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ทําไมตองดนตรีบําบัด!!

“ ดนตรีทุกอยางคือการบําบัดจิตใจ ไมใชยาที่กินทางปาก แตเปนยาที่กินทางหู ” ดนตรีบําบัดคืออะไร
ดนตรีบําบัด (Music Therapy) คือ ศาสตรที่วาดวย การนําดนตรี หรือองคประกอบอื่น ๆ ทางดนตรี มาประยุกตใช เพื่อ
ปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไวซึ่งสุขภาวะของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม โดยนักดนตรีบําบัดเปนผูดําเนินการไปสู
เปาหมายที่ตั้งไว ผานทางกิจกรรมทางดนตรีตาง ๆ อยางมีรูปแบบโครงสรางที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ และระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร เปาหมายของดนตรีบําบัด ไมไดเนนที่ทักษะทางดนตรี แตเนนในดานพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม ขึ้นอยูกับความจําเปนของแตละบุคคลที่มารับการบําบัด สามารถนําไปประยุกตใชไดในหลายบริบท เชน ดาน
การศึกษา ดานการแพทย

ดนตรีมีผลตอสุขภาพอยางไร

คนเราเมื่อไดยินเสียงดนตรี สมองซีกซายจะทําหนาที่รับรูถึงจังหวะงายๆไมซับซอน ในขณะที่สมองซีกขวาจะรับรูถึงทวงทํานอง
ระดับเสียงสูงต่ํา หรือจังหวะที่ซับซอนมากขึ้นแลวเก็บไวเปนความทรงจําเพื่อเรียนรูและฝกฝนไดในคราวตอไปดนตรีจะสงผลตอ
รางกายและจิตใจดังนี้
1. ผลตอรางกาย : มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเตนของชีพจร ความดันและการไหลเวียน
โลหิต การตอบสนองของมานตา ความตึงตัวของกลามเนื้อ ลดความเจ็บปวด
2. ผลตอจิตใจและอารมณ : ทําใหเกิดอารมณและจินตนาการรวมกับเสียงดนตรี เชน ผอนคลาย สดชื่น สนุกสนาน
เพราะดนตรีชวยกระตุนการหลั่งสารแหงความสุข (Endorphin) จากสมองได นอกจากนี้เสียงดนตรียังชวยพัฒนาการสื่อภาษา
และทักษะในการเรียนรูที่ดีขึ้น ตลอดจนทําใหเกิดสมาธิ และการมองโลกในเชิงบวกอีกดวย

ประโยชนของดนตรีบําบัดมีดังนี้
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ปรับสภาพจิตใจ ใหอยูในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก
ผอนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety / Stress Management)
กระตุน เสริมสราง และพัฒนาทักษะการเรียนรู และความจํา (Cognitive Skill)
กระตุนประสาทสัมผัสการรับรู (Perception)
เสริมสรางสมาธิ (Attention Span)
พัฒนาทักษะสังคม (Social Skill)
พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษา (Communication and Language Skill)
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skill)
ลดความตึงตัวของกลามเนื้อ (Muscle Tension)
ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุตาง ๆ (Pain Management)
ปรับลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (Behavior Modification)
สรางสัมพันธภาพที่ดีในการบําบัดรักษาตาง ๆ (Therapeutic Alliance)
ชวยเสริมในกระบวนการบําบัดทางจิตเวช ทั้งในดานการประเมินความรูสึก สรางเสริมอารมณเชิงบวก การควบคุม
ตนเอง การแกปมขัดแยงตาง ๆ และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
โดยสรุป ดนตรีบําบัด มีประโยชนหลากหลายขึ้นอยูกับการนําไปใช เสริมสรางสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการเขากับการรักษาอื่นๆ

“ ชนใดไมมีดนตรีกาล ในสันดานเปนคนชอบกลนัก ”

วารสารโรงพยาบาลลอง 15

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา โรงพยาบาลลองไดจัดอบรมโครงการครอบครัวสุขใจ รวมใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมขาราชการและผูประกันตนของอําเภอลอง ที่มรี ะดับไขมันและคา
ดัชนีมวลกายสูง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพ โดยเนนการควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย และเสริมสรางทางดานจิตใจและอารมณ ซึ่งจัดขึ้นที่หองประชุมเรือนขวัญ โรงพยาบาลลอง
มีผูเขารับการอบรมประมาณ 60 คน
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เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 โรงพยาบาลลอง ไดมี
ตั ว แทนของแต ล ะหน ว ยงาน ร ว มกั น เดิ น สํ า รวจ
สภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลและกําจัด ลูกน้ํา
ยุ ง ลายภายในเขตของโรงพยาบาลลอง ในวั น
สิ่งแวดลอมโลก เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ซึ่ง
เป น พาหะของโรคไข เ ลื อ ดออก โดยได รั บ ความ
ร ว ม มื อ จ ากเ จ า หน า ที่ ใ นหน ว ย งานต า ง ๆของ
โรงพยาบาลในการชวยรณรงคในครั้งนี้
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เมื่อวันที่ 28 – 30
กันยายน 2552 สํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด แพร
ไดจัดมหกรรม HR Forum
2009 ขึ้น ณ โรงแรมนคร
แพรทาวเวอร

ในงานครั้ ง นี้ ก ารจั ด แสดง
แล ะ ประ กว ด ผล งานวิ จั ย
นวัตกรรม Best Practice และ
นิทรรศการของโรงพยาบาล
และสถานี อ นามั ย ต า งๆใน
จังหวัดแพร

หนึ่งในความสําเร็จและความภาคภูมิใจของชาวโรงพยาบาลลองและ คปสอ.ลอง คือ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
Best Poster Presentation 2009 ของจังหวัดแพร ซึ่งเปนรางวัลสําหรับการจัดรูปแบบแสดงผลงาน
ทางดานวิจัยและนวัตกรรมตางๆของโรงพยาบาลและคปสอ. ที่เนนเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนไดจริง
โดยมีนายแพทย เฉลิมชัย คุณชมภู เปนตัวแทนของ คปสอ. ลอง เปนผูรับรางวัล

และอีกความสําเร็จของโรงพยาบาลลองในปนี้ คือไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนวัตกรรมเรื่อง
“ กลองสาธิตการประดิษฐอุปกรณออกกําลังกายและอุปกรณเสริมในการชวยยึดจับวัตถุอยางงาย ” จาก
งานกายภาพบําบัด นําเสนอผลงานโดย คุณธีระพงษ แจง ใจ และอีกรางวัล หนึ่งก็คือรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากนวัตกรรมเรื่อง “ รถ recycle ” จากกงานหองคลอด นําเสนอผลงานโดย คุณนพนรี ใจถา
นอกจากนี้ยังความาอีก 1 รางวัลทางดานงานวิจัย คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากงานวิจัยเรื่อง “ การ
พัฒนาระบบการจัดการยาที่ไดรับคืนผูปวยนอก โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ” จากกลุมงานเภสัชกรรม
และคุมครองผูบริโภค นําเสนอผลงานโดย ภญ. อรวรรณ กาศสมบูรณ

18 วารสารโรงพยาบาลลอง

