย
ท่ีมารับการสลายน่ิว   ดว้ยคล่ืนช็อก ในโรงพยาบาลล าปาง  

การน าดนตรีบ าบดัประกอบการรักษาความเจ็บปวดน่ิวในไต   นอกจากการผ่าตดัเปิด
แลว้น าเคร่ืองมือทางการแพทย ์คีบน่ิวออก แต่การรักษาอีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมใชเ้ทคโนโลยี
ชั้นสูง ปลอดภยั ไม่มีแผลผา่ตดั ผูป่้วยรู้สึกตวัตลอดการรักษา  ใชเ้วลาในการรักษา 40 - 60 นาที 
ภายหลงัการรักษา ผูป่้วยสามารถกลบับา้นได ้แต่การสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกน้ี มีผลท าให้ผูป่้วย
ไดรั้บความเจ็บปวดขณะรับการรักษาได ้อาการท่ีพบขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก พบวา่ 
ทุกรายมีความเจ็บปวด พบตั้งแต่เจ็บปวดเล็กน้อยจนถึงเจ็บปวดมาก    จนทนไม่ได ้หลงัจาก
ไดผ้ลการศึกษาวิจยัดว้ยการใช้ดนตรี เพื่อลดระดบัความเจ็บปวดของผูป่้วยขณะสลายน่ิวดว้ย
คล่ืนช็อก  จึงไดน้ าไปใชก้บัผูป่้วยรายอ่ืนๆ ยกตวัอยา่ง เช่น 

กรณีศึกษา  ผูป่้วยชายไทย วยั 50 ปี เขา้รับการตรวจรักษาในระบบทางเดินปัสสาวะดว้ย
อาการปัสสาวะขุ่น ขดั จึงมาพบแพทย ์อาการแรกรับผูป่้วยรู้สึกตวัดีถามตอบรู้เร่ือง ประวติั
ความเจ็บป่วย   ในอดีตไม่มี โรคประจ าตวัไม่มี  ประวติัความเจ็บป่วยในปัจจุบนั ให้ขอ้มูลว่า 
ปัสสาวะ ขดั และขุ่น  มาประมาณสามเดือน ไม่มีเลือดปน  แพทยท์  าการตรวจเบ้ืองดน้ดว้ยการ 
เอกซเรย ์และส่ง ตรวจส่งตรวจเลือดและปัสสาวะ ผลการตรวจพบว่า มีน่ิวท่ีในไตดา้น ขนาด
ประมาณ 1.0 เซนติเมตร ผลการตรวจเลือดปกติ และผลการตรวจปัสสาวะ พบ ปัสสาวะมี
ลักษณะขุ่น และพบตะกอน จึงให้ยารักษาเพื่อให้น่ิวละลายแตกตัวเอง ประมาณ 1 เดือน 
หลังจากนั้น ผูป่้วยกลับมาพบแพทย ์ตามนัด แพทยน์ัดเอกซเรย ์ใหม่ พบว่า ขนาดน่ิวยงัไม่
ลดลง  เป็นไปตามหลกัการสลายน่ิว คือก้อนน่ิวท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร จึงจะไดผ้ลดี 
ต าแหน่งกอ้นน่ิวถา้อยูใ่นไต จะท าให้แตกสลายง่ายกวา่ในท่อไต ประเภทและจ านวนของกอ้น
น่ิว  และท่ีส าคญั การท างานของไต ตอ้งสามารถขบัปัสสาวะได ้ตามปกติ ศลัยแพทยร์ะบบ
ทางเดินปัสสาวะจึงส่งท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก  คือ การใช้คล่ืนความถ่ีสูง (Shock wave) 
กระแทก กอ้นน่ิวใหแ้ตกเป็นกอ้นเล็กๆ หรือผง หลุดปนออกมากบัปัสสาวะ โดยไม่ท าอนัตราย
ต่อเน้ือเยือ่ในร่างกาย  เจา้หนา้ท่ีห้องสลาย จะไดอ้ธิบายให้ผูป่้วยทราบวธีิการ และการฟังดนตรี
ซ่ึง ให้เลือกดนตรีท่ีชอบ และให้ฟังดนตรีนั้น ดว้ยหูฟังแบบครอบศีรษะ โดยก าหนดความดงั



 

85 
 

ของเสียงอยูใ่นช่วง 50 - 60 เดซิเบล ก่อนการสลายน่ิวประมาณ 5 นาที และฟังต่อไปเร่ือยๆ จน
ท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกเสร็จเรียบร้อย 

จากนั้นให้ผูป่้วยพกั แลว้สัมภาษณ์ความเจ็บปวดขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก โดย
ถามถึงต าแห่นง ลกัษณะ  ระยะเวลา  และความต่อเน่ืองของความเจ็บปวด ความคาดหวงัต่อ
ความเจ็บปวด โดยใช้มาตรวดัระดบัความเจ็บปวด ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้ โดยมี ระดบั เพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ จาก 0  ถึง 10  (จากน้อยไปหามาก) โดยให้ผูป่้วยระบายสีตาม ช่องตารางคะแนน ตาม
ความเจ็บปวดท่ีตนเองได้รับ และการสังเกตพฤติกรรมความเจ็บปวดของผูป่้วย ตามแบบท่ี
สร้างข้ึน จากผลการใชด้นตรีบ าบดั เน่ืองจากผูป่้วยไม่เคยมีประสบการณ์การสลายน่ิวดว้ยคล่ืน
ช็อก  และทนระดบัความเจ็บปวดได้ดี  ณ เวลา 10 20 30 นาที และพฤติกรรมความเจ็บปวด
น้อยกว่า  จากการประเมินความเจ็บปวด เน่ืองจากผูป่้วยไดฟั้งดนตรีอยู่ในช่วง 60-80 คร้ังต่อ
นาที เป็นจงัหวะท่ีท าให้สงบ และผ่อนคลาย การใส่หูฟังชนิดครอบ ช่วยลดเสียงภายนอกได ้
ส่วนระดบัคะแนนความเจ็บปวด และคะแนนพฤติกรรมความเจ็บปวดขณะสลายน่ิวดว้ยคล่ืน
ช็อก ในระดบัต ่า แต่ไม่ถึงกบัไม่ปวดเลย  แต่ก็ยงัพบปัญหาเร่ืองเกร็งจากการนอนท่าเดียว การ
ไม่เคยใส่หูฟังครอบ ท าให้ร าคาญ แต่ความรู้สึกของผูป่้วยนั้นให้ขอ้มูลว่า แมค้วามเจ็บปวด
ยงัคงมีอยู่ แต่ยงัรู้สึกชอบฟังดนตรี แมใ้นโอกาสต่อๆไป ถ้าตอ้งไดรั้บการสลายน่ิวดว้ยคล่ืน
ช็อกอีก  จึงถือได้ว่าผูป่้วยรายน้ีท่ีได้รับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกพร้อมกบัการรับฟังดนตรี         
ท่ีตนเองเลือก ซ่ึงท าให้ช่วยผอ่นคลาย ท าให้เกิดความพึงพอใจจากการฟังดนตรี โดยถามความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากผู ้ป่วยเร่ืองรูปแบบของเพลงท่ีอยากฟัง อยากฟังเพลงท่ีตัวเองเคยมี
ประสบการณ์การฟัง ชอบมากกวา่น้ี  
จากกรณีศึกษาดงักล่าว อธิบายรายละเอียดไดจ้ากแนวคิดการใชด้นตรีบ าบดัไดด้งัน้ี 

2.1) การใช้ดนตรีบ าบัด 

ดนตรีบ าบดัหมายถึงการใช้ดนตรีและวิธีการทางดนตรีในการช่วยฟ้ืนฟู รักษา 
และพฒันาดา้นอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้มีสภาพ ซ่ึงจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้  าบดักบัผูเ้ขา้รับการบ าบดั โดยใชกิ้จกรรมท่ีไดรั้บ
การออกแบบอย่างดี   ให้เหมาะสมกบัสภาพผูเ้ขา้รับการบ าบดัเช่น การร้องเพลง การ
บรรเลง หรือการฟังดนตรี การบริหารจดัการและการเลือกใช้กิจกรรมดนตรีใดๆก็ตาม 
นกัดนตรีบ าบดัตอ้งน าความรู้และประสบการณ์ของตนไปประยุกต์ใช้กบัผูเ้ขา้รับการ
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บ าบดัท่ีมีอาการของโรค และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบ าบดั73 

ดนตรีจะถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้  าบดักบัผูเ้ขา้
รับการบ าบดั โดยใชกิ้จกรรมท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งดีให้เหมาะกบัสภาพผูเ้ขา้รับการ
บ าบดั เช่น การร้องเพลง การบรรเลง หรือการฟังดนตรี เป็นตน้ นอกจากน้ีการบริหาร
จดัการ วิธีการใช้ดนตรีอย่างระมดัระวงัเป็นส่ิงท่ีควรค านึง เพราะการจะเลือกใช้ดนตรี
หรือกิจกรรมใดก็ตาม นกัดนตรีตอ้งน าความรู้และประสบการณ์ของตนไปประยุกตใ์ช้
กบัผูเ้ข้ารับการบ าบดัท่ีมีอาการของโรค และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบ าบดั74 

องคป์ระกอบของดนตรีท่ีน ามาใชใ้นการบ าบดั 
เสียงสูงต ่า ท่ีถูกร้อยเรียงข้ึนตามจินตนาการของมนุษย ์อยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะ

สะทอ้นภาพแห่งจินตนาการ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์คือ ดนตรี ซ่ึง
ดนตรีของมนุษยต่์างเผ่าพนัธ์ุ ย่อมมีความแตกต่างกันไปเน่ืองจากปัจจยัในการสร้าง
จินตนาการ เช่นสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียมปฏิบติัของวฒันธรรม อนั
ได้แก่วิถีชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่างกัน จะต่างมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กับเขต
ภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี 

 เสียงดนตรีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัสองส่วนไดแ้ก่ ท านอง และจงัหวะ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
ระดบัเสียง (Pitch) คือความถ่ีของรอบในการสั่นสะเทือนของวตัถุนั้นเป็นปัจจยั

ส าคัญท่ีท าให้ เกิดความแตกต่างของเสียงไปในทางสูงหรือต ่ า หากรอบในการ
สั่นสะเทือนมากก็จะมีเสียงสูง   หากรอบในการสั่นสะเทือนนอ้ยก็มีเสียงต ่า มนุษยมี์การ
รับรู้ในดา้นความสูงต ่าของเสียงซ่ึงบ่งบอกความรู้สึกค่อนขา้งจะตรงกนั เช่นเสียงในทาง
ต ่าจะใหอ้ารมณ์ท่ีไม่สดใสเท่ากบัเสียงสูง เป็นตน้ 

ธรรมชาติของเสียง (Tone color) คือลักษณะเฉพาะของเสียงท่ี เกิดข้ึนจากการ
สั่นสะเทือนของวตัถุท่ีต่างชนิดกนัโดย การดีด การสี การเป่า การตีหรือการเขย่าวตัถุ

                                                        
73   บุษกร  ส าโรงทองและคณะ  เอกสารวชิาการ “ดนตรีบ าบดั”  ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 

และการแพทยท์างเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั  กรุงเทพฯ  2551  หนา้ 10 
74   ชยัวฒิุ  ดินปรางค ์ ดนตรีบ ำบัด  อกัษรการพมิพ ์ กรุงเทพฯ  2539 
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ต่างๆซ่ึงความหนาแน่นของ             มวลสารของวตัถุท่ีต่างชนิดกนัท าให้เสียงท่ีเกิดข้ึน
นั้นแตกต่างกนัซ่ึงมนุษยส์ามารถบ่งบอกเสียงท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนัได้
จากประสบการณ์ไดจ้ากประสบการณ์กรฟังดนตรี เช่น เสียงไวโอลินให้ความรู้สึกสด
ช่ืนร่ืนรมย ์ในขณะท่ีเสียงของเคร่ืองดนตรีประเภทฆอ้งให้ความรู้สึกถึง ความศกัด์ิสิทธ์ิ 
เป็นตน้ 

ความเขม้ของเสียง (Tone intensity) คือ ความหนกั เบา ของเสียงท่ีข้ึนอยูก่บัความ
แรงความค่อยในการสร้างเสียงดนตรี ความเขม้ของเสียงน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอารมณ์
ความรู้สึกได ้เช่น เสียงเบาให้ความรู้สึก อ่อนหวาน หรือเสียงดงัให้ท่ีกา้วร้าว โกรธข้ึน
ได ้

เสียงดนตรีท่ีแสดงอารมณ์ เกิดข้ึนจากส่วนประกอบของท านองดงัท่ีกล่าวมาน้ี 
เป็นตวัส่งผลให้เกิดรสในการฟังดนตรีข้ึน ทั้งระดบัเสียงและธรรมชาติของเสียงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างอารมณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ในรสของดนตรีให้แก่ทาวงท านอง
เพลง ผูฟั้งจะสามารถรับรู้และแปลความหมายของท านองเพลงไดโ้ดยใชจิ้นตนาการท่ีมี
ต่อพฤติกรรมตามประสบการณ์ ของตนท านองจะมีความไพเราะไดน้ั้นตอ้งมีคุณภาพ
ดา้น ความกลมกลืน (Harmony) คือการประสานเสียงของท่วงท านองท่ีไม่ขดัหู และมี
ความปลัง่จ  าเพาะ (Tonal timbre) คือเสียงท่ีมีความงามพอเหมาะแก่การฟัง นอกจากน้ี
หากมีเน้ือเพลง (Lyrics) บรรจุอยูด่ว้ยแลว้ ความหมายของเน้ือเพลงก็จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
สามารถ สะทอ้นภาพจินตนาการของผูป้ระพนัธ์ไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นการเขา้ใจ
ภาษามาเป็นตวัแปรอย่างหน่ึงคือผูท่ี้เขา้ใจภาษาเท่านั้นจึงจะมีความสะเทือนใจกบับท
เพลงดว้ยเน้ือเพลงนั้นๆ ได ้

จงัหวะ คือ ความสั้ นยาวของเสียงท่ีท าให้เกิดท่วงท านองท่ีสามารถสะท้อน
ความรู้สึกท่ีมีความหลากหลาย จงัหวะอาจหมายถึงจงัหวะของเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองตี เช่น กลองหรือเคร่ืองเคาะต่างๆ ท่ีมนุษย์น าเข้ามาประดับประดาให้เป็น
เคร่ืองช่วยเน้นย  ้าจงัหวะท่ีถูกสร้างข้ึนแต่เดิม มีความน่าสนใจ ท าให้เสียงดนตรีนั้ น
สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได ้มากข้ึน การรับรู้ดา้นจงัหวะนั้น               แบ่งไดเ้ป็น 
3 ลกัษณะท่ีตรงขา้มกนั จงัหวะท่ีเป็นคู่ต่างกนัน้ี สะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ 

จงัหวะท่ีปกติสม ่าเสมอ (Regular) ให้อารมณ์ท่ีเรียบง่าย สบาย ตรงขา้มกบัจงัหวะ
ท่ีไม่สม ่ าเสมอ (Irregular) ให้อารมณ์ท่ีอึดอัด สะดุด คับข้องอย่างไรก็ดีจังหวะใน



