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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 ส ำหรับบทที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษำทฤษฏี แนวคิด เอกสำร ต ำรำและงำนวิจัย เพ่ือน ำมำทบทวน
วรรณกรรม โดยแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอำยุ 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับอำรมณ์และปัญหำด้ำนสุขภำพ 
4. แนวคิดเก่ียวกับดนตรีบ ำบัด 
5. เอกสำรและงำนวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ
ค ำว่ำ “ผู้สูงอำยุ” องค์กำรสหประชำชำติไม่ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเริ่มต้นที่เป็น

มำตรฐำน เพียง ยอมรับโดยทั่วไปว่ำหมำยถึงบุคคลหรือกลุ่มประชำกรที่มีอำยุตำมปีปฏิทิน ตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อำยุเริ่มต้นเดียวกับค ำแนะน ำขององค์กำรอนำมัยโลกที่ใช้ในกำรก ำหนด
ช่วงอำยุของผู้สูงอำยุ แต่ในทำงปฏิบัติมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศ กล่ำวคือกลุ่มประเทศพัฒนำ
แล้ว แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้ก ำหนดอย่ำงเป็นทำงกำรหรือระบุชัดเจนทำงกฎหมำย แต่มักถูกอ้ำงอิงหรือ
ตกลงไว้ที่เกณฑ์อำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่ประเทศก ำลังพัฒนำหลำยประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทย ก ำหนดไว้หรือตกลงไว้ที่อำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  

กำรก ำหนดนิยำมผู้สูงอำยุทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ อยู่ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ
ผู้สูงอำยุเป็นวัยที่เปรำะบำง สมควรได้รับสวัสดิกำรกำรดูแลหลังจำกกำรท ำงำน จึงมักเป็นอำยุ
เดียวกันกับอำยุเกษียณ นอกจำกกำรก ำหนดด้วยอำยุแล้ว ควำมหมำยของกำรเป็นผู้สูงอำยุยัง
สำมำรถอธิบำยโดยทฤษฎีประกอบ ทำงสังคมภำยใต้มโนทัศน์เกี่ยวกับกำรสร้ำง “ภำพแทนควำม
จริง” ว่ำภำพลักษณ์ผู้สูงอำยุที่ถูกรับรู้และเข้ำใจนั้น เกิดจำกกำรสร้ำงภำพขึ้นในแต่ละสังคม แต่ละ
วัฒนธรรม และแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งเป็นเพียงควำมจริงบำงส่วน ในสังคมสมัยใหม่ ภำพลักษณ์ของ
ผู้สูงอำยุที่ปรำกฏมักถูกน ำเสนอในด้ำนลบ ซึ่งน ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติและกำรรังเกียจอันเนื่องมำจำก
อำยุ1 
       ภำวะผู้สูงอำยุมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งเพรำะภำวะผู้สูงอำยุเป็นปรำกฏกำรณ์
ทำงจิต ทำงสังคม จึงได้นับเอำปีปฏิทินเป็นเกณฑ์โดยทั่วไปก ำหนดนับหมำยกันว่ำอำยุ 60 -65 ปี 
เป็นช่วงเริ่มเข้ำสู่วัยสูงอำยุ2 
 
 

                                                           
1 รศรนิทร์ เกรย์, อุมำภรณ์ ภทัรวำณิชย์, เฉลิมพล แจม่จนัทร์ และ เรวดี สุวรรณนพเกำ้. มโนทัศน์ใหม่ของนิยำมผู้สูงอำยุ : มมุมองเชิงจิตวทิยำ 

สังคมและสขุภำพ. (มหำวทิยำลัยมหิดล: โรงพิมพ์เดือนตุลำ 2556) น 8 (ออนไลน์) http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr  
th/download_PublicationBook/2556/e-book_new%20concept%20of%20older%20persons.pdf 

2 ศรีเรือน แก้วกังวำล.จิตวทิยาพัฒนาการชีวติทุกช่วงวัย พิมพ์ครั้งที่ ๙ กรุงเทพฯ: สำมลดำ,2553) หน้ำ540 
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 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุไทย 
 เพ่ือสิทธิกำรคุ้มครองและสวัสดิกำร รัฐจึงได้ออกกฎหมำย พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 120 ตอนที่ 130 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2546 และมีผลบัง คับใช้เมื่อ 
1 มกรำคม 2547 พระรำชบัญญัตินี้มีทั้งหมด 24 มำตรำ โดยสรุป คือ ผู้สูงอำยุ หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มี
อำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและสัญชำติไทย รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยและแผนหลักเกี่ยวกับ  
กำรคุ้มครอง กำรส่ง เสริม และกำรสนับสนุน สถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุโดย
ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำบันครอบครัว ได้มีส่วนร่วมใน     
กำรช่วยดูแลผู้สูงอำยุ ที่ส ำคัญคือ กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข กำรศำสนำ ข้อมูลข่ำวสำร  กำรประกอบ
อำชีพ กำรพัฒนำตนเอง กำรศึกษำ กำรอ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภัย กำรช่วยเหลือ กำรยกเว้น 
กำรลดหย่อนค่ำธรรมเนียม และภำษีอำกร เบี้ยเลี้ยงชีพ ที่อยู่อำศัย กำรสงเครำะห์กำรจัดงำนศพ
ตำมประเพณี และอ่ืนๆตำมประกำศของคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ (กผส) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำน และมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และ
ผู้สูงอำยุ กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร3 ต่อมำได้มี
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ในวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2553 
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อ 15 กันยำยน พ.ศ. 2553 โดยสรุปเพ่ิมเติม คือ ให้มีกำรจ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่ไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพให้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม และพิจำรณำกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรจัด
สวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุตำมที่รัฐจะพ่ึงจัดให้อย่ำงเหมำะสม  
 ผู้สูงอำยุเป็นบุคคลที่ควรต้องดูแลเป็นอย่ำงดี เพรำะเป็นผู้ที่ควำมรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ 
เป็นผู้ที่มีควำมช ำนำญทำงด้ำนงำนศิลป์ เป็นผู้รู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่ำง ๆ เป็นบุคคลที่
ครอบครัวควรให้ควำมรักและกำรถนุถนอม เนื่องจำกปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัย หรืออำจมีปัญหำ
ด้ำนสังคม และด้ำนเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้นกว่ำวัยอื่น ๆ   
          ช่วงวัยผู้สูงอำยุ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
          1. ช่วงไม่ค่อยแก อำยุประมำณ 60-69 ปีเป็นช่วงที่คนต้องประสบกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิตที่เป็นภำวะวิกฤตหลำยด้ำน เช่นกำรเกษียณอำยุ กำรจำกไปของเพ่ือนสนิท คู่ครอง รำยได้ลด 
กำรสูญเสียต ำแหน่งทำงสังคมเป็นต้น 
 2. ช่วงแก่ปำนกลำง อำยุประมำณตั้งแต่ 70-79 ปี เป็นช่วงที่สุขภำพเริ่มแย่ลง เพ่ือและ
สมำชิกในครอบครัวใกล้กันอำจเริ่มล้มหำยตำยจำก  
 3. ช่วงแก่จริง อำยุประมำณ 80-90 ปี ผู้ที่อำยุยืนถึงระดับนี้ปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม
ยำก เพรำะสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมส่วนตัวมำกขึ้น ไม่วุ่นวำย ผู้สูงอำยุระดับนี้ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นมำกกว่ำช่วงที่ผ่ำนมำ 
 4. ช่วงแก่จริง ๆ  อำยุประมำณ 90-99 ปี ซึ่งมีจ ำนวนน้อย เป็นช่วงที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ
มำก ผู้สูงอำยุวัยนี้จะเป็นช่วงที่แห่งควำมสุขสงบพอใจในตนเอง4  
          ดังนั้นในแต่ละช่วงอำยุของผู้สูงวัยนั้น มีควำมต้องกำรและกำรดูแลที่แตกต่ำงกันออกไป 
ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ของช่วงวัยผู้สูงอำยุที่เจอะกับเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นของแต่ละคน กำร