 

88 
 

ลกัษณะน้ีอาจเพิ่มสีสัน ให้บทเพลงไดห้ากผูป้ระพนัธ์หรือผูบ้รรเลงมีศิลปะในการสร้าง
งานดนตรีให้ความสะดุด ความคบัขอ้งกลายเป็นเสน่ห์ของเพลงเช่นดนตรีเพลงแจส๊ ท่ีมี
ลีลาของเคร่ืองดนตรีหยอกลอ้กบักลอง 

จังหวะหนัก (Strong) ให้อารมณ์ท่ีหนักแน่น มั่นคง สง่างาม กับจังหวะเบา 
(Weak) ใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนไหว โอนเอนไม่มัน่คง 

จงัหวะยาว (Long) ใหค้วามรู้สึกท่ีเนน้ย  ้า กบัจงัหวะสั้น (Short) ใหค้วามรู้สึกท่ีร่า
เริงสดใส75 

งานดา้นดนตรีบ าบดั ท่ีใช้ในโรงพยาบาลคือการบรรเทาอาการปวด จากการใช้
เคร่ืองสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก 

ความเจ็บปวด คือ ประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลท่ีเกิดข้ึน  เม่ือเน้ือเยื่อได้รับ
อันตราย  เป็นความไม่สุขสบายหรือทุกข์ทรมาน  เป็นสัญญาเตือนในการป้องกัน
อนัตรายของร่างกาย ท าให้มีพฤติกรรมการแสดงออกไดห้ลายๆ ทาง ซ่ึงบุคคลท่ีประสบ
เท่านั้น สามารถบอกไดว้่ามีความรู้สึกอยา่งไร และความรู้สึกนั้น จะคงมีอยู่ตลอดเวลา
ตราบเท่าท่ีบุคคลนั้นบอกว่ามีอยู่ และยงัเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และวฒันธรรมของบุคคลดว้ย  

ความเจ็บปวดจากการสลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อกนั้น เกิดจากคล่ืนเสียงความถ่ีสูงท่ี
ออกจากแหล่งก าเนิด เดินทางผ่านน ้ า เกิดเป็นแรงอดั กระทบผิวหนังผ่านเข้าไปใน
เน้ือเยื่อ รวมเสียงท่ีกอ้นน่ิว  ตามหลกัฟิสิกส์เม่ือพลงังานเสียงผ่านตวักลางท่ีมีความน า 
(conductance) ต่างกัน ตรงจุดรอยต่อผิว (interface) ระหว่างตัวน าทั้ งสอง จะมีการ
ถ่ายทอดแรงอดั (compression force) และมีการดูดซับพลงังาน  ยิ่งมีความแตกต่างกัน
มาก การดูดซับพลงังานยิ่งมาก (น ้ ามีความน าเสียงน้อยกว่าเน้ือเยื่อ)    ผิวหนังซ่ึงเป็น
รอยต่อผิวระหวา่งน ้ ากบัเน้ือเยื่อ  เม่ือไดรั้บแรงอดั จะมีการดูดซับพลงังาน ท าให้ผูป่้วย
รู้สึกเจ็บปวดทั้งท่ีบริเวณผิวหนงั (superficial pain) และอวยัวะภายใน (visceral pain) ได ้
โดยอาจรู้สึกเจ็บแปลบทนัทีทนัใด (sharp and prinking) รู้สึกเจ็บท่ีผิวหนัง เหมือนถูก
เคาะ ถูกชก หรือ ถูกกระแทกท่ีเอว ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีคล่ืนมากระทบผวิหนงั 

                                                        
75   บุษกร  ส าโรงทองและคณะ  ดนตรีบ ำบัด  ส านกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย ์
 ทางเลือก  สุขมุวทิมีเดียมาร์เกต็ติ้ง จ ากดั กรุงเทพฯ  2551  หนา้ 14 – 20 
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ผูป่้วยท่ีไดรั้บความเจ็บปวดจากการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก จะพยายามอดทนต่อ
ความเจ็บปวดอยา่งยิ่ง เพราะ มีความหวงัวา่จะรักษาให้หายขาดได ้โดยไม่ตอ้งผา่ตดั  ถา้
ทนความเจ็บปวดไม่ไดจ้ะถูกผา่ตดั ซ่ึงผูป่้วยส่วนใหญ่กลวั ผูป่้วยมกัจะอดทน ไม่แสดง
ความเจ็บปวด นอกจากรายท่ีปวดมาก ทนไม่ไหว จึงจะแจง้แพทยห์รือพยาบาลทราบ  
ท าให้แพทยห์รือพยาบาลเขา้ใจผิดว่าการรักษาน้ีไม่ท าให้เจ็บปวด หรือประเมินความ
เจบ็ปวดของผูป่้วยผดิไป76 

ปัจจุบนั การรักษาน่ิวในไต และท่อไต  นอกจากการผ่าตดัเอาก้อนน่ิวออกแล้ว 
(nephrolithotomy, ureterolithotomy) ยงัมีการใชเ้คร่ืองมือสอดผ่านผิวหนงัไปท่ีไต หรือ
สอดเคร่ืองมือผา่นท่อปัสสาวะข้ึนไปท่ีท่อไตเพื่อกระแทกกอ้นน่ิวให้แตกเป็นกอ้นเล็กๆ
แ ล้ ว คี บ ก้ อ น น่ิ ว อ อ ก ม า  (PCNL: Percutaneous Nephrolithotomy, URSL: 
Ureterorenoscopic Lithotripsy) ซ่ึ งก าร รักษ า เห ล่ า น้ี  ผู ้ ป่ ว ย ส่ วน ให ญ่ ต้อ งน อน
โรงพยาบาลและไดรั้บยาชาทางไขสันหลงั (spinal anaesthesia) หรือ ยาระงบัความรู้สึก
ทัว่ร่างกาย (general anaesthesia) แต่มีการรักษาอีกวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม  ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง    ปลอดภยั ไม่มีแผลผา่ตดั ผูป่้วยรู้สึกตวัตลอดการรักษา ใชเ้วลาในการรักษา 40 - 
60 นาที    ภายหลงัการรักษา ผูป่้วยสามารถกลบับา้นได้ การรักษาน้ี คือ การสลายน่ิว
ด้วยคล่ืนช็อก (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) เป็นการรักษาโดยใช้
คล่ืนช็อกจากภายนอกร่างกาย  กระแทกกอ้นน่ิวให้แตกเป็นกอ้นเล็กๆ หรือผง หลุดปน
ออกมากบัปัสสาวะโดยไม่ท าอนัตรายต่อเน้ือเยื่อในร่างกาย แต่การสลายน่ิวด้วยคล่ืน
ช็อกน้ี มีผลท าให้ผูป่้วยไดรั้บความเจบ็ปวดขณะรับการรักษาได ้อาการท่ีพบขณะรับการ
สลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกในหอ้งสลายน่ิว โรงพยาบาลล าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 
2541 จ านวน 979 ราย 77 พบวา่ ผูป่้วยทุกรายมีความเจ็บปวด พบตั้งแต่เจ็บปวดเล็กน้อย
จนถึงเจ็บปวดมากจนทนไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของโรงพยาบาลศิริราชท่ีพบวา่
ผูป่้วย 43 ราย ส่วนมากจะมีความเจ็บปวดขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกระดบัปาน
กลางร้อยละ 40 (ธารา ตริตระการ และคณะ , 2535) เช่นเดียวกับการวิจยัของนฤมล 
จนัทร์ฉาย (2538) ท่ีพบว่าผูป่้วยท่ีได้รับการสลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อกส่วนใหญ่มีความ
เจบ็ปวดอยูใ่นระดบัปานกลาง  จากการวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ความเจบ็ปวดเป็นอาการ

                                                        
76  สัมภาษณ์ นายแพทยธ์าตรี  วรัีศวนิ  ศลัยแพทยร์ะบบทางเดินปัสสาวะ  11 พฤษภาคม 2557 
77  รายงานเวชระเบียนโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  ฝ่ายเวชระเบียน  ประจ าปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541 
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ท่ีพบในผูป่้วยขณะรับการสลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อกแทบทุกราย  และส่วนมากเจ็บปวด
ระดบัปานกลาง78 

การใชด้นตรีเพื่อลดความเจบ็ปวดเพื่อการสลายน่ิว 
ดนตรีมีคุณสมบติัท่ีก่อให้เกิดความสงบ ผ่อนคลายและสามารถเบ่ียงเบนความ

สนใจได้ ซ่ึงการเบ่ียงเบนความสนใจด้วยดนตรีสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้ดี
เท่ากบัหรือดีกว่ายาระงบัปวด ดนตรีจึงถูกน ามาใช้เพื่อลดความเจ็บปวดประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ความเจ็บปวดหลงัผ่าตดั ความเจ็บปวดเร้ือรัง และความเจ็บปวดในทางสูติกรรม 
เป็นตน้79 

การฟังดนตรีช่วยลดความเจ็บปวดดงัน้ี 
1)  การฟังดนตรีกระตุน้ให้วิถีประสาทของสมองมีการต่ืนตวั มีผลให้การ

รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเจ็บปวดลดลง การส่งผ่านความรู้สึกความเจ็บปวดลดลง
ดว้ย 

2)  ดนตรีสามารถปลุกเร้าอารมณ์ และเป็นผลให้ต่อมใตส้มอง หลัง่สาร
เอนดอร์ฟิน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยฝ่ิน จึงสามารถลดความเจบ็ปวดได ้

3)  ดนตรีสามารถลดความตึงเครียดของกลา้มเน้ือ โดยเฉพาะการฟังท่ีปิด
กั้นเสียงรบกวนจากภายนอก ส่งผลให้เกิดการลดความเจ็บปวดตามวงจรความ
กลวั - ความตึงเครียด - ความเจบ็ปวด 

4)   ดนตรีท าใหรั้บรู้ถึงความเอ้ืออาทร ผูฟั้งดนตรีจะมีก าลงัในการเผชิญ
ความเจบ็ปวด 
นอกจากน้ีดนตรียงัท าให้ระดับกั้นความเจ็บปวดสูงข้ึน และมีความทนต่อความ

เจบ็ปวดมากข้ึน80 

กลไกการลดความเจบ็ปวด ดว้ยดนตรี 

                                                        
78  ชวนะ  เอี่ยมเพชราพงศ ์และนงเยาว ์ พงคป์ริตร  กำรศึกษำผลกำรใช้เคร่ืองสลำยน่ิว SONOLITH 3000  ในโรงพยำบำล 
 สรรพสิทธ์ิประสงค์ อุบลรำชธำนี   ส านกังานสรรพสิทธิเวชสาร อุบลราชธานี  2536 
79  ดรรชนี  ลิม้ประเสริฐ  “ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจบ็ปวดในระยะคลอดของผูค้ลอดครรภแ์รก”  วทิยานิพนธ์ 
 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2539 
80  วลัลภา  สังฆโสภณ  “ผลของดนตรีต่อความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานในผูป่้วยมะเร็ง”  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์ 
 มหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหิดล  2536 
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ดนตรีช่วยลดความเจ็บปวด โดยใช้ทฤษฎีควบคุมประตูดังน้ี เสียงของดนตรีท่ี
ผา่นอวยัวะเก่ียวกบัการไดย้ิน จะส่งสัญญาณประสาทต่อไปยงัสมองส่วนธาลามสัคอร์
เท็กซ์ และระบบลิมปิค ส่งผลไปยงัเรติคิวลาร์ฟอร์เมชั่น เพื่อไปยงัย ั้ง เอส. จี ไม่ให้ส่ง
สัญญาณประสาทไปยงัที. เซล เม่ือที. เซล ถูกยบัย ั้ง ประตูจึงปิด ไม่สามารถส่งสัญญาณ
ความเจ็บปวดข้ึนไปยงัระบบควบคุมส่วนกลางได ้  เม่ือการรับรู้ต่อความเจ็บปวดลดลง 
ท าใหส้ามารถเผชิญกบัความเจบ็ปวดไดดี้ข้ึน81 

การน าดนตรีมาใช้เพื่อการบ าบดัในโรงพยาบาลล าปางนั้น มุ่งเน้นไปท่ีเพื่อลด
ความเจ็บปวดจากการสลายน่ิว โดยมีการศึกษาผลของดนตรีต่อระดบัความเจ็บปวดและ
พฤติกรรมความเจ็บปวดของผูป่้วยขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกโดยมีรายละเอียด
คือ ผูป่้วยโรคน่ิวในไตและท่อไต ท่ีได้รับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกจ านวน 40 คน ณ 
ห้องสลายน่ิว รพ.ล าปาง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป  รู้สึกตวัดี 
ส่ือสารภาษาไทยไดเ้ขา้ใจ สามารถมองเห็นตวัหนงัสือขนาด 1 ซม. และยินดีเขา้ร่วมใน
การวิจยั โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน   เลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ให้มีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกนั (เพศ อายุ ต  าแหน่ง ขนาด
กอ้นน่ิว และประสบการณ์การสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อค) จากการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 และ 55  โดยในกลุ่ม
ทดลองมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 41 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 21 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 และทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มี
รายไดต้  ่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 และ 45 นอกจากน้ีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เพียงพอทั้งก่อนและหลงัการเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 60, 80 
และ 50, 70 โดยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การสลาย
น่ิวดว้ยคล่ืนช็อก  คิดเป็นร้อยละ 80  เท่ากนั และมีขนาดกอ้นน่ิวนอ้ยกวา่ 1.9 เซนติเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 80 และ 65 ตามล าดบั 

โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การด าเนินการวิจยัไดแ้ก่ เคร่ืองวดัความดนัโลหิตพร้อมหูฟัง หูฟังแบบครอบ เคร่ืองเล่น
เทปชนิดปรับความดงัของเสียง และกรอเทปไดโ้ดยอตัโนมติั และตลบัเทปซ่ึงไดบ้นัทึก

                                                        
81  ดรรชนี  ลิม้ประเสริฐ  “ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจบ็ปวดในระยะคลอดของผูค้ลอดครรภแ์รก”  วทิยานิพนธ์ 

วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิตมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2539 
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ดนตรีส าหรับการวิจยัท่ีไดค้ดัเลือกมาจากการวิจยัของดรรชนี  ล้ิมประเสริฐ เป็นเพลง
ลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และจากการวิจยัของวลัลภา  สังฆโสภณ เป็นดนตรีไทยบรรเลง
ของไหมไทย  ประเภทท่ี  2 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล แบบสัมภาษณ์ความเจ็บปวด
ของผูป่้วยขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก มาตรวดัระดบัความเจ็บปวดท่ีน ามาจาก
มาตรสีวดัความเจ็บปวดของพรนิรันดร์  อุดมถาวรสุข และแบบสังเกตพฤติกรรมความ
เจบ็ปวดของผูป่้วยขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง  