                                                           
3 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์,พระรำชบัญญัติผู้สูงอำย ุพ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ : เจ. เอส. กำรพิมพ์  
4 ศรีเรือน แก้วกังวำล เรื่องเดิม, 2553:541 
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รับได้หรือกำรรับไม่ได้กับประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ก่อควำมรู้สึกถึงทำงด้ำนอำรมณ์ในด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งทำงบวกและทำงลบ 
 ผู้สูงอำยุเป็นประชำกรซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว กล่ำวคือ เป็นแหล่งควำมรู้ ควำม
ช ำนำญที่มีคุณค่ำ เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสำยใยแห่งครอบครัว เชื่อมต่อ
ระหว่ำงบุคคลในช่วงวัยต่ำง ๆ แต่ขณะเดียวกัน มีปัญหำในด้ำนสุขภำพ อนำมัย ปัญหำด้ำนสังคม 
และด้ำนเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำวัยอ่ืนๆในด้ำนสังคม ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้ ต้องพ่ึงพำ เป็น
ภำระท้ังต่อตนเอง ครอบ ครัว สังคม และประเทศชำติ ทั้งด้ำนสุขภำพ กำรเงิน ควำมเสื่อมจำกเซลล์
สมอง กำรขำดแคลนคนดูแล คนเข้ำใจ และแรงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้สูงอำยุมักมีอำกำรซึมเศร้ำได้ง่ำย 
ดังนั้น ถ้ำไม่ตระหนักถึงข้อดี ถึงปัญหำของผู้สูงอำยุ และให้กำรดูแลอย่ำงถูกต้อง ผู้สูงอำยุจะกลำย 
เป็นปัญหำใหญ่หลวงของประเทศชำติในทุกด้ำน5 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุและภาวะสูงอายุ6 

ควำมสูงอำยุ (Aging) หมำยถึง กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องในระยะสุดท้ำยของ
ช่วงอำยุมนุษย์ดังนั้น ควำมสูงอำยุหรือควำมชรำภำพจึงเกี่ยวข้องกับควำมเสื่อมถอยทั้งทำงร่ำงกำย
จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตำมอำยุวัยสูงอำยุเป็นวัยที่บุคคลต้องเผชิญกับวิกฤติกำรณ์อย่ำงมำกมำย
อันเริ่มมำตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งโดยมำกเป็นไปในทำงลบ ดังนั้น ควำมชรำภำพจึงเกี่ยวข้องกับ
ควำมเสื่อมถอยทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยลดลง ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวกับ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆลดลงโดยสำมำรถแบ่งได้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ 
 1) ควำมชรำภำพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เป็นควำมชรำภำพที่เกิดขึ้นกับทุกคนตำม
ธรรมชำติไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้กล่ำวคือเมื่ออวัยวะต่ำง ๆ เซลล์ต่ำง ๆ ในร่ำงกำยมนุษย์ถูกใช้งำน
มำนำนย่อมเกิดควำมเสื่อมโทรม เสื่อมสภำพไปตำมอำยุขัยของกำรใช้งำน ซึ่งกำรเสื่อมโทรมของ
เซลล์ในร่ำงกำยนี้ส่งผลให้เห็นเด่นชัดทีละน้อยเช่นผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น สำยตำยำว พละก ำลังเริ่ม
ถดถอย เป็นต้น 
 2) ควำมชรำภำพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เป็นควำมชรำภำพที่มนุษย์สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้ควำมชรำภำพลักษณะนี้เกิดจำกกำรปล่อยปละละเลยไม่ห่วงไม่กังวลไม่รักษำสุขภำพ
ร่ำงกำยกำรใช้ร่ำงกำยท ำงำนหนักจนเกินก ำลังกำรรับประทำนอำหำรมำกเกินควรดื่มสุรำสูบบุหรี่
พักผ่อนไม่เพียงพอ ในบำงกรณีเกิดจำกโรคภัยมำเบียดเบียนก่อให้เกิดควำมชรำภำพแบบทุติยภูมิได้ 
ควำมสูงอำยุหรือควำมชรำภำพจึงเป็นกระบวนกำรที่สลับซับซ้อนและน่ำสนใจมนุษย์ทุกคนต้อง
ประสบภำวะนี้ที่กล่ำวว่ำสลับซับซ้อนเนื่องจำกกระบวนกำรของผู้สูงอำยุมีควำมเกี่ยวข้องกับ       
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ (Physiological) ทำงอำรมณ์ (Emotional) กำรเรียนรู้สติปัญญำ 
(Cognitive) เศรษฐกิจ (Economic) และทำงส่วนตัว (Interpersonal) ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำง
กันไปในแต่ละบุคคลดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “ยิ่งอำยุมำกขึ้นเท่ำไหร่ก็จะยิ่งแตกต่ำงมำกขึ้นเท่ำนั้น” (As we 
grow older, we become more unlike each other) ค ำกล่ำวนี้เป็นที่ยอมรับอย่ำงมำกดังนั้น
กระบวนกำรเกี่ยวกับควำมชรำภำพจึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจเพรำะควำมสูงอำยุมีผลกระทบอย่ำง
รวดเร็วในสังคม 
                                                           