วิธีการด าเนินการวิจยั กลุ่มตวัอย่างจะได้รับประทานยาบรรเทาปวด ก่อนการท าการ
สลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก 30 นาที   โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าคร้ังแรกจะไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติั
ตวัก่อน ขณะ และหลงัท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก ร่วมกบัการสังเกตอาการผิดปกติท่ีควรมา
พบแพทย ์ก่อนการท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก โดยขอความร่วมมือกลุ่มตวัอย่างในการท า
วิจยั แลว้จดัให้กลุ่มทดลองเลือกดนตรีท่ีชอบ และให้ฟังดนตรีนั้นทางหูฟังแบบครอบศีรษะ 
โดยก าหนดความดงัของเสียงให้อยู่ในช่วง 50 – 60 เดซิเบล ก่อนการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก 5 
นาที  แลว้ฟังต่อไปเร่ือยๆ จนท าเสร็จ  โดยขณะท ามีการวดัความดนัโลหิต ตรวจชีพจร  และ
การหายใจ ร่วมกบัสังเกตพฤติกรรมความเจ็บปวด และให้กลุ่มทดลองช้ีท่ีมาตรวดัระดบัความ
เจ็บปวดวา่ มีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด ท าเช่นน้ีทุก 10, 20, 30 และ 40 นาที   หลงัท าการ
สลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อกได้นาน 30 นาที และผูป่้วยพร้อมท่ีจะตอบแบบสัมภาษณ์ จึงท าการ
สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ร่วมกบัความรู้สึกเก่ียวกบัการฟังดนตรี ส่วนกลุ่ม
ควบคุมจะไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มทดลองทุกอย่างแต่ไม่ไดฟั้งดนตรี     นอกจากนั้น 
ถา้มีกลุ่มตวัอย่างรายใดไม่ให้ความร่วมมือในการท าวิจยั จะยุติการวิจยัและตดัผูป่้วยดงักล่าว
ออกจากการเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั    

จากการวจิยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1) จากขอ้มูลเก่ียวกบัการฟังดนตรีขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกผูป่้วยร้อยละ 

5 ปกติ  ไม่ชอบฟังดนตรี แต่ เม่ือได้ฟั งดนตรีแล้วผู ้ป่ วย รู้สึ กพอใจดนตรีท่ี ฟั ง   
นอกจากนั้น ผูป่้วยทุกคนพอใจดนตรีท่ีฟัง โดยคิดวา่ดนตรีช่วยลดความเจบ็ปวดได ้ควร
น าดนตรีมาใชก้บัผูป่้วยขณะท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก และหากไดรั้บการท าในคร้ัง
ต่อไป ส่วนมากตอ้งการฟังดนตรีอีก จึงเห็นไดว้า่น่าจะมีการน าดนตรีมาใชก้บัผูป่้วยท่ีรับ
การสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก และการผา่ตดัอ่ืนท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัขณะท าผา่ตดั 
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2) ควรน าดนตรีมาใชร่้วมในการพยาบาลผูป่้วยท่ีมีความเจ็บปวดขอ้เสนอแนะใน
การท าวจิยัคร้ังต่อไป 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
1)  เป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารเห็นถึงความส าคญัของดนตรี  ในการน าดนตรีมาใชก้บั

ผูป่้วยเพื่อลดความเจบ็ปวดในการใหก้ารพยาบาล  หรือผา่ตดัอ่ืนท่ีมีความเจบ็ปวด 
2)  เป็นแนวทางส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลให้เห็นถึงประโยชน์ของดนตรี  

ในการน าดนตรีมาใช้กบัผูป่้วย เพื่อลดความเจ็บปวดในการให้การพยาบาล หรือผ่าตดั
อ่ืนท่ีมีความเจบ็ปวดโดยใชด้นตรีมาเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการใหก้ารพยาบาลผูป่้วยท่ี
มีความเจบ็ปวด82 
ลกัษณะของเพลงหรือประเภทของเพลง มีความแตกต่าง และเป็นตวัแปรหลายประการ

ส าหรับการจดัเพลงใหค้นไข้83 
จากการศึกษาดงักล่าวท าให้เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีมีประโยชน์ในดา้นการบ าบดัรักษา  

ร่วมกบัแนวทางการรักษาของแพทย ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูป่้วยมากท่ีสุด  
ขอ้มูลความรู้สึกเก่ียวกบัการฟังดนตรีขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มทดลองจ าแนกตามความชอบ ความรู้สึกต่อการฟังดนตรี การ
ช่วยลดความเจบ็ปวดโดยใชด้นตรี ความตอ้งการในการฟังดนตรี และประเภทดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
82  วภิาดา  ศุภสุวรรณกลุ  “ผลของดนตรีต่อความเจบ็ปวดของผูป่้วยขณะรับการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนชอ็ค ในหอ้งสลายน่ิว”   
 งานศึกษาวจิยั โรงพยาบาลล าปาง   2542  
83  สัมภาษณ์ อาจารย ์บุญธรรม แสงเจริญ  มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง   7 พฤษภาคม  2557 
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ความรู้สึกเก่ียวกบัการฟังดนตรี จ านวน ร้อยละ 
1. ตามปกติชอบฟังดนตรี 
    -  ไม่ชอบ 
    -  ชอบ ลกัษณะดนตรี    ขบัร้อง 
                                           บรรเลง 
              ขบัร้องและบรรเลง 
2. ความรู้สึกต่อดนตรีทีฟั่ง 
    -  ไม่พอใจ 
    -  พอใจ 
3. ดนตรีช่วยบรรเทาความเจ็บปวดขณะท า 
    -  ไม่ได ้
    -  ได ้
4. การใช้ดนตรีกบัผู้ป่วยขณะท า    - ไม่ควร 
                                                       -  ควร 
5. การฟังดนตรีในการท าคร้ังต่อไป 
    -  ไม่ตอ้งการ 
    -  ตอ้งการ 
    -  ฟังหรือไม่ฟังก็ได ้
6. ประเภทของดนตรีทีผู้่ป่วยเลอืก 
    -  ลูกทุ่ง 
    -  ไทยสากล 
    -  บรรเลง 
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จากตารางพบว่า  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ชอบฟังดนตรี  และลกัษณะดนตรีท่ีชอบ คือ 
เพลงขบัร้องร้อยละ 80 โดยเลือกเพลงลูกทุ่งร้อยละ 65 ทุกคนพอใจดนตรีท่ีฟัง และคิดวา่ดนตรี
ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดขณะท าไดโ้ดยเห็นด้วยกบัการน าดนตรีมาใช้กบัผูป่้วยขณะรับการ
สลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อก ในคร้ังต่อไปหากไดรั้บการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกอีกส่วนใหญ่ตอ้งการ
ฟังดนตรี (ร้อยละ 95) 

การใชด้นตรีบ าบดัในโรงพยาบาลล าปาง ปัจจุบนั ไดด้ าเนินการในหอ้งสลายน่ิวดว้ยคล่ืน
ช็อก ร่วมกับการรักษาของแพทย์  ส าหรับในหน่วยงานอ่ืนๆ ยงัไม่ได้น าดนตรีบ าบัดเพื่อ
ประกอบการรักษามาใชไ้ดเ้ท่าท่ีควร  
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2.2) การใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 
การมุ่งเน้นเพียงการรักษาพยาบาล และการป้องกนัโรคติดต่อเหมือนในอดีต ไม่

ท าให้ปัญหาสุขภาพลดลงได ้หลายประเทศได้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดการแก้ปัญหา
สุขภาพจาก “ซ่อมแซมรักษา” มาสู่ “การป้องกนัส่งเสริมสุขภาพ” แนวคิดน้ีเกิดข้ึนจาก
องคก์ารอนามยัโลกเป็นแกนน าการหาแนวทางใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ โดยการจดั
ประชุมนานาชาติท่ีกรุงออตตาวา ประเทศคานาดา  ท าให้ไดข้อ้สรุปแนวทางใหม่ในการ
แกปั้ญหาสุขภาพ และพฒันาสุขภาพของประชาชน  แนวทางนั้น คือ “การสาธารณสุข
แนวใหม่ ” (New public health) โดยใช้แนวคิด   “การส่ งเส ริม สุขภาพ ”  (Health 
promotion) ซ่ึงแนวคิดน้ีเกิดข้ึนเร่ิมแรกท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์  และหลายประเทศได้
น าไปดดัแปลงประยกุตใ์ชต้ามบริบทสังคมวฒันธรรมรวมทั้งประเทศไทยดว้ย84 

ความหมายของ การส่งเสริมสุขภาพ  
ตามกฎบัตรออตตาวาได้ให้ความหมายของ “การส่งเสริมสุขภาพ” ว่า เป็น

กระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้คนเราสามารถควบคุมปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพ และ
เป็นผลใหบุ้คคลมีสุขภาพดีข้ึน (Duangwadee, S. 2001) 

สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ (2545) ได้ทบทวนหลักการและแนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพจากการประชุมระดับนานาชาติ 4 คร้ัง และให้ความหมายของ “การส่งเสริม
สุขภาพ” วา่ เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และ
พฒันาสุขภาพของตนเอง 

Pender, 1996 (อา้งใน Janice, E.et.al. 1999) กล่าววา่  การส่งเสริมสุขภาพเป็นการ
กระท าของบุคคลหรือกลุ่มเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดความผาสุกและการมีสุขภาพดีในระดบัสูง85 

การใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลล าปางนั้น เป็นการด าเนิน
กิจกรรมด้านดนตรีในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ มี
กิจกรรมการใชด้นตรีต่างๆดงัน้ี  

โครงการอนุรักษด์นตรีไทย 

                                                        
84   ปณิธาน  หล่อเลิศวทิย ์  นิยำมศัพท์ส่งเสริมสุขภำพ  บริษทัดีไซดจ์ ากดั กรุงเทพฯ 2541 
85  ประภาเพญ็  สุวรรณ และคณะ กำรศึกษำสถำนกำรณ์ส่งเสริมสุขภำพในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ภาควชิาสุข 

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  2538 
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 โครงการขบัร้องและฟังดนตรี ในโรงอาหาร 
 โครงการบรรเลงดนตรีขา้งเตียง ในหอผูป่้วย 
 โครงการดนตรีลีลาศเพื่อลดความเครียดและการผอ่นคลาย 

1)  โครงการส่งเสริม อนุรักษด์นตรีไทย โรงพยาบาลล าปาง 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้บุคลากรไดต้ระหนกัถึง
ความเป็นชาติไทย ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การไดเ้รียนรู้ในดา้นดนตรี  เพราะ
ดนตรี เป็นมรดกทางวฒันธรรม   ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ
ไทยโดยไดผ้สมผสาน ภูมิปัญญาในแต่ละเร่ืองไวอ้ย่างกลมกลืนและชาญฉลาด
เม่ือผูฟั้งท่ีเป็นบุคลากร หรือผูป่้วยไดฟั้ง นอกจากช่วยในการผอ่นคลายจาก รับฟัง
แล้ว ยงัได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้ คุณค่าและทางด้านดนตรี ท าให้เกิดความ
ซาบซ้ึงรักและ  หวงแหนเกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอนัล ้ าค่าทางดนตรีจาก
บรรพบุรุษให้ย ัง่ยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย เป็นการด าเนินการในการ
สร้างจิตส านึกของความเป็นไทยและการพฒันาคุณธรรมเพื่อการปลูกฝังพฒันา
คุณภาพบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ให้มีส านึกความเป็นไทย มีสุนทรียภาพทางด้าน
อารมณ์ รวมทั้ ง รักและหวงแหนในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมอนัเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแสดงถึง  ความเป็นชาติไทยโดยคาดหวงัผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานว่าจะสามารถปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้แก่บุคลากร ใน
โรงพยาบาล และผูฟั้ง ให้เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของดนตรีนาฏศิลป์ พื้นบา้น 
อนัจะส่งผลถึงความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืนของสังคมไทยสืบไปประกอบกบัการใช้
ดนตรีไทย   มาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อให้ผูป่้วยและญาติฟัง ท าให้เกิดความผอ่นคลาย
ความเครียดท่ีเกิดจากการรอคอยการรักษาไดอี้กทาง 

รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน คือน าดนตรีไปใชใ้นการบรรเลงดนตรีไทย 
โดยน ากิจกรรมการฟังเพลงเพื่อการผ่อนคลายมาประยุกต์ใช้ และมีโครงการ 
อนุรักษ์วฒันธรรมไทย สมาชิกประกอบด้วยเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลล าปาง และ
สมาชิกจากชมรมผูสู้งอายุ และชมรมจิตอาสา และนกัดนตรีรับเชิญ ครูเพลง เพื่อ
ขับกล่อมผูป่้วยหรือคนไข้ท่ีมารับบริการรักษาได้ผ่อนคลาย โดยจดัสถานท่ี
บรรเลงข้ึน   ณ ลานพระพุทธรูป หน้าอาคารสิทธิเกษม ในวนั องัคาร กับ วนั
พฤหสั  เวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. 
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2) โครงการดนตรีลีลาศเพื่อสุขภาพ แก่เจา้หนา้ท่ี 
ช่วยให้บุคลากรเกิดการผ่อนคลายจากการฟังเพลงและได้ประโยชน์จาก

การออกก าลงักายโดยเฉพาะผูสู้งอายุก็คือการเตน้ลีลาศเพื่อสุนทรีและการผ่อน
คลายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง เพื่อให้บุคลากรไดมี้การผอ่นคลายสนุกสนานและ
เกิดความสามคัคีในหมู่คณะช่วยให้ลดความเครียดและดนตรีจะช่วยให้มีจิตใจท่ี
อ่อนโยนเป็นการส่งเส ริมสุขภาพให้กับ บุคลากรและบุคลากรได้แสดง
ความสามารถโดยการเตน้ลีลาศโชวด์ว้ยความมัน่ใจ  

โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพข้ึนเพื่อให้ผูส้นใจทัว่ไปในโรงพยาบาล รวมทั้ง
บุคลากรและนักศึกษาแพทย์  ได้รับประโยชน์  ดนตรีลีลาศอนัจะส่งผลให้มี
สุขภาพแขง็แรงและมีจิตใจท่ีแจ่มใสต่อไป 

รูปแบบและวิธีการด าเนินการ นั้นโดย ชมรมดนตรีได้เชิญอาจารยส์อน
ลีลาศ ประกอบเพลงเพื่อให้เจา้หน้าท่ี ได้ฝึกเล่นลีลาศ เพื่อให้บุคลากรให้คลาย
ความเครียดจากการท างานและผอ่นคลาย ลดความวิตกกงัวลใจ และเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากร โดยมีการเปิดเพลงร่วมกบัการสาธิต  การลีลาศ ซ่ึงจดัข้ึน 
บริเวณลานใกลห้อผูป่้วยสูติกรรม ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น.  

3) โครงการร้องเพลง และฟังเพลง เพื่อสุขภาพในบริเวณโรงอาหาร
โรงพยาบาล 

มีวตัถุประสงค ์ให้บุคลากร ผูป่้วย และญาติ ไดรั้บฟังเพลงจากการขบัร้อง
ของนักร้องและนักดนตรีผูมี้จิตอาสา โดยนักดนตรีจิตอาสา หรือ ผูท่ี้มีความ
ประสงค์จะร้องเพลงเพื่อระบายความเครียดระหว่างช่วงรับประทานอาหาร 
กลางวนั เพลงท่ีจะเลือกร้องนั้น เป็นเพลงท่ีมีจงัหวะงดงาม ไพเราะ ง่ายต่อการ
ร้องใกลเ้คียงกบัระดบัเสียงของกลางซ่ึงนกัดนตรีจิตอาสาจะควบคุมก ากบัไว ้ การ
ร้องเพลงโชวบ์นเวทีกบัการร้องเพลงเพื่อสุขภาพจะไม่เหมือนกนั การร้องเพลง
บนเวที ตอ้งซอ้ม ทั้งท่วงท่า การร้องไม่ใหผ้ดิเลย คนฟังจะช่ืนชม แต่การร้องเพลง
เพื่อสุขภาพ จะร้องให้มีความสุข พอใจ ร้องในเวลาท่ีอยากจะร้อง เงียบสงบใน
เวลาว่าง ตั้ งใจเพื่อบ าบัดตวัเราเองหรือคนใกล้ตวั คนท่ีเรารักให้มีความสุข มี
สุขภาพท่ีดี มีภูมิตา้นทานโรคเพิ่มข้ึนมีความคิดท่ีเป็นระบบ มีสติร้องอย่างตั้งใจ 
ห่วงใย ดว้ยความรักท่ีอยากให้คนนั้นไดฟั้ง จะตอ้งเลิกเพลงท่ีเราชอบมาก และ
ร้องไดดี้ ร้องหลาย ๆ เท่ียว เทคนิคในการร้องเพลงท าใหสุ้ขภาพดีควรจะร้องในท่ี
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มีอากาศถ่ายเทได้ดี ขณะท่ีร้องเพลง จะตอ้งหายใจมากข้ึน จะสูดอากาศบริสุทธ์ิ
สุขภาพจะดีข้ึน จะได้รับพลังจากพลังจากเสียงดนตรีจิตท่ีขดัเกลาแล้ว จิตท่ีมี
สมาธิร่วมกบัการร้องเพลงอย่างมีคุณภาพจะท าให้มีสุขภาพท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะยิ่ง
ในช่วงสุดทา้ยของชีวิต ใช้วิธีการรักษาหลายแบบเขา้มาผสมผสาน ใช้ธรรมชาติ
บ าบดั และดนตรีบ าบดัจะส าคญัมาก การน ามาใชดู้แลผูป่้วยจะไดเ้กิดประโยชน์ 

วธีิการด าเนินงาน  จดัตั้งเคร่ืองดนตรีอีเลกโทน พร้อมเคร่ืองเสียงท่ีบริเวณ
โรงอาหาร หลงัจากท่ีนกัดนตรีไดจ้ดัตั้งเคร่ืองเสียงแลว้ นกัดนตรีจะบรรเลงเพลง 
แลว้เชิญนกัร้องจิตอาสามาขบัร้องเพลงใหผู้ป่้วยท่ีสามารถมาท่ีโรงอาหารได ้หรือ
ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาล ได้ร่วมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลูกกรุงโดยมี
จงัหวะไม่เร็ว และเสียงท่ีไม่ดงัจนเกินไป อีกทั้งยงัสามารถขอให้นกัร้องและนัก
ดนตรีบรรเลง เพลงท่ีตนเองอยากฟังไดอี้ก เวลา ด าเนินงาน ในเวลา 11.00 น. ถึง 
14.00 น. ณ  โรงอาหารโรงพยาบาลล าปาง ในวนั จนัทร์  พุธ  ศุกร์ 

4) โครงการดนตรีจิตอาสาขา้งเตียงท่ีหอผูป่้วย 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูป่้วย ท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองได ้หรือญาติท่ีเฝ้าดูแล

ผูป่้วยไดมี้โอกาสผอ่นคลายความเครียดจากการไดรั้บฟังเพลง อยูท่ี่เตียงหรือห้อง
ผูป่้วย โดยด าเนินการให้นกัดนตรีหรือนกัร้อง  บรรเลงเพลงโดยใชหี้บเพลง และ
ร้องเพลงเบาๆตามจงัหวะและดนตรีให้ผูป่้วยฟัง ท่ีหอผูป่้วยซ่ึงจะช่วยให้เกิดการ
เบ่ียงเบนความสนใจในเร่ืองภาวะสุขภาพดังกล่าวชั่วขณะหน่ึงการร้องเพลงมี
ประโยชน์เพื่อระบายความตึงเครียดในใจโดยผา่นการร้องออกมาเป็นท านองและ
จงัหวะช่วยบริหารปอดท าให้ความจุปอดเพิ่มข้ึนท าให้ร่างกายสดช่ืนแข็งแรงและ
ยงัเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองร้องเพลงขณะท่ีมีอารมณ์ในเวลาและใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสมหรือตามท่ีท่ีไดรั้บเชิญปัจจุบนัมีเคร่ืองเสียงคาราโอเกะช่วยให้
ผูร้้องเพลงไม่เป็นไดห้ดัร้องเพลงและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเฉพาะ
เม่ือร้องเป็นกลุ่มประเภทของเพลงท่ีร้องควรเลือกเพลงท่ีมีระดบัเสียงไม่สูงหรือ
ต ่าเกินไปจะไดไ้ม่เหน่ือยและเลือกเพลงท่ีมีเน้ือร้องสละสลวยคลอ้งจองจ าง่ายเพ
เราะเน้ือหาฟังสบายสร้างสรรคแ์ละไม่เครียด 

รูปแบบและวิธีด าเนินงาน การบรรเลงเพลงข้างเตียงผูป่้วยนั้นอาศยันัก
ดนตรีจิตอาสาท่ีมีความช านาญด้านหีบเพลงและนักร้อง จิตอาสา เล่นบรรเลงท่ี
หอผูป่้วย บริเวณท่ีผูป่้วย รับรู้ได ้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เล่นในเวลากลางวนั 
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ช่วงเวลา 12.30 น. โดยเลือกหอผูป่้วยท่ีอาการของผูป่้วยไม่หนกัเช่น หอผูป่้วยสูติ
กรรม 

จะเห็นได้ว่าการใช้ดนตรีในโรงพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จาก
หลักการของการส่งเสริมสุขภาพ คือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเพิ่ม
สมรรถนะในการดูแลตนเอง ถือไดว้า่การน าดนตรีมาใช้ให้เกิดประโยชน์น้ี เป็น
การน าเอาท่วงท านองของดนตรี เขา้มาอยู่ในโรงพยาบาล ให้เขา้ไปอยู่ในจิตใจ
ผูป่้วยและญาติ 

4.3   การศึกษาการจัดการการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาถึงวิธีการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์
ล าปางในปัจจุบัน  เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินการและวิธีการด าเนินการ  ตลอดจนสภาพของ
ความส าเร็จและปัญหาของการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง  ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

4.3.1 เป้าหมายของการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
 เม่ือการแพทยข์องไทยหนัเหตามแพทยแ์ผนตะวนัตกมากข้ึนจนถึงกบัเรียกแพทยแ์ผนตะวนัตก
วา่ “แพทยแ์ผนปัจจุบนั” และลดชั้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราคือแผนไทยกลายเป็น“แพทย์
แผนโบราณ” การหักเหคร้ังส าคญัน้ีท าให้เราหลงใหลไดป้ล้ืมกบัความเจริญกา้วหน้า กบัการแพทย์
แผนตะวนัตก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางร่างกายทางยาหาเหตุหาผลหาเช้ือตน้เหตุ หายาปฏิชีวนะ
ท่ีฆ่าเช้ือนั้นๆโดยตรงโดยหลงลืมไปว่ามนุษยน์ั้นอยู่ไดด้้วยความสมดุลระหว่างร่างกายจิตวิญญาณ
รวมทั้ งอารมณ์ท าให้การแพทย์แผนตะวนัตกเป็นการแพทยท่ี์แข็งกระด้างไร้ความอ่อนตวัดังนั้ น 
ขณะน้ีลูกตุม้จึงแกวง่กลบัฝร่ังเองเร่ิมสนใจ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทางตะวนัออกหลายอยา่งท า
ให้เรากลบัมาต่ืนตวัแพทยท์างแผนตะวนัออกของเราบา้งไม่วา่จะเป็นอายุรเวทแบบอินเดียแพทยแ์ผน
ไทยโบราณแพทย์แผนจีนต่างๆ เหล่าน้ีสามารถท่ีจะมาหลอมรวมกันเป็นแพทย์แผนตะวนัออก
เพื่อท่ีจะบ ารุงรักษาสุขภาพร่างกายแบบครบวงจร (Holistic approach) บางคนก็เรียกตามฝร่ังท่ีกลบั
มองเห็นความส าคญัของทางดา้นตะวนัออกวา่เป็นการแพทยท์างเลือก (Alternative medicine) 

ดนตรีนั้นสามารถท่ีจะมีผลหรืออิทธิพลให้กบัมนุษยไ์ดใ้นหลายระดบั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
สามระดบั คือ ระดบัพฒันาระดบัคลายเครียดและระดบับ าบดัค าวา่บ าบดันั้นส่วนใหญ่ใชก้บัโรคภยัไข้
เจ็บจากการแพทยแ์ผนตะวนัตก เช่น music therapy หรือดนตรีบ าบดัแต่หลายอยา่งคงไม่ถึงขั้นบ าบดั
เป็นเพียงการคลายเครียดหรือ  relaxation  เพราะการคลายความเครียดโดยท่ีไม่จ  าเป็นจะต้องเป็น
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โรคภยัให้บ าบดัแมผู้ท่ี้ไม่มีความเครียดก็ตามดนตรีก็สามารถท่ีจะช่วยพฒันาตนไดไ้ม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของความละเมียดละไมความอ่อนนุ่มความมีระเบียบในตนเองความซาบซ้ึงความกินใจความรู้สึกรู้สา
และความช่ืนชอบต่อดนตรีจะท าให้บุคคลนั้นพฒันาตนเองและน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัด้วย
ภารกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีถาโถมเขา้มาสู่มนุษยย์ุคปัจจุบนันั้นท าให้ทุกผูทุ้กคนมีความเครียดอยา่งเห็น
ไดช้ดับางคนปวดหวัเร้ือรังบางคนเป็นโรคภูมิแพไ้ซนสัอกัเสบปวดเม่ือยหลงัปวดกระดูกมึนศีรษะตา
พร่าหลายกรณีเกิดจากความเครียดในการท างานทั้งส้ินและเม่ือไดรั้บการผ่อนคลายดว้ยดนตรีแลว้ก็
สามารถท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งแช่มช่ืนเพราะมนัเป็น tense หรือความตึงท่ีเกิดข้ึนในร่างกายและจิตใจ
ของเรามากกวา่ท่ีจะเป็นความผิดปกติของจริงส่วนโรคบางโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัปอดและทางเดินหายใจ
ท่ีอยูส่่วนบนกวา่นั้นก็สามารถใชเ้คร่ืองดนตรีบางชนิดช่วยในการขบัเคล่ือนและเรียกคืนระบบสรีระ
วทิยาของระบบทางเดินหายใจให้กลบัเขา้สู่ปกติไดเ้ช่นพวกถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง
ในคนไขม้ะเร็งนั้นดนตรีก็สามารถท่ีจะช่วยฟ้ืนระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายให้ต่อสู้เอาชนะกบัเซลล์
ร้ายในร่างกายได้ในระดบัหน่ึงแต่คงตอ้งร่วมกบัการรักษาอ่ืนๆในผูป่้วยท่ีติดยาเสพติดนั้นหลงัจาก                
ท่ีรักษาโดยการรักษาแนวแกนแลว้ควรท่ีจะเพิ่มการบ าบดัอ่ืนๆเขา้ไปผสมประโยชน์ของดนตรีนั้น            
ถา้สามารถน ามาใชไ้ดเ้กือบจะประยุกต์ใชไ้ดใ้นทุกโอกาสไม่วา่จะเป็นการรักษาการคลายเครียดและ
การพฒันาหรือส่งเสริม  โดยไม่มีความแตกต่างทางเช้ือชาติทางศาสนาทางวฒันธรรมและความเช่ือ86 

การปฏิบติัแบบดั้งเดิมของโรงพยาบาลในงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
เก่ียวกบั : การสุขศึกษาส าหรับผูป่้วย การจดัโครงการเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัของเจา้หน้าท่ี
โรงพยาบาล และการบริการด้านการเพิ่มภูมิคุม้กนั และการตรวจหาโรคบางชนิด ให้แก่ประชาชน               
ในชุมชน แต่ปัจจุบนัโรงพยาบาลหลายแห่ง ไดเ้ร่ิมมีกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน เป็นตน้ว่า ร่วมกิจกรรม 
"Healthy Lifestyle" ส าหรับผูป่้วย เจา้หน้าท่ี และชุมชน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีไดจ้ดัโดยประสานงานกบั
โครงการรณรงค์ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และบางกิจกรรมก็ด าเนินงานโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เช่นคณะกรรมภายในโรงพยาบาลเองมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมงาน            
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ87  

โดยมีเป้าหมายหลกั 
1)  เพื่อให้กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดว้ยการใชด้นตรี สามารถก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

อยา่งชดัเจนและมีประโยชน์แก่ประชาชนและองคก์รภายในต่างๆ 

                                                        
86  สัมภาษณ์ นายแพทย ์ธ ารง  หาญวงศ์   ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   9 มิถุนายน 2557 
87  สัมภาษณ์ แพทยห์ญิง ชุลีพร  นนทสูติ   หวัหนา้กลุ่มงานสวสัดิการสังคมและประกนัสุขภาพ   30 พฤษภาคม 2557 
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2) เพื่อใหก้ารใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ด าเนินไปอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

3) หาแนวทางการจดัการเพื่อให้ ดนตรีสามารถใชป้ระโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

4)  การสนับสนุน ในด้านต่างๆ สามารถเป็นไปได้อย่างอิสระ ภายใต้แนวทางการ
ด าเนินงาน 

4.3.2 ส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

แผนงานการบริหารและส่วนงานรับผดิชอบ 

การจัดตั้ งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ และการบริการประชาชน
อยา่งทัว่ถึง ในอนาคตท่ีก าลงัด าเนินการของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง มีคณะกรรมการประกอบดว้ย 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  ประธานกรรมการ 

หวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งานทุกหน่วยงาน   กรรมการ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1) จดัท าแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส าหรับผูรั้บบริการ 
ครอบครัว ชุมชนและประชาชนทัว่ไป โดยเนน้การมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายในระดบัต่างๆ 

2)  ส่งเสริมบุคลากรใหมี้สุขภาพ คุณภาพชีวติท่ีดี และท างานอยา่งมีความสุข 
3)  สนบัสนุนการจดังบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ พฒันาเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล 

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
4)  ประสานการท างานร่วมกบัคณะกรรมและคณะท างานพฒันาสุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพ ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหค้รอบคลุมเป้าหมาย 
5)  ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

ส่วนงานที่รับผดิชอบ 
ชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อยูใ่นความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสวสัดิการ 