5พวงทอง ไกรพิบูลย ์ผู้สูงอำย ุ(ออนไลน์) http://haamor.com/th/ผู้สูงอำยุ/#articel01 
6 วัชรินทร์ เสมำมอญ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรสำหรับผู้สูงอำยุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

และจังหวัดอำ่งทอง มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจยัจำกสำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยั
แห่งชำติ ปีพุทธศักรำช 2556 น 22-23 น 30-31 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยำอำกำรท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยำโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้ำ 
(Stimulus) หรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อำกำรแสดงออกต่ำง ๆ เหล่ำนั้น อำจเป็นกำรเคลื่อนไหวที่
สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น กำรเดิน กำรพูด กำรเขียน กำรคิด กำรเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้ำ
ที่มำกระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อำจจะเป็นสิ่งเร้ำภำยใน (Internal stimulus) และสิ่งเร้ำภำยนอก 
(External stimulus) สิ่งเร้ำภำยใน ได้แก่ สิ่งเร้ำที่เกิดจำกควำมต้องกำรทำงกำยภำพ เช่น ควำมหิว 
ควำมกระหำย สิ่งเร้ำภำยในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในกำรกระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็ก
เหล่ำนี้โตขึ้นในสังคม สิ่งเร้ำใจภำยในจะลดควำมส ำคัญลง สิ่งเร้ำภำยนอกทำงสังคมที่เด็กได้รับรู้ใน
สังคมจะมีอิทธิพลมำกกว่ำในกำรก ำหนดว่ำ บุคคลควรจะ แสดงพฤติกรรมอย่ำงใดต่อผู้อื่น 
 สิ่งเร้ำภำยนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นต่ำง ๆ สิ่งแวดล้อมทำงสังคมที่สำมำรถสัมผัสได้ด้วย
ประสำททั้ง 5 คือ หู ตำ คอ จมูก กำรสัมผัสสิ่งเร้ำที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
ได้แก่ สิ่งเร้ำที่ท ำให้บุคคล เกิดควำมพึงพอใจที่เรียกว่ำ กำรเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิด คือ กำรเสริมแรงทำงบวก (Positive reinforcement) คือ สิ่งเร้ำที่พอใจท ำให้บุคคล
มีกำรแสดงพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น ค ำชมเชย กำรยอมรับของเพ่ือน ส่วนกำรเสริมแรงทำงลบ 
(Negative reinforcement) คือ สิ่งเร้ำที่ไม่พอใจหรือไม่พึงปรำรถนำน ำมำใช้เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงปรำรถนำให้น้อยลง เช่น กำรลงโทษเด็กเม่ือลักขโมย กำรปรับเงินเมื่อผู้ขับขี่ยำนพำหนะไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎจรำจร เป็นต้น7 

อารมณ์  
 อำรมณ์ หรือ“Emotion” หมำยควำมว่ำ กำรเกิดกำรเคลื่อนไหว หรือภำวะที่ตื่นเต้นควำมโกรธ 
(Anger) ควำมกลัว (Fear) และควำมพึงพอใจ (Pleasure) จ ำแนกอำรมณ์โดยค ำนึง สิ่งเร้ำที่มำเป็น
ตัวกระตุ้น และรูปแบบกำรตอบสนองพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งเร้ำนั้น และส่วนมำกมีควำมเชื่อว่ำ บุคคลมี
อำรมณ์พ้ืนฐำนอยู่ 3 ชนิด คือ ควำมโกรธ ควำมกลัว และควำมพึงพอใจ ส่วนอำรมณ์อ่ืน ๆ เป็นผลที่
เกิดจำกอำรมณ์ใด อำรมณ์หนึ่งหรือมำกกว่ำของอำรมณ์ทั้งสำมนี้8 อำรมณ์เป็นอำกำรของกำร
แสดงออกทำงด้ำนควำมรู้สึก ควำมต้องกำรของบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ มีควำมต้องกำรของอำรมณ์
แตกต่ำงกันออกไป อำรมณ์เป็นลักษณะหนึ่งที่ควบคู่กับพฤติกรรมของมนุษย์ อำรมณ์มีควำมหมำย
อยู่หลำยลักษณะ บำงอย่ำงแสดงให้เห็นถึงสุขภำวะจิตขณะใดขณะหนึ่ง อำรมณ์ย่อมกำร
เปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยไปบ้ำงไม่มำกก็น้อยตำมเหตุกำรณ์ ลักษณะของอำรมณ์มีควำมส ำคัญและ
ควำมจ ำเป็นมำกในกำรด ำรงชีวิต อำรมณ์เป็นส่วนที่ผลักดันพฤติกรรมต่ำง ๆ ขึ้นมำ อำรมณ์จึงเป็น
ส่วนส ำคัญและมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของบุคคลเป็นอย่ำงยิ่ง9  

มธุรส สว่ำงบ ำรุง10 ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับอำรมณ์ หมำยถึง แบบแผนกำรผสมผสำน
ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยและจิตใจที่รวมกันเร้ำของสรีระ ควำมรู้สึก กระบวนกำรคิด
กำรแสดงออกมำให้เห็น และปฏิกิริยำพฤติกรรมเฉพำะอย่ำงที่ตอบสนองต่อกำรรับรู้ของสถำนกำรณ์ 
มีควำมสอดคล้องกับ โกศล วงศ์สวรรค์และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์11 กล่ำวว่ำ อำรมณ์ หมำยถึง 