งานสันทนาการและนนัทนาการ ดา้นดนตรีโดยมี 

1)  นายแพทยธ์ ารง  หาญวงศ ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ท่ีปรึกษา 
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2)  นายแพทยกิ์ตติชยั  แกว้ดี หวัหนา้กลุ่มงานกุมารเวชกรรม     ประธานกรรมการ 
3)  นางสาววภิาดา  ศุภสุวรรณกุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
             กรรมการ 
4)  นางวนัเพญ็  สมกองแกว้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ กรรมการ 
5)  นางแสงเทียน  ตนัติบริรักษ ์ งานผูป่้วยนอก  กรรมการ 
6)  นางเตือนศรี  แกว้ค าฟู งานทนัตกรรม  กรรมการ 
7)  นส.ณฐักฤตา  จินดา พยาบาลวชิาชีพ  กรรมการ 
8)  นายธวชั  เลือดศรี งานเวชกรรม   กรรมการ 
9)  นางนารีรัตน์  รูปงาม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
10) นางอนุษร  เช่ียวชาญ งานผูป่้วยนอก  กรรมการและ 
     ผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนย์

ล าปาง 
2) สนบัสนุน ติดตามการด าเนินดนตรีไทย อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
3) วางแผนแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานดนตรีไทย 
4) เสนอแผนงาน โครงการจดัแสดงดนตรีไทย ในและนอกโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

จากส่วนงานท่ีรับผิดชอบแสดงให้เห็นถึงบุคลากรหลากหลายหน่วยงาน ท่ีสามารถเขา้ร่วม        
ในกิจกรรมดนตรีในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูฟั้งและองคก์ร88 

 

4.3.3 วธีิการด าเนินงานและงบประมาณ    

การด าเนินงานของชมรมดนตรีนั้น ในเบ้ืองต้นจะใช้บุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล            
เป็นส่วนใหญ่ไดแ้ก่ แพทย ์เภสัชกร พยาบาล เจา้หนา้ท่ีห้องตรวจเลือด เจา้หนา้ท่ีห้องคลอด เจา้หนา้ท่ี
หอ้งพสัดุและบ ารุงรักษา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีสนใจ แต่เม่ือพบวา่จ านวน บุคลากรไม่มีความถนดั

                                                        
88  รายงานโครงการดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  ประจ าปี 2552 
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ทางดนตรีบางประเภทจึงจ าเป็นตอ้งเชิญผูมี้ความรู้ความสามารถเคร่ืองดนตรีบางประเภทเขา้มาร่วม
บรรเลง ไม่วา่จะเป็นชมรมผูสู้งอาย ุหรือญาติผูป่้วยท่ีสนใจ89 

เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งโรงพยาบาลงานโครงการดนตรีไทยไดด้ าเนินโครงการ ดนตรี
ไทย ในโรงพยาบาลล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี ให้ผูรั้บบริการผอ่นคลาย รู้สึก
ประทบัใจในการเขา้บริการ เพื่อเป็นการใชด้นตรีในการบ าบดัโรค และลดความตึงเครียด ในระหวา่ง
รอรับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล 

วธีิด าเนินงาน 
1) ประชาสัมพนัธ์ให ้รับสมคัรผูมี้ความสามารถดา้นดนตรี ไม่วา่จะเป็นดนตรีสากลหรือ

ดนตรีไทยจากนั้นรวบรวม เพื่อเลือกประธานชมรม เพื่อน าเสนอผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
2) ตรวจเช็ค รวบรวม อุปกรณ์  เคร่ืองดนตรี ต่างๆ ท่ีแยกประเภท และทดสอบประสิทธิ

ของเคร่ืองดนตรี เพื่อน าซ่อมก่อนจะน าไปใช้จริง  แจง้หน่วยงานพสัดุและบ ารุงรักษา เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

3) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอใช้สถานท่ีซ้อม และเก็บรักษาเคร่ือง
ดนตรีประเภทต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยปกติจะใช้ห้องประชุมช่าง อาคารพัสดุและ
บ ารุงรักษา ในเวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น. 

4) ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาครูเพลง ด้านดนตรีไทย เพื่อนัดเวลาท าการฝึกซ้อม ทั้งทาง
ทฤษฎี และปฏิบติั  

5) ด าเนินการซ้อมโดยมีการนัดหมาย จากครูเพลงท่ีมาให้ค  าปรึกษา โดยประเมินจาก
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนว่ามีความถนัด เคร่ืองดนตรีชนิดใด ท่ีสามารถเล่นได ้
จากนั้น ครูเพลงจะด าเนินการซ้อมเป็นวงโดยใช้เพลงไทยเดิม ท่ีมีโน้ต ผสมกับเพลงไทย
ประยกุตท่ี์ไดถ้อดโน้ตออกมาเพื่อบรรเลง หรือ เพลงพระราชนิพนธ์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมกัใชเ้ล่น
ในโอกาสส าคญั 

6) จดัแสดงวงดนตรีไทย ซ่ึงเป็นวงเคร่ืองสายผสม ทั้งในและนอกโรงพยาบาลโดยอาศยั
บุคลากร ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลล าปาง เป็นหลกั และเปิดโอกาสให้ลูกหลานบุคลากรท่ีมี
ความสามารถดา้นดนตรีไทย เขา้ร่วมบรรเลง 

 

                                                        
89  สัมภาษณ์ คุณนารีรัตน์  รูปงาม  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ นกัดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   13 มิถุนายน 2557  
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โดยเลือกเพลงท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
เน่ืองจากคนไทยส่วนมากไม่ได้ฝึกเพลงคลาสสิกเพลงท่ีบรรเลงยาวๆ จากวง Orchestra    

ดังนั้ น ถ้าไม่จ  าเป็นก็ไม่ควรจดั  ถ้าเป็นเพลงระดับชาวบ้านควรจะเป็นเพลงตลก  เพลงท่ีฟังแล้ว
หัวเราะได้จะเป็นเพลงท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง  จะเป็นเพลงท่ีเบนความสนใจจากความเจ็บปวดได้ดี       
(มีเพลงไทยประเภท ตลกขบขนั ของภาคกลางและภาคเหนือหลายเพลง) 

ควรหลีกเล่ียงเพลงท่ีฟังแลว้หดหู่  ร าคาญ เพลงร้องท่ีมีเน้ือฟังแลว้เจ็บปวดใจ เช่น เพลงเมียมีชู ้ 
ผวันอกใจ  เพลงด่า  เพลงบ่น  

การเปิดเพลงหรือเสียงตามสายให้คนไขเ้ป็นส่ิงท่ีดี และควรกระท าอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเพลง
บรรเลง ซ่ึงไม่เป็นพิษเป็นภยัต่อคนไข ้ส าหรับเพลงร้องก็มีมากมาย ท่ีฟังแลว้ สร้างสรรค์ และท าให้
อารมณ์ ของคนไขดี้ข้ึน 

แมว้า่เพลงโดยทัว่ไปจะมีประโยชน์ แต่ก็มีเพลงไม่นอ้ย ท่ีสามารถท าใหค้นไขมี้อารมณ์ผนัผวน
ได ้ทั้งน้ี เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ คือ 

1) วยัของคนไข ้ การไดเ้ป็นนกัดนตรีอาชีพ ตั้งแต่อายุ 20 กวา่ปี และประมาณ 10 ปีหลงั
ท่ีมีร้านอาหารท่ีมีดนตรี  ท าให้ทราบว่า คนส่วนมากจะชอบเพลง สมยัตวัเองขณะเป็นวยัรุ่น 
และเขา้วยัผูใ้หญ่ (13 - 30 ปี)   คนอายุ 40 ปีข้ึนไป หลายๆคน ไม่สามารถจะยอมรับเพลงวยัรุ่น
สมยัน้ี เขาจะซาบซ้ึง และติดคา้งอยูก่บัเพลงเก่าๆ ดงันั้น จ าเป็นจะตอ้งเลือกเพลงส าหรับคนไข้
วยันั้นๆ 

2) พื้นฐานประสบการณ์การฟังเพลง คนชอบเพลงลูกทุ่งมกัจะชอบเน้ือร้อง และจงัหวะ
ของเพลง โดยไม่สนใจองคป์ระกอบอ่ืนของดนตรี บางคนชอบเพลงลูกกรุง และเพลงบรรเลง 
คนกลุ่มน้ี จะสนใจ และชอบเร่ืองของท านองเพลง  เขาจะมองเห็นความงามของท านอง แมว้่า
เพลงบางเพลง  จะเป็นเพลงร้องภาษาอ่ืนๆลกัษณะของเพลงหรือประเภทของเพลง มีความ
แตกต่าง และเป็นตวัแปรหลายประการส าหรับการจดัเพลงใหค้นไข้90  

การติดต่อประสานงาน 
ประธานกรรมการสันทนาการและนันทนาการ จะมอบหมายให้ ประธานชมรมดนตรีไทย                      

ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตามท่ีก าหนดไวมี้หน้าท่ี   ด าเนินการติดต่อประสานงาน อาจารย ์                 
ท่ีปรึกษาด้านดนตรีไทย เพื่อนัดหมายก าหนดเวลาซ้อม และก าหนดการแสดง ตลอดจนจดัเตรียม

                                                        
90  สัมภาษณ์ อาจารย ์บุญธรรม  แสงเจริญ   มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  10 พฤษภาคม 2557 
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เอกสารต่างๆ  ติดต่อประสานงานกบับุคลากรในโรงพยาบาลท่ีเป็นนกัดนตรี เพื่อให้ทราบก าหนดการ
ซ้อม และการแสดง อีกทั้งด าเนินการเร่ืองหนังสือราชการกรณีท่ีตอ้งน าคณะนักดนตรีไปแสดงใน 
ตามท่ีหน่วยงานเทศบาลไดข้อความร่วมมือในการน าดนตรีไทยไปบรรเลงในโอกาสวนัพิเศษต่างๆ  

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตั้งแต่ เดือนมกราคม  ถึง เดือน ธนัวาคม  
งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  44,000   บาท  ต่อปี  
คณะกรรมการสันทนาการและนนัทนาการ งานชมรมดนตรีไทยอยูใ่นส่วนงาน ท่ีสามารถใช้

ประมาณจากโรงพยาบาลในส่วน งบเงินสวสัดิการ โดยมีค่าด าเนินการดงัน้ี 
1)  ค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษาดา้นดนตรี ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั  วนัละ 200 บาท   จ  านวน 3 วนั ต่อ
สัปดาห์ จ านวนรวม 12 เดือน เป็นเงิน  28,000  บาท 
2)  ค่าใชส้อย 
ค่าน ้าด่ืม วทิยากร และผูเ้ขา้รับการอบรม ดนตรีไทยวนัละ 100 บาท   จ  านวน   3 วนั ต่อ
สัปดาห์ 

       ไดรั้บการสนบัสนุนอาหารวา่งจากกลุ่มงานโภชนาการ  เป็นเงิน  14,000   บาท 
3)  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นส่ือ การเรียนกาสอนดนตรี 

 ค่าวสัดุส านกังาน และวสัดุฝึกอบรม  1,000  บาท  เป็นเงิน    1,000   บาท 
4)  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด                                                  800  บาท 

                    รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน =  44,000  บาท 
โดยเบิกงบประมาณจาก เงินสวสัดิการ โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง91 

4.3.4 สถานที ่ รูปแบบของการแสดงและดนตรี 

ดว้ยภาระงานท่ีหนกัมากข้ึน เน่ืองจากทางโรงพยาบาลศูนยล์  าปางไดมี้การขยายขอบเขตการ
ให้บริการให้มากข้ึน โดยยกระดบัฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนยภ์าคเหนือ เป็นแหล่งฝึกงานและศึกษา               
ดูงาน ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัในโครงการผลิตแพทยเ์พื่อชนบท และอีกหลายสาขาวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
เภสัชกรรมคลินิก  วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ  ตลอดจนความเป็นเลิศในด้านการรักษา              

                                                        
91  รายงานโครงการดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ประจ าปี 2543 
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เฉพาะทาง ได้แก่ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคระบบหัวใจและทรวงอก ท าให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลมีภาระงานในหน้าท่ี ท่ี เพิ่มข้ึนกว่า แต่ก่อน  อีกทั้ งผู ้เล่นดนตรีไทย ได้เกษียณจาก                                 
งานราชการจ านวนหน่ึง จึงท าให้จ  านวนผูบ้รรเลงดนตรีในโรงพยาบาลนั้น ได้ลดจ านวนลงอย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนดนตรีสากลนั้น เกิดจากการช ารุดของอุปกรณ์ และความสามารถของบุคลากรท่ีมีจ ากดั  
ประกอบกับ เยาวชน ท่ีสนใจด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากล หรือดนตรีไทย ท่ีท างานอยู่ใน
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ไดมี้จ านวนลดลง และพบวา่ความถนดัดา้นดนตรีประเภทน้ีมีอยูน่อ้ย ท าให้ผู ้
ควบคุมวงตอ้งปรับเปล่ียนการซ้อมท าให้วง เป็นวงดนตรีไทยท่ีมีศกัยภาพ จนเหลือเพียงผูบ้รรเลงท่ีมี
ใจรักและวา่งจากหนา้ท่ีการงานจริงๆ 92  

ดงันั้น การใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน โรงพยาบาลศูนยล์  าปางในปัจจุบนั  มีกิจกรรมการ
ใชด้นตรีหรือแสดงดนตรี2 ลกัษณะ คือ 

โครงการบรรเลงดนตรีไทยเพื่อให้ผูป่้วยและญาติรับฟังในพื้นท่ีโรงพยาบาลศูนยล์  าปางถือไดว้า่
เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ให้ผ่อนคลายความเครียด  อีกหน่ึงรูปแบบท่ีใช้
ดนตรี คือ การใช้ดนตรีบ าบัดความเจ็บปวดให้กับผู ้ป่วยท่ีมาท าการสลายน่ิวในห้องสลายน่ิว
โรงพยาบาลศูนยล์  าปางดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

1) โครงการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อการผ่อนคลาย เพื่อคลายความเครียดและความวิตก
กงัวล อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นดนตรีไทยท่ีมีความสนใจ เพื่อ
เป็นการตอบสนองต่อกลุ่มผูฟั้งท่ีมีความสนใจในดา้นดนตรีไทยผูป่้วย และญาติท่ีไดเ้ฝ้ารอรับ
การรักษา จากแพทย ์

 
ภาพที ่ 4.3     แสดงลกัษณะการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อสุขภาพและผอ่นคลาย 

                                                        
92   สัมภาษณ์ นายแพทยน์ภดล  ยิง่ชาญกลุ   อดีตประธานชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  15 กรกฎาคม 2557 
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วนัเวลาและสถานท่ี 
การท าการซอ้มใชห้้องดนตรีไทย ณ อาคารพสัดุและบ ารุงรักษา เป็นสถานท่ีในการสอน

และฝึกซ้อมโดยท าการสอนและฝึกซ้อมในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี วงดนตรีไทยฝึกซ้อมทุก
วนัพุธศุกร์เวลา 18.00 - 20.00 น. หรือปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ตามแต่ตกลง 

สถานท่ีท าการบรรเลงดนตรีไทย ภายใต้การควบคุมวงของอาจารย์ดนตรีท่ีปรึกษา  
บรรเลงท่ี บริเวณ โถงหน้าพระพุทธ หน้าตึกสิทธิเกษม เพราะเป็นต าแหน่งท่ี ญาติผูป่้วย รอ
เวลาข้ึนไปเยีย่มญาติของตน วนัองัคาร และวนัพฤหสั  เวลา  11.00 น. ถึง 13.30 น.93 

 

 
ภาพที ่4.4    แสดงการบรรเลง โดยมีผูป่้วยและญาติ รับฟัง 

 
ภาพที ่ 4.5 สถานท่ีบรรเลงดนตรีไทย ณ ลานพระพุทธหนา้ตึกสิทธิเกษม โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

                                                        
93

   สัมภาษณ์ นายแพทยน์ภดล  ยิง่ชาญกลุ   ประธานชมรมดนตรีไทย   15 กรกฎาคม 2557 
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ภาพที ่4.6    แสดงสถานท่ี ในการบรรเลง หนา้ตึกสิทธิเกษม 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
ลกัษณะของโครงการดนตรีไทยในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัร

บุคลากรภายใน หรือ ผูท่ี้มีความสนใจมีความสามารถดา้นดนตรีและทดสอบเขา้ร่วมโครงการ
เพื่อท าประเมินความถนดัในเคร่ืองดนตรีประเภทนั้น  ส่วนการสอนฝึกซ้อมและแสดงดนตรี
ไทยในวนัและเวลาตามท่ีประชุมไดก้ าหนดไว ้

คณะกรรมการชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปางโดยมีประธานชมรมดนตรีไทย
เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1)  ผูรั้บผิดชอบวงดนตรี 
1.1.1)  นายแพทย ์นภดล  เช่ียวชาญกุลและนางสาววิภาดา  ศุภสุวรรณกุลเป็น

ผูรั้บผดิชอบวงดนตรีไทย 
1.1.2)  นายแพทยส์หธรรม สุมินทรปัญญา เป็นผูรั้บผดิชอบวงดนตรีสากล 

1.2)  อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการดนตรีไทย 
1.2.1)  อาจารยบุ์ญธรรม    แสงเจริญอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฐัล าปาง 
1.2.2)  อาจารยบ์นัดาล   กลา้ผจญ        อาจารยโ์รงเรียนล าปางกลัยาณี 
1.2.3)  บุคลากรภายนอก  และจิตอาสาผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัดนตรีไทย

บางประเภทรูปแบบของวง เป็นลกัษณะวงเคร่ืองสายผสม  
ผูบ้รรเลงประจ าในเคร่ืองดนตรีดงัต่อไปน้ี 

1)  ระนาดเอก   จ านวน 1 คน 
2)  ระนาดทุม้   จ านวน 2 คน 
3)  ซอดว้ง   จ านวน 2 คน 
4)  ซออู ้   จ านวน 2 คน 
5)  จะเข ้   จ านวน 1 คน 
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6) เคร่ืองประกอบจงัหวะ จ านวน 4 คน 
7) ขิม    จ านวน 1 คน 
8) ขลุ่ย    จ านวน 1 คน 
9) ร้อง    จ านวน 2 คน 

ทั้งน้ี จ  านวนนักดนตรีในแต่ละช่วงวนั อาจไม่เท่ากนั เน่ืองจาก ภารกิจจากงานประจ า           
ท าใหบุ้คลากรโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง มาซอ้มและบรรเลงไดไ้ม่พร้อมกนัและเคร่ืองดนตรี บาง
ประเภท ไม่สามารถหาผู ้เล่นท่ีเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลได้ จึงได้ เชิญนักดนตรีท่ีมี
ความสามารถมาร่วมบรรเลง94 

การบรรเลงเพลงดนตรีไทยในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เพื่อให้ได้ผลในทางการบ าบดั
และส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจนั้น นิยมใช้ท านองเพลงท่ีฟังแล้วคุ้นเคย จงัหวะไม่เร็ว 
จนเกินไป  ไม่มีลักษณะเป็นเพลงท่ีบรรเลงในราชส านัก  หรือไม่เป็นเพลงแนวอวมงคล 
เพื่อท่ีจะท าให้ผู ้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นผู ้ป่วยหรือญาติ เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า เพิ่ม
ความเครียดและวติกกงัวลเพิ่มข้ึน เพลงไทยท่ีนิยมบรรเลงนั้น เป็นท่ีรู้จกัคุน้เคย ไดแ้ก่ 

เขมรไทรโยค   ลาวค าหอม 

เขมรไล่ควาย   ลาวเจริญศรี 

แขกต่อยหมอ้   ลาวดวงเดือน 

แขกมอญบางขนุพรหม  ลาวด าเนินทราย 

คา้งคาวกินกลว้ย  สร้อยล าปาง 

เง้ียวร าลึก   แสนค านึง 

ม่านมงคล   ไส้พระจนัทร์ 

ลาวกระแต   ลาวกระทบไม ้

โดยไม่มีเคร่ืองดนตรีประเภทฆอ้งวงหรือฉาบ เพราะจะท าให้เสียงสูงและก้องกงัวาน 
มากเกินไปท าใหผู้ฟั้งในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง เกิดความเครียดจากเสียงได ้

 

                                                        
94  สัมภาษณ์ คุณนารีรัตน์  รูปงาม  นกัดนตรีไทย โรงพยาบาลล าปาง    25 มิถุนายน 2557 
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ซ่ึงบทเพลงเหล่าน้ี ใช้ในการบรรเลง และการซ้อม  และอาจมีเพลงพระราชนิพนธ์ มา
บรรเลง เน่ืองในโอกาส วนัส าคัญต่างเช่นวนัพ่อ  วนัแม่      ส่วนวนัตามเทศกาล สามารถ
บรรเลงตามเพลงประเพณีนั้นๆ  ส่วนเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง หรือเพลงร่วมสมยั ก็สามารถถอดโนต้
มาบรรเลงเพื่อบรรเลงใหรั้บฟังได้95 

2)  การใชด้นตรีอีกลกัษณะหน่ึง คือ ดนตรีบ าบดัเพื่อลดอาการปวดจากผลการศึกษาวิจยั                   
ในผูป่้วยท่ีรับการสลายน่ิวดว้ยเคร่ืองช็อกในการสลายน่ิวเพราะวา่ผูป่้วยมีสติสัมปชญัญะ และมี
ความรู้สึกเจ็บปวดจากการกระท า การใชเ้พลงเปิดให้คนไขฟั้ง เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจ ให้ลืม
ความเจ็บปวด   นบัวา่เป็นวิธีการท่ีใชไ้ดผ้ลดีวิธีหน่ึง เพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลทางการรักษา และ
ควรศึกษาประวติัคนไข้เก่ียวกับ  การศึกษา  งาน  ส่ิงแวดล้อม  และสอบถามคนไข้ เพลง
ประเภทใดท่ีชอบฟัง 

 
ภาพที ่ 4.7   แสดงลกัษณะเคร่ืองสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อค 

 
ภาพที ่ 4.8   แสดงลกัษณะของผูป่้วยในห้องสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อค 

                                                        
95  สัมภาษณ์ อาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญ   ครูดนตรีไทย  15 พฤษภาคม 2557 
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ผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการน้ี เป็นผูป่้วยโรคน่ิวในไตและท่อไตท่ีไดรั้บการสลายน่ิวดว้ยคล่ืน
ช็อก ท่ีห้องผ่าตดั โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย    โดยผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
สลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  มีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
2)  รู้สึกตวัดี  
3)  ส่ือสารภาษาไทยไดเ้ขา้ใจ สามารถมองเห็นตวัหนงัสือขนาด 1 เซนติเมตร 
4)  ยนิยอมรับฟังเพลงท่ีน าเสนอ 

ใหเ้ลือกดนตรีท่ีชอบและใหฟั้งดนตรีนั้น ดว้ยหูฟังแบบครอบศีรษะ โดยก าหนดความดงั
ของเสียง อยูใ่นช่วง 50 – 60 เดซิเบล ก่อนการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกประมาณ 5 นาที  และฟัง
ต่อไปเร่ือยๆ จนท าการสลายน่ิวดว้ยคล่ืนช็อกเสร็จเรียบร้อย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการฟัง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการฟังเพลงมี ประกอบดว้ย 
1) เคร่ืองวดัความดนัโลหิตพร้อมหูฟัง  
2) หูฟังแบบครอบศีรษะ 
3) เคร่ืองเล่นเทปชนิดปรับความดงัของเสียงและกรอเทปไดโ้ดยอตัโนมติั 1เคร่ือง 
4) ตลบัเทปซ่ึงไดบ้นัทึกดนตรีส าหรับใชใ้นการฟัง 

รายช่ือเพลงดนตรีทีใ่ห้ผู้ป่วยฟัง 

ม้วนที ่1 (เพลงลูกทุ่ง) 

  หนา้ 1      หนา้ 2 
อภยัใหเ้รียม  สายณัห์ สัญญา            รักเก่าท่ีบา้นเกิด  เอกชยั     ศรีวชิยั 
ทหารอากาศขาดรัก สายณัห์ สัญญา  พี่มีแต่ให้  เอกชยั     ศรีวชิยั                               
หนุ่มล าปางตามเมีย ยอดรัก สลกัใจ            รู้วา่เขาหลอก  เอกชยั     ศรีวชิยั                          
สาวงามพิจิตร  ยอดรัก สลกัใจ           ยนืร้องไหค้อยใคร เอกชยั     ศรีวชิยั                                 
คิดถึงเสียงซอ  วงเดือน ชไมพร           ตอไมท่ี้ตายแลว้  เอกชยั     ศรีวชิยั                            
สาวอุบลรอรัก                  วงเดือน ชไมพร           โชคดีท่ีรัก  เอกชยั     ศรีวชิยั                                
ถอนค าสาบาญ  สันติ รุ่งสวา่ง           น ้าตานกัร้อง  เอกชยั     ศรีวชิยั                                
น ้ากรดแช่เยน็                   สันติ รุ่งสวา่ง            คอยรักท่ีสถานี  พุม่พวง  ดวงจนัทร์   



 

112 
 

 

ม้วนที ่2  (เพลงไทยสากล)  

  หนา้ 1      หนา้ 2 
เพียงชายคนน้ีไม่ใช่ผูว้เิศษ  เพชร   ยิง่ใกลย้ิง่เจบ็                  ธงไชย  แมคอินไตย ์
ไม่อยากจะเช่ือเลย  คริสติน่า             รักเธอเสมอ  ธงไชย  แมคอินไตย ์
เธอรู้หรือเปล่า   ใหม่     ฝากฟ้าทะเลฝัน  ธงไชย  แมคอินไตย ์
ขอเร่ิมใหม่   อินคา      เพียงแค่ใจเรารักกนั ธงไชย  แมคอินไตย ์       
กองไว ้    เจ   อาจจะเป็นคนน้ี  ธงไชย  แมคอินไตย ์       
ศกัด์ิศรีในใจ   ก๊อต  เพลงนั้น  ธงไชย  แมคอินไตย ์                             
เวลาไม่ช่วยอะไร  คริสติน่า เธอรู้หรือเปล่า  ธงไชย  แมคอินไตย ์  
 ขอเพียงท่ีพกัใจ               มาลีวลัย ์

ม้วนที ่3 (ดนตรีไทยบรรเลงของไหมไทย)  
สวนอมัพร       
สนามหลวง       
เม่ือวานน้ี 
ลมหวล 
ลาวกระแตเล็ก 
ทยอยญวน 

เน่ืองจากการใช้ดนตรีบ าบดัในโรงพยาบาล มีเพียงหน่วยงานศลัยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ แผนกสลายน่ิวด้วยคล่ืนช็อก ท่ีน าดนตรีเพื่อการบ าบดัอาการเจ็บปวด มาใช้เท่านั้น
สืบเน่ืองจากผลการศึกษาวิจยั อนัเป็นท่ียอมรับจากแพทยผ์ูรั้กษาวา่ให้ใชร่้วมกบัการรักษาตาม
แนวทาง  ของแพทย ์ ท่านนั้นๆ96 

 

 

                                                        
96   สัมภาษณ์ คุณวภิาดา  ศุภสุวรรณกลุ   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   20  มิถุนายน  2557 
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4.3.5 การเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ที่
เกีย่วข้องเกีย่วกบัการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพใน รพ.ศูนย์ล าปาง 

เป็นการศึกษาและส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล  เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล และผูท่ี้เก่ียวข้อง จ านวน 50 คน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครสร้าง  เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน รพ.ศูนยล์  าปาง                
ในปัจจุบนั  ว่ามีผลดีอย่างไร  มีปัญหาและขอ้เสนอแนะอย่างไร  ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมและ
คดัเลือกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัๆ  ท่ีสะท้อนผลการด าเนินงาน  มาน าเสนอในท่ีน้ี  
จ  านวน 25 คน ดงัน้ี 

การบรรเลงดนตรีในโรงพยาบาลนั้ นพบได้หลายๆแห่ง ตามแต่วตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์จากดนตรี  แต่ในจงัหวดัล าปางถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลแรก ท่ีได้น าดนตรีมาบรรเลง
เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บฟัง  ท่ามกลางบรรยากาศ อนัหดหู่ ทอ้แท ้หรือความวิตกกงัวลใน อาการป่วยของ
ญาติ หรือของตนเอง  ท าให้เกิดความรู้สึกดีๆและได้สัมผสักับเสียงท่ีคุ้นเคย แม้ว่าดนตรีท่ีได้ยิน 
อาจจะร้องไม่ได้ ก็ตามแต่ยงัสามารถท่ีจะเข้าใจได้ดีถึงความรู้สึกในอารมณ์เพลงแต่ละเพลงท่ี                   
นกัดนตรีไดพ้ยายามถ่ายทอดใหฟั้ง ทุกคร้ังท่ีเดินผา่นแลว้ไดย้นิเสียงเพลงดงักล่าว  ในเร่ืองจงัหวะและ
ท านองนั้ น บางคร้ังอาจไม่ส าคัญมากนัก  เว ้นเสียแต่เสียงท่ีดังจนแสบแก้วหู  หรือเสียงท่ีดัง                        
จนสั่นสะเทือน เพราะบทเพลงท่ีไดย้ินเป็นบทเพลงของไทย ผูฟั้ง เม่ือไดย้ินยอ่มท่ีให้เกิดการระลึกถึง
และรับรู้ไดถึ้งอารมณ์ในเสียงเพลง ท าใหรู้้สึกวา่ เพลงก็คือ เพลง97 

การน าดนตรีเล่นบรรเลงเพื่อขบักล่อมคนไขภ้ายในโรงพยาบาลว่า เป็นส่ิงทีดี เพราะในด้าน
จิตวิทยาก็มีการน าดนตรีท่ีมีเน้ือเพลง จงัหวะ มาใช้ในการผ่อนคลายจิตใจหลักในการสร้างความ               
ผอ่นคลายโดยใช้ดนตรีบ าบดันั้น มีใชอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การพกัผอ่นทัว่ไป ปกติเม่ือยามเจ็บป่วย 
ร่างกายจะส่งผลสัมพนัธ์กบัจิตใจท าให้เกิดความเครียดจิตใจหดหู่ เม่ือน าดนตรีเขา้มาบ าบดัจะท าให้
เกิดความผอ่นคลายทั้งจิตใจและร่างกาย ท าใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาลงได้98 

ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีดี ช่วยส่งเสริมวฒันธรรมไทย และช่วยให้คนไขแ้ละญาติไดผ้อ่นคลาย ครู
ทั้งสองท่านจะมาช่วยสอนและซอ้มใหทุ้กๆเยน็วนัพฤหสับดี จนถึงวนัน้ีเล่นร่วมกนัมาหลายปี รู้สึกดีท่ี