                                                           
7 พฤติกรรมมนุษย ์( ออนไลน์) http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/  
8 อำรมณ์ Emotion (ออนไลน์) http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Social.htm 
9 โกศล วงศ์สวรรค์, เลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์.สุขภาพจิต. (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์บริษัทธเนศวร พริ้นต้ิง2551) หน้ำ 17 
10 มธุรส สวำ่งบ ำรุง. จิตวิทยำกับพฤตกิรรมของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่: มหำวิทยำลัยแม่โจ้,2555) หน้ำ 224 
11 โกศล วงศ์สวรรค์และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ เร่ืองเดิม หน้ำ 17-18 
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ภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยที่เกิดจำกแรงกระตุ้นทั้งภำยในและภำยนอก หรือทำงตรงและ
ทำงอ้อม ท ำให้เกิดควำมรู้สึกสภำวะร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้มักจะควบคู่ไปกับ
กำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อ อวัยวะ รวมทั้งระบบประสำท ซึ่งจะท ำให้เกิดผลเสียกับทำงร่ำยกำย จิตใจ
และสังคม  
 อำรมณ์ หมำยถึง ประสบกำรณ์ในควำมรู้ส ำนึกและอัตวิสัยที่ถูกก ำหนดลักษณะเฉพำะโดย
กำรแสดงออกทำงจิตสรีรวิทยำ ปฏิกิริยำทำงชีววิทยำ และสภำพจิตใจ อำรมณ์มักจะเกี่ยวข้องและ
ถูกจัดว่ำมีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับพ้ืนอำรมณ์  พ้ืนอำรมณ์แต่ก ำเนิดบุคลิกภำพ  นิสัย และ
แรงจูงใจ เช่นเดียวกับที่ได้รับอิทธิพลจำกฮอร์โมนและสำรสื่อประสำท อำรมณ์มักเป็นพลังขับดัน
เบื้องหลังพฤติกรรมไม่ว่ำเชิงบวกหรือเชิงลบ สรีรวิทยำของอำรมณ์มีควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับ
ภำวะกระตุ้นของระบบประสำท  ด้วยสถำนะและควำมแรงของกำรกระตุ้นที่หลำกหลำยซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับอำรมณ์เฉพำะอย่ำงโดยชัดเจน ถึงแม้ว่ำกำรแสดงออกด้วยอำรมณ์อำจดูเหมือนว่ำเป็น
กำรกระท ำ โดยไม่ต้องใช้ควำมคิด แต่มุมมองที่ ส ำคัญขอ งอำรมณ์ก็คือกำรรับรู้ 12 หรือ
อำรมณ์  หมำยถึง กำรแสดงออกของภำวะจิตใจที่ได้รับกำรกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดมีกำร
แสดงออกต่อสิ่งที่มำกระตุ้น  อำรมณ์สำมำรถจ ำแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 

        1. อำรมณ์สุข   คือ อำรมณ์ที่เกิดขึ้นจำกควำมสบำยใจ หรือ ได้รับควำมสมหวัง 
         2. อำรมณ์ทุกข์  คือ อำรมณ์ที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่สบำยใจ หรือ ได้รับควำมไม่สมหวังผล

แห่งอำรมณ์ ไม่ว่ำอำรมณ์สุข หรือ อำรมณ์ทุกข์ จะท ำให้ร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงไปจำกปกติและจะมี
กำรแสดงออกของพฤติกรรมและควำมรู้สึกตำมอำรมณ์ที่เกิดข้ึน  
      ดังนั้นอำรมณม์ีส่วนประกอบ 3 ประกำร คือ 
                 1. องค์ประกอบด้ำนสรีระ (Physiological  dimension) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 
ทำงร่ำงกำยที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ เช่น  หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกตำมร่ำงกำย
หรือใบหน้ำร้อนผ่ำว เป็นต้น อำรมณ์ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระได้มำกที่สุดคือ อำรมณ์
กลัวและอำรมณ์โกรธ  อำรมณ์กลัวจะก่อให้เกิดกำรหลั่งของฮอร์โมน แอดรีนำลีนจำกต่อมแอดรีนัล 
(Adrenal gland) ส่วนอำรมณ์โกรธจะก่อให้เกิดกำรหลั่งของฮอร์โมน นอร์แอดรีนำลีน (Noradrenalin)                                          

     2. องค์ประกอบทำงด้ำนกำรนึกคิด (Cognitive dimension)  หมำยถึง  กำรมีปฏิกิริยำ
ด้ำนจิตใจทีเ่กิดขึ้นต่อสถำนกำรณ์ท่ีก ำลังเป็นอยู่และเกิดเป็นอำรมณ์ขึ้นมำ เช่น ชอบ-ไม่ชอบ หรือ ถูกใจ-
ไม่ถูกใจ เป็นต้น 

      3 .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท ำ ง ด้ ำ น ก ำ ร มี ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์  ( Experiential dimension
)  หมำยถึง  กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภำยในจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไป 

    อำรมณ์เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถสัมผัสและสังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจน   แต่สำมำรถรู้สึกถึง
สภำวะทำงอำรมณ์ของบุคคลที่แวดล้อมอยู่ได้ เช่น อำจสังเกตได้จำกพฤติกรรมที่มิได้แสดงออกเป็น
ภำษำหรือค ำพูด (Nonverbal language)  เช่น กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ ท่ำทำง แต่อำจเกิดควำม
สับสนในกำรตีควำมหมำยได้  เพรำะสังคมแต่ละแห่งอำจมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ที่ ไม่

                                                           
12สำรำนุกรมเสร ีอำรมณ์ (ออนไลน์)  http://th.wikipedia.org/wiki 
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เหมือนกัน เช่น กำรแลบลิ้นให้บำงกลุ่มชนจะถือว่ำเป็นกำรทักทำย แต่ในสังคมจีนถือว่ำเป็นกำร
แสดงอำรมณ์แปลกใจหรือประหลำดใจ  เป็นต้น 

   อำรมณ์ของมนุษย์จะเริ่มมีขึ้นนับตั้งแต่เกิด  ซึ่งนักจิตวิทยำพบว่ำอำรมณ์แรกของมนุษย์นั้น คือ 
อำรมณ์ตื่นเต้นทำรกอำยุ  3 เดือน จะมีเพียงอำรมณ์เศร้ำและอำรมณ์ดีใจ ส่วนอำรมณ์ที่มีควำม
สลับซับซ้อนจะปรำกฏมำกขึ้นตำมวุฒิภำวะ อำรมณ์ก้ำวร้ำวและรุนแรงเป็นผลมำจำกกำรที่บุคคล
เกิดควำมคับข้องใจหรือควำมรู้สึกว่ำตนถูกกดขี่อยู่ตลอดเวลำ   ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องเรียนรู้
วิธีกำรควบคุมอำรมณ์ของตนให้ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์ที่สังคมแต่ละแห่งได้ก ำหนดไว้  ก็จะท ำให้
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขยิ่งข้ึน13 

องค์ประกอบของอารมณ์ 
           1. อำรมณ์เป็นประสบกำรณ์ส่วนบุคคลของอำรมณ์ 
  2. อำรมณ์ก่อให้เกิดกำรตอบสนองของร่ำงกำยภำยใน โดยเฉพำะเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน
ของระบบประสำทอัตโนมัติ 
 3. อำรมณ์มีกำรเก่ียวข้องกับกำรคิดและสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
  4. มีกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ 
 5. เกิดปฏิกิริยำต่ออำรมณ์ 
 6. มีแนวโน้มต่อกำรแสดงออกของกำรกระท ำ 
 ธรรมชาติของอารมณ์ 
 1. อำรมณ์เกิดขึ้นได้รับกำรกระตุ้นจำกสิ่งเร้ำภำยนอกและสิ่งเร้ำภำยใน 
 2. กำรตอบสนองของอำรมณ์เป็นผลจำกกำรแปลควำมหมำยหรือกำรประเมินของสิ่งเร้ำ
ต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ในกำรรับรู้ควำมหมำยและควำมส ำคัญ 
 3. กำรตอบสนองของสรีระต่อกำรประเมินที่ร่ำงกำยถูกกระตุ้น ก่อให้เกิดควำมรู้สึกกลัว 
สนุกสนำนหรือโกรธ หรือประสบกำรณ์ถูกกระตุ้นอำจลดลงได้ก็ต่อเมื่อบุคคลอยู่ในสภำวะควำมเบิกบำน
หรือซึมเศร้ำ 
 4. อำรมณ์ประกอบด้วยทิศทำงของพฤติกรรมบำงคนอำจแสดงออกมำ เช่น ยิ้ม ร้องไห้ 
หัวเรำะ ส่วนพฤติกรรมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสิ่งเร้ำที่ท ำให้เกิดอำรมณ์ เช่น กำรต่อสู้เป็นเหมือนกำรป้องกัน
ตัวเอง 

ดังนั้นกำรเรียนรู้วิธีกำรควบคุมอำรมณ์ของตนให้ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์ที่สังคมแต่ละแห่งได้
ก ำหนดไว้ ก็จะท ำให้ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขยิ่งขึ้น 

หน้าที่ของอารมณ์ 
 1. แรงจูงใจและใส่ใจ อำรมณ์ช่วยจูงใจโดยกำรเร้ำให้เกิดปฏิกิริยำต่อเหตุกำรณ์ พร้อมทั้ง
ประคบประคองพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 2. เป็นหน้ำที่ทำงสังคม อำรมณ์ช่วยสร้ำงปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ         
ที่อำจจะมีผลต่อกำรประเมินของสังคมในทิศทำงที่สังคมยอมรับ 

                                                           
13 เทพ สงวนกิตติพันธุ์ กำรควบคุมอำรมณ์ (ออนไลน์) http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/socities3_4.html 



 
 

13 
 

 3. อำรมณ์ส่งผลต่อควำมคิด ด้วยกำรจดจ่อต่อสิ่งที่บุคคลให้ควำมสนใจในแนวทำงของตน
หรือสิ่งแวดล้อมรอบกำยซึ่งจะช่วยให้บุคคลแปลและจดจ ำควำมหลำกหลำยของสถำนกำรณ์ในชีวิต
ซึ่งส่งผลต่อกำรเรียนรู้ ควำมจ ำ กำรตัดสินทำงสังคม และควำมคิดสร้ำงสรรค์14  
          กำรฝึกสมำธิเป็นรูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงจิตรู้ส ำนึกที่ก่อให้เกิดกำรตระหนักรู้ถึงตนเอง
เพ่ิมขึ้น และมีสภำวะควำมสุขสงบในระดับลึกน ำกระบวนกำรท ำงำนจิตให้อยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคุม
ทำงจิตด้วยควำมสมัครใจ เป็นกำรท ำงำนของจิตรู้ส ำนึกระดับสูง กำรฝึกสมำธิจะอำศัยกระบวนกำร
อย่ำงง่ำย ๆ พ้ืนฐำนในด้ำนกำรก ำหนดลงหำยใจอย่ำงลึก ๆ เป็นจังหวะ และมีกำรใช้ค ำซ้ ำ ๆ และ
ควรปฏิบัติประมำณ 2 ครั้งต่อวัน ครั้งละประมำณ 20 นำที15 

ดังนั้นอำรมณ์ของมนุษย์จะมีผลได้เมื่อถูกกระตุ้นจำกทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งท ำให้
เกิดผลต่อบุคคลนั้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมรวมทั้งแง่บวกและแง่ลบ กำรควบอำรมณ์เป็นสิ่งที่ส ำคัญ
ส ำหรับมนุษย์ทุกคน ถ้ำสำมำรถควบคุมและปรับอำรมณ์ของตนเองได้จะท ำให้เป็นผู้ที่มีสุขภำพจิตดี
และท ำให้ร่ำงกำยจะสดชื่นแจ่มใส กำรฝึกสมำธิเป็นอีกรูปแบบวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถท ำให้ควบคุม
อำรมณ์ได้เป็นอย่ำงด ี

อารมณ์เชิงบวก 
เชลลี่ เทย์เลอร์ นักจิตวิทยำสังคม กล่ำวว่ำ ในผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะคิดอะไรจะคิดไปในแง่บวก

เสมอในแง่ของควำมมีวุฒิภำวะ (Maturity) มักจะมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
กับปัญหำต่ำง ๆ ในชีวิตและควำมสำมำรถในกำรเผชิญและจัดกำรกับควำมเครียด (Cope with 
stress) คนที่มีวุฒิภำวะจะมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์มีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรกับ
ควำมล้มเหลว ควำมสูญเสีย และควำมไม่พึงพอใจกับประสบกำรณ์ในชีวิต นอกจำกนี้ในสถำนกำรณ์
ที่ต้องเผชิญกับควำมเครียดนั้นคนสูงอำยุก็จะมีอำกำรตอบสนองทำงกำยที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ลด
น้อยลงกว่ำคนในวัยอ่ืน ๆ  เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในกำรเต้นของหัวใจและควำมดันโลหิต หรือกำรผจญกับ
กำรสูญเสียเช่น คู่สมรสตำย ปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ  ที่ตำมมำ ซึ่งเป็นสิ่งปกติของชีวิตที่คำดเดำได้ จึงท ำให้
ยอมรับได้ดีกว่ำวัยหนุ่มสำว กำรเป็นหม้ำยในวัยชรำหรือเจ็บป่วยไม่ได้หมำยควำมถึงควำมล้มเหลว
และหมดค่ำ16 