                                                        
97   สัมภาษณ์ แพทยห์ญิงชุลีพร  นนทสูติ   หวัหนา้กลุ่มงานสวสัดิการสังคมและประกนัสุขภาพ  15 มิถุนายน 2557  
98   สัมภาษณ์ นายแพทยรั์กษ ์ รักษต์ระกลู   หวัหนา้กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  1 พฤษภาคม 2557  
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คนไทยให้ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย ์และพยาบาล ซ่ึงปกติก็มีเวลาอย่างจ ากัด แต่ก็ยงั
สามารถท่ีจะหาเวลาวา่ง เพื่อร่วมเล่นดนตรีไทย99 

 ผูป่้วยจ านวนหน่ึง มาตรวจอาการเบาหวาน ความดนั และคลินิกเฉพาะโรคต่างๆ เม่ือเห็นว่า 
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  มีดนตรีไทย จึงเขา้มานัง่ฟัง และยงัเกิดความรู้สึกชอบ  ท่ีไดเ้ห็นและไดย้ิน  
จนตอ้งเขา้ไปดู เพราะเคยไดย้ินมาตั้งแต่เด็ก โรงพยาบาลศูนยล์  าปางท าโครงการแบบน้ี ท าให้ผูป่้วย
รู้สึกอบอุ่น เป็นการส่งเสริมดนตรีไทย อีกทั้งเม่ือได้ฟังก็รู้สึกดี กระชุ่มกระชวยข้ึน ช่วยผ่อนคลาย
คนไขไ้ด ้ผูป่้วยท่านอ่ืนท่ีเครียดๆ อยูก่็จะสามารถทุเลา อาการเครียดดงักล่าวไดดี้ข้ึน โรงพยาบาลควร
สนบัสนุนต่อไป100 

 ในฐานะท่ีเป็นญาติผูป่้วยท่ีมารอเวลาเยี่ยมญาติตามเวลาท่ีก าหนด คือเวลา 11.00 น. เม่ือไดย้ิน
เสียงเพลง บรรเลงนั้นท าให้รู้สึกวา่เวลาในการรอคอยท่ีจะถึงเวลาเยีย่มนั้น ไม่ไดน้านเพราะจิตใจ และ
ความรู้สึกให้ความสนใจกบัเสียงเพลงท่ีได้ยิน อารมณ์ท่ีเต็มไปด้วยความวิตกห่วงใยนั้นได้ทุเลาลง               
ยิ่งฟังนานๆ จะยิ่งท าให้รู้สึกว่า ไม่ไดอ้ยู่โรงพยาบาล แต่เหมือนไดรั้บความบนัเทิงจากสถานท่ีหน่ึง 
เสมือนว่าไดมี้โอกาส อยู่ในกิจกรรมงานร่ืนเริงท่ีได้เคยพบเจอ แต่บางคร้ังก็อยากจะไดย้ินบทเพลง
พื้นเมืองท่ีเคยอยู่สม ่าเสมอ และอยากให้ผูป่้วยท่ีอยู่ในหอผูป่้วยไดย้ิน เพลงเหล่าน้ีดว้ย เผื่อว่าอาการ
ป่วยจะทุเลาลงได ้101 

ถา้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล มีดนตรีบรรเลงแบบน้ี จะดีมาก เพราะจะท าให้การนึกถึงคนไข ้
ทุกเวลาจะหายไป แมไ้ดย้ินเสียงเพลงช่วงขณะหน่ึงนั้นก็ยงัสามารถท าให้ลืมเวลาการรอคอย รับการ
ตรวจและรักษา รอเวลาท่ีจะเขา้เยี่ยมญาติ  รอเวลารับยา ไม่ตอ้งหงุดหงิด เม่ือตอ้งใชเ้วลานานในการ
รอรับยา ท าใหจิ้ตใจเบิกบาน แมจ้ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเวลาเดียวท่ีสามารถฟังได ้102 

ถ้ามีโอกาส หรือเวลาว่างจากการดูแลผูป่้วย ท่ีท าอยู่ประจ าก็จะใช้เวลาส่วนหน่ึงมาฟังเพลง                 
ท่ีบรรเลง ท่ีบริเวณหน้าทางเขา้ตึกสิทธิเกษม เพราะทุกคร้ังท่ีฟังเพลงให้ความรู้สึกประหน่ึงเหมือน              
ได้ระบายความอดัอั้นจากการท างาน ลงบา้ง และไม่อยากเอาอารมณ์น้ี ไปปะปนกบัการดูแลรักษา
ผูป่้วยในหอผูป่้วยของตนเอง และการท่ีไดรั้บฟังเพลงยงัใหค้วามรู้สึกถึงการอยากให้ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือ

                                                        
99   สัมภาษณ์ อาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญ  ครูผูฝึ้กสอนวงดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   15  พฤษภาคม 2557 
100  สัมภาษณ์ คุณหอมหวล  เกิดเพยีร  ขา้ราชการบ านาญ  1 พฤษภาคม 2557 
101  สัมภาษณ์ คุณสุทศัน์  งามดี  ญาติผูป่้วยท่ี รอเวลาเพือ่เขา้เยีย่มผูป่้วย  4 พฤษภาคม 2557 
102   สัมภาษณ์ คุณยอดเรือน  สลอมเหลก็  ญาติผูป่้วย  7 พฤษภาคม 2557 
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ตวัเองไม่ได้ มีโอกาสได้รับฟัง เพื่อท่ีจะได้รับการกระตุน้ จากเสียงภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รักษาให้กบัผูป่้วยนั้นๆ แต่เน่ืองจากว่าผูป่้วยส่วนมากเป็นคนพื้นเมืองถา้เป็นไปไดอ้ยาก รับฟังเพลง   
ค  าเมืองบา้ง 103 

การบรรเลงโดยเลือกเพลงส าหรับบรรเลงในโรงพยาบาลเพื่อให้ผูป่้วยฟังตอ้งระมดัระวงัเร่ือง
ของรูปแบบเพลงท่ีไม่เป็นมงคล หรือเพลงท่ีแต่ความหดหู่ เช่นเพลงท่ีใช้ในงานศพ เพราะจะท าให้
ผูฟั้งท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลรู้สึกถึงลางไม่ดี อนัจะเพิ่มความเครียดและความวติกกงัวลเพิ่มข้ึนมากกวา่เดิม 
ควรเลือกเพลงท่ีมีคุณค่าทางอารมณ์ อาจมีความตลกบา้ง มีจงัหวะสนุกสนานบา้งตามแต่วงดนตรีจะ
บรรเลง ท่ีส าคญัควรมีนกัร้อง ท่ีสามารถสร้างบนัเทิงให้กบัผูฟั้งบา้ง นอกเหนือไปจากการร้อง เพื่อให้
ผูฟั้งรู้สึกถึงความเพลิดเพลินอยา่งแทจ้ริง104 

เม่ือมีช่วงเวลาก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลาให้เยี่ยม แล้วมี การบรรเลงดนตรี ในโรงพยาบาล                   
มาบรรเลงให้ฟังนั้น ช่วยให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน บนัเทิงใจ แต่การเล่นของบุคลากรอาจมีเวลา
จ ากัด จึงเห็นควรว่าถ้ามีการร้องของจะน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติม จากท่ีบุคลากรของ
โรงพยาบาลติดภารกิจ105 

และทุกคร้ังท่ีมีโอกาสมารอเพื่อฟังเพลง แต่ยงัไม่ไดย้ินเสียงเพลง ไดย้ินเพียงเสียงการทดลอง
เสียง และตั้งเสียง ซ่ึงแมว้า่จะเป็นส่ิงดี แต่การทดสอบเสียงในเวลาแบบน้ี น่าจะนอ้ยลงเพราะการผา่น
การฝึกซ้อม มาบา้ง น่าจะท าให้มาตรฐานการใชเ้คร่ืองดนตรี แต่ละประเภทนั้นมี มาตรฐานเสียงกลาง
อยูบ่า้งแลว้ ไม่ควรจะมาตั้งเสียง ตั้งเคร่ืองดนตรี ในเม่ือถึงเวลาบรรเลง ท าให้อรรถรสการฟังเพลง ถูก
ลดความสนใจไปไดบ้า้ง บางวนัอยากไดย้นิเสียงท่ีเป็นเสียงเพลงไปเลยไม่อยากไดย้นิเสียงอ่ืนๆ 106 

แมก้ารบรรเลงบางคร้ังมีการซ้อมมาอย่างดี แต่สถานท่ีปัจจุบนั ท่ีรายลอ้มดว้ยดารก่อสร้าง ท า
ให้ไม่ไดย้ินเสียงเท่าท่ีควร แต่เดิมมีห้องท่ีท าการซ้อมและบรรเลงไดเ้ป็นอยา่งดี คือตึกสุค า ท่ีมีอาณา
บริเวณห้อง และมีเวทีให้นกัดนตรีมีพื้นท่ี และท าให้ระบบเสียง ท่ีบรรเลงออกมามีประสิทธิภาพจึง

                                                        
103   สัมภาษณ์ คุณวรัฐชญา  ค าแจ ้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ประจ าหอผูป่้วยอายรุกรรม หญิงโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง    8  
 พฤษภาคม 2557 
104  สัมภาษณ์ อาจารยพ์พิฒัน์พงศ ์ มาศิริ  อาจารยป์ระจ าวชิาดนตรีพื้นเมือง วทิยาลยัดุริยศิลป์ มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดั 
 เชียงใหม่  7 กรกฎาคม 2557 
105  สัมภาษณ์ คุณอ านวย  วรชยางกลู  สมาชิกสภาจงัหวดั เขต 2 จงัหวดัล าปาง  15 กรกฎาคม  2557 
106  สัมภาษณ์ คุณมงคล  ศรีค าชุม  เจา้หนา้ท่ีพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  6 กรกฎาคม 2557 
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น่าจะมีห้องส าหรับซ้อมหรือมีเวทีแสดงดว้ยนัน่เอง ท่ีส าคญัยงัเป็นสถานท่ีส าหรับเก็บอุปกรณ์ดน้ตรี
ใหมี้สภาพท่ีดี อยูต่ลอดเวลา107 

จากความคิดเห็นต่างๆท่ีไดส้อบถามาแลว้นั้นถือไดว้่าการใช้ดนตรีเพื่อการฟังในโรงพยาบาล
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการทั้งในส่วนของความเป็นสุนทรียะของเสียงเพลง และ
ประโยชน์ในการแพทย ์ โดยมีขอ้เสนอแนะขอ้ดี และขอ้เสียสรุปไดด้งัน้ี ดงัน้ี 

ขอ้ดี 
1) ท  าให้รู้สึกถึงคุณค่าของเพลงว่ามีคุณค่าต่อภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะสภาพจิตใจได้

เพียงใด  
2) ท  าให้เกิดการบ าบัดอารมณ์ ทั้ งในอารมณ์วิตกกังวล ความเครียด ความกลัว และ

ความรู้สึกห่วงใย ใหเ้กิดการผอ่นคลายอารมณ์เหล่าน้ีไดอ้ยา่งดีระดบัหน่ึง 
3) เป็นการน ามรดกทางวฒันธรรมด้านดนตรีไทย มาใช้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง

คุณค่า  ท่ีนอกจากการอนุรักษไ์วแ้ลว้ยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นบ าบดัไดอี้กประการหน่ึง 
4)  ลดความเครียดจากการท างานในการดูแลผูป่้วย 
5)  เป็นการลดความรู้สึกเครียด ระหว่างรอการรักษา หรือ รอรับยา ในบริเวณนั้นๆ ท า

ใหเ้กิดความสบายใจ 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  

1)  การมีเพลงหรือวงดนตรีด้านอ่ืนมาบรรเลงบา้ง เช่นวงดนตรีพื้นเมือง ท่ีน่าจะสร้าง
ความคุน้เคยใหก้บัผูฟั้งชาวเหนือ 

2)  ไม่ควรมีการตั้ งเสียงหรือทดสอบเสียงบ่อยๆก่อนการบรรเลงจึงเห็นควรให้มีผู ้
ควบคุมวงเพื่อก ากบัการบรรเลงใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนั  

3)  เสียงอาจไม่ดงัเท่าท่ีควร เพราะปัจจุบนัเป็นจุดก่อสร้าง จึงควรหาสถานท่ีมีลกัษณะ
เก็บเสียงหรือ หอ้งท่ีมีขนาดพอเหมาะ มีเวที 

4)  การเลือกเพลงบรรเลงตอ้งมีความเหมาะสมไม่เป็นเพลงอวมงคล 
5)  ควรมีนักร้อง  ท่ีสามารถเพิ่มความบันเทิงให้กับผูฟั้ง และผูช้ม เพื่อให้เกิดความ

คร้ืนเครงตามสมควร เพื่อให้ผูฟั้ง เกิดความสนุกสนาน และถา้สามารถร้องเพลงตามนกัร้องได้
ก็ท  าใหป้ลดปล่อยความกงัวลต่างๆออกมาได ้

                                                        
107  สัมภาษณ์ นายแพทย ์นภดล  เช่ียวชาญกลุ  ประธานชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   8 มิถุนายน 2557 
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4.4 วิเคราะห์ผลส าเร็จและสภาพปัญหาของการจัดการการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน 
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ผลส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริม
สุขภาพใน รพ.ศูนยล์  าปางซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.4.1.  ผลส าเร็จของการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพใน โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
ชมรมดนตรีไทย หลงัจากท่ีไดต้ดัเร่ืองดนตรีสากลออกไปและเร่ิมเล่นประเภทวงดนตรีไทยเดิม 

ก่อน ฝึกกนัตั้งแต่ยงัไม่สามารถเล่นเป็นวงได ้ต่อจากนั้นเร่ิมมีการฝึกดนตรีเป็นวง ควบคู่กนัไป โดย
ตอนนั้น มีสมาชิกอยูท่ ั้งหมดประมาณ 15 คน มีทั้งแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล 
รวมทั้งลูกหลานของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว  

โดยทางโรงพยาบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็ม ท่ีทั้ งด้าน เค ร่ืองดนตรีและสถาน ท่ี                
ส่วนเวลาซ้อมก็จะซ้อมกนัตอนเท่ียงบา้ง ตอนเยน็บา้งใครอยากซ้อมก็สามารถท าได้ โดยมีอาจารย์
บนัดาล  กลา้ผจญ  เป็นผูฝึ้กสอนเม่ือเห็นวา่วงดนตรีมีศกัยภาพกนัพอจึงไดท้  าเป็นโครงการดนตรีไทย
ในโรงพยาบาลข้ึน มีการท าแบบสอบถาม เน่ืองจากอาจเป็นการรบกวนคนไข ้แต่ไดรั้บการตอบรับท่ีดี  