วิธีการมีความคิดและอารมณ์เชิงบวก มี 3 ส่วนประกอบ: 1)เริ่มจำกตัวเอง 2)รำยล้อม
ตนเองด้วยปัจจัยเชิงบวก 3) หลีกเลี่ยงปัจจัยในเชิงลบ 

1) เริ่มจำกตัวเอง 
   1 ยอมรับในจุดที่ตนเองเป็นอยู่ จงยอมรับตนเองอย่ำงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 
   2 ตั้งเป้ำหมำยท ำให้มีมุมมองต่อชีวิตเป็นบวกมำกขึ้น  
   3 ฝึกแผ่เมตตำ กำรรู้จักมีเมตตำกรุณำต่อผู้อ่ืน อำจส่งผลให้ควำมเมตตำ
กรุณำนั้น กลับคืนมำสู่จิตใจเรำเอง 
   4 จดบันทึกส่วนตัวจะช่วยให้คุณเห็นภำพรวมของอำรมณ์ตนเองทั้งหมด
ในแต่ละวัน จึงสำมำรถที่จะมองหำจุดที่ต้องกำรแก้ไขได้ ยังช่วยให้สำมำรถโฟกัสไปที่อำรมณ์บวก
มำกขึ้น  

                                                           
14 มธุรส สวำ่งบ ำรุง.เรื่องเดิม,หน้ำ 225-226 
15 เร่ืองเดิม หน้ำ 163 
16 ท ำไม คนแก ่ถึงถูกหลอกได้ง่ำย (2012) http://www.vcharkarn.com/varticle/44263 

https://th.wikihow.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81


 
 

14 
 

   5 ฝึกกำรคิดขอบคุณอยู่ เสมอกำรนึกขอบคุณสิ่งต่ำง  ๆ จะช่วยให้มี
ควำมรู้สึกเชิงบวก และพัฒนำควำมสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนให้ยิ่งขึ้น รวมถึงมีควำมเมตตำกรุณำและ
ควำมสุขมำกขึ้นด้วย  
     6 ใช้วิธีกล่ำวยืนยันในเชิงบวกกับตนเอง กำรยืนยันในเชิงบวกกับตนเอง
นั้น ส่งผลถึงระดับรำกฐำนของจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรก่อตัวเป็นกลุ่มปมประสำทของ “ควำมคิด
เชิงบวก”  
      7 บ่มเพำะควำมรู้สึกเชิงบวก กำรบ่มเพำะควำมรู้สึกเชิงบวกได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ควำมนับถือตนเอง ควำมพอใจในคุณภำพชีวิต รวมถึงคุณภำพควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ก็เพ่ิม
มำกขึ้นตำมไปด้วย 

   8 เรียนรู้วิธีกำรปรับเปลี่ยนมุมมองของประสบกำรณ์เชิงลบ ควรหำวิธี
ปรับเปลี่ยนมุมมองของประสบกำรณ์เชิงลบ หำสิ่งที่สำมำรถเรียนรู้ และมองในมุมที่ต่ำงออกไป 
พยำยำมใช้เวลำเพื่อทบทวนประสบกำรณ์ จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้ง่ำยขึ้น 

   9 ใช้ท่ำทำงร่วมด้วย กำยและใจของคนเรำมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงลึกซึ้ง 
ท่ำทำงสำมำรถที่จะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนควำมเครียดในร่ำงกำยได้ด้วย ดังนั้นพยำยำมยืนหลัง
ตรง อกผำยไหล่ผึ่ง มองไปข้ำงหน้ำ วำงตัวให้สบำย ๆ ซึ่งเป็นภำษำกำยที่เรียกว่ำ “ท่ำอันทรงพลัง” 
ซึ่งสำมำรถช่วยให้รู้สึกม่ันใจและมีอำรมณ์ในเชิงบวกได้จริง ๆ ยิ้มเข้ำไว้  

   10 ออกก ำลังกำย ร่ำงกำยจะปลดปล่อยสำรเอ็นดอร์ฟีน กำรออกก ำลัง
กำยสำมำรถช่วยให้คุณต่อสู้กับควำมกังวลและอำกำรซึมเศร้ำได้ด้วย  

   11 สร้ำงสรรค์ชีวิตจำกภำยใน พยำยำมใคร่ครวญควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำ
ทั้งหมด เช่น อยำกมีสุขภำพดีกว่ำนี้คิดถึงควำมสมบูรณ์ของสุขภำพที่เป็นอยู่  

   12 อย่ำเหนื่อยกับเรื่องเล็กน้อย กำรปรับเปลี่ยนมุมมองให้เหมำะสมท ำให้
มองผ่ำนเรื่องเล็กน้อยที่อำจท ำลำยควำมสุขได้ 

2 ) รายล้อมตนเองด้วยปัจจัยเชิงบวก 
     1 ใช้กฎแห่งแรงดึงดูด แต่หำกยิ่งคิดเชิงบวก จะมองหำจนเจอหนทำง
ปฏิบัติและบรรลุเป้ำหมำยได้ง่ำยขึ้น ควำมคิดเชิงบวกยังสำมำรถเพ่ิมระดับภูมคุ้มกันในร่ำงกำยได้
ด้วย 

   2 ท ำในสิ่งที่ตนเองรัก พยำยำมจัดสรรเวลำท ำในสิ่งที่ท ำให้ตนเองมี
ควำมสุขบ้ำง เช่น ฟังเพลงหรือดนตรีที่ชื่นชอบ หรือ กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ออกมำ ผ่ำนทำง
งำนเขียน วำดภำพ ระบำยสี ฯ กีฬำ งำนอดิเรก ฯลฯ 

   3 รำยล้อมด้วยมิตรสหำย มิตรแท้ย่อมช่วยพำให้ผ่ำนพ้นเรื่องร้ำยและดีไป
ได้เสมอ กำรใช้เวลำกับเพ่ือนฝูงและคนที่คุณรัก สำมำรถช่วยให้มีอำรมณ์ในเชิงบวกได้ถึงระดับเคมี
ในร่ำงกำย 