จึงจดัให้มีการเล่นดนตรีไทยในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางข้ึน โดยจะเล่นท่ีบริเวณชั้น 1 บริเวณ
ลานพระพุทธ  หนา้ทางเขา้ออกหนา้ลิฟตช์องตึกสิทธิเกษม  เล่นทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี  เวลา 
10.30 - 14.00 น.ไม่ว่าจะเลือกเพลงท่ีมีอตัราจงัหวะช้าหรือเร็วก็สามารถท าให้เกิดการผ่อนคลายได ้
เน่ืองจาก ดนตรีไทยเป็นดนตรีท่ีมีหลายแนว แต่ละแนวจะเล่นท านองเดียวกนั แต่มีการแปรท านอง
อยา่งอิสระ และมีรูปพรรณท่ีโปร่งใส ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองดนตรีก่ีช้ิน ท าใหช่้วยผอ่นคลายความตึงเครียด 
ลดความกงัวลท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้ระบบการเตน้ของหัวใจและระบบอ่ืนๆ ของร่างกายท างานไดดี้ข้ึน มี
สมาธิมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการวิจยัว่า เสียงดนตรีจะช่วยลดความดนัโลหิตของผูป่้วยให้ต ่าลงได้
ดว้ย108 

 ผูป่้วยท่ีเดินทางมาพบแพทยก์็จะไดอ้ารมณ์ผอ่นคลาย ญาติพี่นอ้งก็จะไดค้วามเพลิดเพลินและ
อารมณ์ดี ไดพ้กัผอ่นไปในตวันายแพทยน์ภดล  ยิ่งชาญกุล  หวัหนา้กลุ่มงานสูติกรรม ประธานชมรม
ดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง109 

 

                                                        
108  สัมภาษณ์ นายแพทยรั์กษ ์ รักษต์ระกลุ   หวัหนา้กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   6 มิถุนายน 2557 
109  อดีตประธานชมรมดนตรีไทย และอดีตสูตินารีแพทยโ์รงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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สรุปผลความส าเร็จของการด าเนินการไดด้งัน้ี 

1) ท าให้ดนตรีไทยซ่ึงเป็นวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการ
บ าบัดและการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ นอกเหนือจากการให้ความบันเทิงความ
สนุกสนานเพียงอยา่งเดียว 

2) การใช้ดนตรีเขา้มามีส่วนช่วยในการบรรเทาความวิตกกงัวล ความเครียด และความ
กลวัตลอดจนความไม่สุขสบายต่างๆ ท าใหทุ้เลาอาการดงักล่าวไดส่้งผลใหผู้ฟั้งท่ีเป็นผูป่้วยและ
ญาติสามารถมีก าลงัใจท่ีดี เพิ่มสมรรถนะและก าลงัใจในการดูแลตนเองไดย้ิง่ 

3) ท  าให้บุคลากร ในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางได้ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน
ประจ า  และช่วยใหโ้รงพยาบาลกบัผูป่้วย เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 

4) การเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงในการประจ าปี หรืองานประเพณีท่ีทางเทศบาลจดัข้ึน
สร้างความภาคภูมิใจใหเ้กิดข้ึนกบัชมรมดนตรีไทย 

5) การใชด้นตรีไทยเพื่อเป็นส่ือกลางระหวา่งผูป่้วยและญาตินั้น ท าให้เกิดความเขา้ใจซ่ึง
กันและกันโดยญาติสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการขอเพลงท่ีตนเองอยากฟัง ท าให้เกิด
ความรู้สึกไวว้างใจ นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล 

4.4.2 ปัญหาและข้อบกพร่องของการใช้ดนตรีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพใน โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
สภาพปัญหาของวงดนตรีไทยในช่วงปีแรกๆนั้น มีการฝึกซอ้มเกือบทุกวนั เน่ืองจาก มีทั้งดนตรี

สากลและดนตรีไทย ต่อมาคงเหลือไวแ้ต่เพียงดนตรีไทย เพราะดนตรีสากลเป็นเพียงการ หาโอกาสใน
เล่นเพื่อผ่อนคลาย ในเวลากลางวนั  ดงันั้นสถานท่ีซ้อมดนตรีไทย คือ ห้องประชุม  อาคารอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินในเวลากลางวนัและเยน็ ท าให้ มีผูม้าเรียนมากข้ึน โดยมีผูค้วบคุมวง คืออาจารย ์บนัดาล  
กลา้ผจญ ซ่ึงเป็นครูดนตรีไทย โรงเรียนล าปางกลัยาณี  กล่าววา่ การจดัตั้งชมรมดนตรีไทย เป็นเร่ือง
ยาก  แต่การรักษาให้ธ ารงอยูน่ั้นยิง่ยากกวา่110 ในปัจจุบนัผูเ้ล่นท่ีคงอยูล่ว้นเป็นผูมี้ใจรักดา้นดนตรีไทย 
มีความตั้งใจจริง สามารถจดัสรรเวลาในการเรียนได ้และมีความขยนั หมัน่ฝึกซ้อม บรรยากาศซ้อม
แบบสบายๆ เป็นกนัเอง สนุกสนาน เน้นกิจกรรมสันทนาการมากกว่าการซ้อมจริงจงัเพื่อการแข่งขนั 
มีสมาชิกหลายช่วงอาย ุทั้งวยัหลงัเกษียณ วยักลางๆ สาวรุ่น และเด็กประถม รวมทั้งมีการประสานงาน 
จากอาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญให้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท าใหมี้เวทีในการแสดงและพฒันาฝีมือให้
ดีข้ึน 

                                                        
110  สัมภาษณ์ อาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญ   อดีตผูฝึ้กสอนวงดนตรีไทยโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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ต่อมาดว้ยภาระงานท่ีหนกัมากข้ึน เน่ืองจากทางโรงพยาบาลศูนยล์  าปางไดมี้การขยายขอบเขต
การให้บริการให้มากข้ึน โดยยกระดบัฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนยภ์าคเหนือ เป็นแหล่งฝึกงานและ
ศึกษาดูงาน ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัในโครงการผลิตแพทยเ์พื่อชนบท และอีกหลายสาขาวิชาชีพ
ไดแ้ก่ เภสัชกรรมคลินิก  วิทยาศาสตร์การแพทยส์าขาต่างๆ  ตลอดจนความเป็นเลิศในดา้นการรักษา 
เฉพาะทาง ได้แก่ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคระบบหัวใจและทรวงอก ท าให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลมีภาระงานในหน้าท่ี ท่ีเพิ่มข้ึนกว่า แต่ก่อน  อีกทั้งผูเ้ล่นดนตรีไทย ได้เกษียณจากงาน
ราชการจ านวนหน่ึง จึงท าให้จ  านวนผูบ้รรเลงดนตรีในโรงพยาบาลนั้น ไดล้ดจ านวนลงอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกับ เยาวชน ท่ีสนใจด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากล หรือดนตรีไทย ท่ีท างานอยู่ใน
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ไดมี้จ านวนลดลง แต่ยงัพบวา่ความถนดัดา้นดนตรีประเภทน้ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
ท าให้ผูค้วบคุมวงตอ้งยุติบทบาท การท าให้วง เป็นวงดนตรีไทยท่ีมีศกัยภาพ จนเหลือเพียงผูบ้รรเลง
ท่ีวา่งจากหนา้ท่ีการงานจริงๆ 111 

ขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางซ่ึงเป็นผูท่ี้ศึกษาดนตรี และก่อตั้งชมรมดนตรี
พื้นเมืองได้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสนับสนุน               
ภูมิปัญญาดา้นดนตรีพื้นบา้นไทยท่ีพระองค์ได้พิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่าถ้ามีความใส่ใจท่ีจะศึกษาจริงๆ 
แล้วจะเข้าถึงความไพเราะ สนุกสนาน  จึงมีความคิดท่ีจะท าโครงการเล่นดนตรีให้ผูค้นได้ฟังใน
โรงพยาบาล และติดต่อก่อตั้งชมรมดนตรีพื้นเมืองข้ึนมา และสอนบุคลากรท่ีสนใจสมาชิกของวง
ดนตรีพื้นเมืองเป็นเจา้หน้าท่ีจากหลายหน่วยงานและบุตรหลานภายในโรงพยาบาลล าปางมาบรรเลง
ขบักล่อม แมว้่าจะมีความรู้สึกภูมิใจท่ีพบว่าผูป่้วยและญาติ อยากรับฟังเพลงพื้นบ้านล้านนาอย่าง
สนใจ แต่ยงัคงประสบปัญหาเร่ืองความพร้อมของอุปกรณ์ และเคร่ืองดนตรีบางประเภทช ารุด                    
ไปส่งผลต่อความไพเราะของเสียงเพลง ระบบเสียงท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองความดงัของเสียง ซ่ึงถา้มีการ
จดัการระบบเสียงท่ีดี แมว้า่จะเล่นอย่างไม่ดงั อึกทึก ก็สามารถส่งเสียงท่ีไพเราะออกมาได ้ สถานท่ี
บรรเลง เน่ืองจากมีการสร้างอาคารใหม่ การก่อสร้างรบกวน อรรถรสในการฟัง และส าคญัท่ีสุด คือ
บุคคลท่ีมาร่วมบรรเลงมีภาระงานมาก ท าให้บางช่วงเวลาขาดผูร่้วมบรรเลง ขาดเคร่ืองดนตรีไป                
บางช้ิน   ท าให้อรรถรสในเสียงเพลงลดลง ดงันั้นการขาดผูสื้บทอดในภูมิปัญญาเพลง จึงเป็นปัญหา             
ท่ี ไดพ้ยายามแกไ้ขดว้ยความยากล าบาก112 และหลงัจากท่ีดนตรีไทยในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ได้
ประสบปัญหาจากผูร่้วมบรรเลงท่ีเกษียณ และขาดผูนิ้ยมเล่น นั้นได้พยายามศึกษาดนตรีพื้นบ้าน

                                                        
111  สัมภาษณ์ นายแพทยน์ภดล  ยิง่ชาญกลุ   อดีตประธานชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
112  สัมภาษณ์ คุณสุภาภรณ์  วงัใน  เจา้หนา้ท่ีการเงินโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง   5 พฤษภาคม 2557 
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ลา้นนา อย่างละเอียดโดยไดศึ้กษาเรียนรู้จากพ่อครู แม่ครู ท่ีสอนดา้นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เพื่อท่ีจะ
สานต่อและน ามาบรรเลงในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง โดยไดค้ดัเลือกเพลง แต่งเพลง และถอดท านอง
เพลงร่วมสมยั หรือเพลงลูกทุ่ง  เพื่อท่ีจะให้ผูฟั้งรู้สึกคุน้เคยกบัเพลงท่ีไดฟั้ง ก่อให้เกิดอรรถรสในการ
ฟัง และผูฟั้งยงัรู้สึกผอ่นคลายจิตใจ แต่ก็จะประสบปัญหาผูท่ี้ร่วมสืบสานต่อใน ความงามของดนตรี
พื้นบา้นล้านนา อีกทั้งยงัขาดแรงจูงใจท่ีจะร่วมบรรเลงเพลงให้เกิดความไพเราะในสถานท่ี จ  ากัด                
ทั้งในดา้นคุณภาพเสียง และความสวา่ง 

จากสภาพปัญหาการด าเนินการโดยใชด้นตรี ในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางจ านวนบุคลากรในการ
บรรเลงถือเป็นปัญหาท่ีส าคญั  วิธีการท่ีแตกต่างยงัพบปัญหาหลายดา้น ปัญหาแรก คือ ระบบภายในท่ี
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ในเร่ือง
การประชาสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม การน าออกไปใชอ้ยา่งแพร่หลายกบัหน่วยงานสาธารณสุข
ท่ีอยูน่อกพื้นท่ีโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ไดแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีระบบ
ทนัตาภิบาลเพื่อลดปัญหาโรคเหงือกและฟัน   ปัญหาท่ีสองเป็นทางด้านกายภาพ ท่ีเก่ียวกบั ปัจจยั
ภายในเร่ืองของเสียงท่ีดงัเบาไม่สม ่าเสมอ การสนบัสนุนการแต่งกายและการสนบัสนุนสวสัดิการดา้น
อาหารกลางวนัและอ่ืนๆ การท่ีต่างฝ่ายต่างบรรเลง ไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การหาผูท่ี้สนใจเล่น
ดนตรีพื้นบา้นทดแทนบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ การส่ือเพื่ออธิบายให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีให้กบัผูท่ี้สนใจ  และเก่ียวกบัสถานท่ีในการเล่นดนตรียงัไม่เหมาะสมท่ีจะท าให้
เกิดความสะดวกแก่ผูเ้ล่นและผูฟั้ง  

สรุปปัญหาการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 
1)  จ  านวนบุคลากรท่ีบรรเลงดนตรี มีจ  านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สภาพความเป็น

วง ขาดหายไป ขาดอรรถรสในการฟังโดยเฉพาะผูด้  าเนินการประสานงานหลกัและผูค้วบคุมวง 
2)  ขาดการซ้อมท่ีสม ่าเสมอ ท าให้ผูค้วบคุมวง หมดก าลงัใจ ทอ้แท ้และไดล้ดเวลาการ

เป็นท่ีปรึกษาดา้นดนตรีไทยลงไป 
3)  การขาดผูค้วบคุมวงท าให ้การบรรเลงดนตรีนั้น สะดุด ติดขดัไม่ต่อเน่ือง การบรรเลง                 

ไม่สม ่าเสมอ การทดลองเสียงบ่อยๆจนเกินไป อาจท าใหผู้ฟั้งเกิดความเบ่ือหน่ายได ้
4)  การมีวงดนตรีประเภทอ่ืนมาร่วมบรรเลงนั้น ยงัไม่สามารถจัดหาได้ เช่นดนตรี

พื้นเมือง  ท าใหไ้ม่สามารถทดแทน เม่ือสภาพวงดนตรีไทย ขาดความพร้อม 
5)  หลงัจากท่ีมีการเกษียณอายุราชการ ของ นกัดนตรีหลายท่าน และไม่สามารถจดัหา

นกัดนตรีทดแทน การเชิญ นกัดนตรีภายนอกมาร่วมเล่น จึงติดขดัเพราะความเป็นวงดนตรีไม่
ครบองคป์ระกอบ ยิง่ท  าใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์ในการรับฟัง 
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6)  อุปกรณ์ ขาดท่ีเก็บเป็นกิจจะลกัษณะท าใหข้าดผูดู้แลอยา่งต่อเน่ือง 
7)  สถานท่ีบางช่วงเวลาท่ีมีการก่อสร้างส่งเสียง อึกทึก ท าให้การรับฟังดนตรีไม่ไดผ้ลดี

เท่าท่ีควร การจดัหาสถานท่ีส าหรับรับฟังให้เหมาะสม จึงควรหาสถานท่ีท่ีสามารถเก็บเสียงได ้
และ  มีเวที มีท่ีนัง่ใหผู้รั้บฟัง 

8)  แมว้า่โรงพยาบาลจะใหก้ารสนบัสนุน ไดอ้ยา่งพอเพียง แต่ไม่สามารถจดัรูปแบบการ
จดัการและการบรรเลงใหไ้ดดี้ จึงไม่สามารถน างบประมาณมาใชจ่้ายได ้อยา่งเหมาะสม 

 

 

ภาพที ่4.9  สภาพการบรรเลงดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบนั 

 

ภาพที ่ 4.10 แสดงใหเ้ห็นความเป็นวงดนตรีในปัจจุบนั 
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ภาพที ่4.11  สถานท่ีบรรเลงดนตรีในปัจจุบนั 