   4 แสดงควำมกรุณำต่อผู้อ่ืน ควำมกรุณำ คือ กำรท ำในสิ่งที่เมตตำต่อผู้อ่ืน 
โดยเฉพำะคนที่ด้อยโอกำสกว่ำคุณ ซึ่งจะช่วยให้มีควำมคิดและควำมรู้สึกเชิงบวกมำกข้ึน  

   5 หำค ำคมในเชิงบวกเก็บไว้ในกระเป๋ำสตำงค์หรือเสื้อผ้ำ เมื่อมีควำมลังเล
หรือรู้สึกต้องกำรค ำชี้แนะน ำทำงจำกใคร จงหยิบค ำคมเหล่ำนั้นขึ้นมำอ่ำน  
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   6 ไปพบนักบ ำบัด กำรไปพบนักบ ำบัด ย่อมได้ประโยชน์จำกเทคนิค
ป้องกันปัญหำต่ำง ๆ และหำกต้องกำรมีควำมคิดและควำมรู้สึกเชิงบวกมำกข้ึน นักบ ำบัดและผู้ให้
ค ำปรึกษำสำมำรถช่วยให้สังเกตเห็นรูปแบบควำมคิดและควำมรู้สึกเชิงลบ  

3) หลีกเลี่ยงปัจจัยในเชิงลบ 
   1 หลีกเลี่ยงปัจจัยในเชิงลบ จงออกห่ำงจำกพฤติกรรมและเรื่องรำวเชิงลบ 

เพ่ือที่สิ่งเหล่ำนั้นจะได้ไม่มำเล่นงำน 
   2 ท้ำทำยควำมคิดเชิงลบ เมื่อต้องเผชิญหน้ำควำมคิดเชิงลบ พยำยำม

เปลี่ยนมันเป็นควำมคิดเชิงบวก หรือหำเหตุผลมำหักล้ำงควำมคิดเชิงลบดังกล่ำว  
   3 จัดกำรกับควำมเจ็บปวดในอดีต หำกพบว่ำตนเองมักขำดควำมสุข 

หงุดหงิด หรือรู้สึกในแง่ลบแบบเรื้อรังมำนำน ควรจะไปปรึกษำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือจัดกำรกับ
ควำมเจ็บปวดที่เคยประสบมำ  

   4 อย่ำกลัวควำมล้มเหลว หำกคำดหวังที่จะประสบควำมส ำเร็จ จะต้องไม่
กลัวที่จะล้มเหลว จึงย่อมมีโอกำสมำกกว่ำ ในกำรที่จะเกิดควำมคิดเชิงบวกไปตลอดเส้นทำง17 
  การปรับตัว  
          ชำร์ลส์ ดำร์วิน (Charles Darwin)  กล่ำวว่ำ สิ่งมีชีวิตต้องอำศัยกำรปรับตัวอยู่ตลอดเวลำ
จึงจะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ มนุษย์เรำเช่นเดียวกันต้องมีกำรปรับตัวอยู่เสมอ มนุษย์มิได้ปรับตัวเพ่ือ
กำรอยู่รอดของชีวิตเท่ำนั้น แต่ต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  
กำรที่บุคคลสำมำรถที่จะปรับตัวเพ่ือให้ควำมต้องกำรของตนได้รับกำรสนองตอบจึงมักมีปัญหำอยู่เสมอ 
ถ้ำบุคคลมีกำรปรับตัวดีควำมต้องกำรได้รับกำรตอบสนองผลคือควำมสุข ควำมพึงพอใจในชีวิต บำงคน
ไม่สำมำรถปรับตัวได้ดี เมื่อเผชิญปัญหำย่อมลังเล เกิดควำมขัดแย้ง ควำมเครียด ควำมกดดัน ควำมวิตก
กังวล หรือควำมทุกข์ใจ ผลตำมมำคือสุขภำพเสื่อม  
 กระบวนกำรปรับตัวเป็นหัวใจที่ส ำคัญของผู้มีสุขภำพจิตดี กำรปรับตัวของบุคคลมีองค์ประกอบ 
ต่อไปนี้ 
  1. บุคคลได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงธรรมชำติหรือไม่ 
  2. ขอบเขตที่ไม่ได้รับกำรตอบสนองนั้นมีมำกน้อยเพียงใด 
  3. บุคคลพอใจที่จะยอมรับเป้ำหมำยที่เป็นตัวแทนได้หรือไม่ 
  4. ควำมรู้สึกปลอดภัยขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล และบุคคลนั้นตระหนักถึงควำมคับ
ข้องใจเก่ียวกับควำมต้องกำรของเขำแค่ไหน18  
 ครอบครัวของผู้สูงอำยุอำศัยอยู่กับลูกหลำนกำรที่คน 3 ชั่วอำยุมำอยู่รวมกัน ควำมนึกคิด
ตลอดควำมเป็นอยู่ภำยในบ้ำนมีหลำยระดับค่อนข้ำงซับซ้อน ปัญหำที่เกิดกับครอบครัวลักษณะนี้  
คือ พ่อหรือแม่กับเขยหรือสะใภ้ ไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำหำกันได้ ท ำให้เกิดควำมแคลงใจระหว่ำงกัน 
ถ้ำพ่อแม่ไปอยู่กับลูก พ่อแม่มักจะอ้ำงควำมเป็นใหญ่ซึ่งเขยหรือสะใภ้ไม่ชอบได้ยิน หรือปัญหำ
ระหว่ำงปู่ย่ำตำยำยกับหลำน เช่น มีควำมรู้สึกร ำคำญที่ลูกหลำนซนหรือเสียงดัง หรือควำมไม่เป็น
ระเบียบ หรือควำมไม่พอใจต่ำง ๆ ก็จะไม่เกิดควำมสงบสุขในครอบครัว19  

                                                           
17 วิธกีำร มีควำมคิดและอำรมณ์เชิงบวก (ม.ป.ป) https://th.wikihow.com 
18 โกศล วงศ์สวรรค์,และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์,เร่ืองเดิม หน้ำ 144 
19 ศรีเรือน แก้วกังวำล, เร่ืองเดิม หน้ำ 521 
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สภำวะผลที่มีต่อกำรปรับตัว มีดังนี้  
1) สภำพทำงร่ำงกำย  
2) พื้นฐำนบุคลิกภำพ  
3) สติปัญญำ  

   4) สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดท ำให้ปั่นทอนควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัว เช่น ควำมคับข้องใจ ควำมขัดแย้งในใจ หรือควำมกดดันภำยในใจ20  
 ดังนั้นกำรปรับตัวของผู้สูงอำยุเป็นเรื่องส ำคัญ ถ้ำภำยในครอบครัวไม่รู้จักที่จะอดทนหรือมี
ควำมออมซอมซึ่งกันและกัน สุขภำพจิตของผู้สูงอำยุจะเป็นบุคคลที่มีควำมเศร้ำหมอง จิตเสื่อมได้  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจริยธรรม 
 โคลเบิร์ก21 ได้อธิบำยพัฒนำกำรทำงด้ำนจริยธรรมไว้ว่ำ กำรผ่ำนพัฒนำกำรของแต่ละ
บุคคลในแต่ละขั้นตอน จะมีกำรพัฒนำทำงด้ำนควำมรู้สึกทำงด้ำนจริยธรรมและประเภทของควำมมี
เหตุผล เพ่ือก่อให้เกิดกำรตัดสินใจทำงด้ำนจริยธรรม ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ 3 ระดับขั้นดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนมีจริยธรรม (Pre-conventional morality) หมำยถึงควำมสนใจอย่ำงเป็นรูปธรรม
ของบุคคลจะพิจำรณำในแง่ของรำงวัลและกำรลงโทษ 
 2. ขั้นมีจริยธรรม (Conventional morality) บุคคลจะพบกับปัญหำทำงด้ำนจริยธรรมใน
บทบำทสมำชิกของสังคม โดยที่บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจกับบุคคลอ่ืน ๆ เมื่อได้แสดงออกในกำรกระท ำ
ในฐำนะสมำชิกท่ีดีของสังคม 
 3. ขั้นหลังจริยธรรม (Post-conventional morality) ขั้นนี้บุคคลจะยึดหลักจริยธรรมสูง
มำกกว่ำที่จะใช้หลักของสังคม  
           ทฤษฏีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  
  อีริคสัน (Erikson) ได้แบ่งชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้ำสู่วัยชรำเป็น 8 ขั้น ระยะอำยุจะ
แตกต่ำงกันไปในรำยบุคคลและแตกต่ำงกันไปตำมอิทธิพลของวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ควำมไว้วำงใจแย้งกับควำมสงสัยน้ ำใจผู้อ่ืน (Trust vs Mistrust) เป็นขั้นวัยทำรก 
ถือว่ำเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของพัฒนำกำรในวัยต่อไป 
 ขั้นที่ 2 ควำมเป็นตัวของตัวเองแย้งกับควำมละอำยใจและไม่แน่ใจ (Autonomous vs 
Shame and Doubt) วัยทำรกตอนปลำยที่รู้จักควบคุตนเองในกำรใช้กล้ำมเนื้อและประสำทสัมผัส 
มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น อยำกจับต้องสิ่งของต่ำง ๆ รู้จักตัดสินใจอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว 
เหล่ำเป็นคุณสมบัติทีพึงปรำรถนำในโครงสร้ำงบุคลิกภำพอันมั่งคง 
 ขั้นที่ 3 กำรเป็นผู้คิดริเริ่มแย้งกับควำมรู้สึกผิด (Initiative vs Guilt) เป็นระยะวัยเด็ก
ตอนต้น ที่สำมำรถพึงตนเองได้ดีในด้ำนกำรเคลื่อนไหว หยิบฉวย เดิน เริ่มพูดภำษำ สื่อสำรได้ และ
เข้ำใจภำษำแม่ด้วยดี เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งรอบ ๆ ตัวเอง รู้จักใช้ควำมคิดฝัน และมีควำมคิดฝันและมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังนั้นควำมพอดีระหว่ำงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำมรู้สึกผิด จะท ำให้เด็ก
พัฒนำคุณสมบัติและเป็นคนที่กล้ำเผชิญควำมเป็นจริงของชีวิตตนเองและของชีวิต 
 ขั้นที่ 4 ระยะเองงำนเอำกำรแย้งกับปมด้อย (Industry vs Inferiority) เป็นช่วงเวลำที่เด็ก
สำมำรถควบคุมกิจกรรมของตนเอง รู้จักเคำรพระเบียบวินัยของบ้ำนโรงเรียนและของสังคมเป็นช่วงเวลำ

                                                           
20 โกศล วงศ์สวรรค์,และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์, เร่ืองเดิม หน้ำ 145-146 
21 มธุรส สวำ่งบ ำรุง, เร่ืองเดิม หน้ำ 81 
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ที่เด็กเอำจริงเอำจังกับกิจกรรมประเภทต่ำง ๆ ทั้งภำยในบ้ำนและโรงเรียนให้แก่เด็กได้อย่ำงดีเลิศ ซึ่ง
จะติดตัวเด็กไปตลอดชีพ ในทำงกลับกันถ้ำไม่มีผู้ใหญ่คอยแนะน ำและให้ก ำลังใจจะท ำให้เด็กรู้สึก
ตนเองด้อยค่ำไร้ควำมสำมำรถ  
 ขั้นที่ 5 กำรพบอัตลักษณ์แห่งตนแย้งกับกำรไม่เข้ำใจตนเอง (Ego Identity vs Role 
Confusion) ขั้นนี้จะเป็นเด็กวัยรุ่น ช่วงนี้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่มีควำมขัดแย้งมีลักษณะ
วิกฤตกว่ำช่วงอ่ืน 
 ขั้นที่ 6 ควำมสนิทเสน่หำ ควำมร่วมใจแย้งกับควำมเปล่ำเปลี่ยว (Intimacy vs Isolation) 
วัยนี้เป็นวัยผู้ใหญ่ระยะต้น (Young Adulthood) เป็นช่วงที่พร้อมที่จะมีควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนต่ำง
เพศ แสวงหำคู่ครอง ต้องเสียสละบำงอย่ำงแก่ตนแก่บุคคลที่รัก มิตรภำพนั้นจะคงทนถำวร 
 ขั้นที่  7  กำรบ ำรุ งส่ ง เสริมผู้ อ่ืนแย้งกับกำรพะวงเฉพำะตนเอง  (Generativity vs 
Stagnation) เป็นระยะของวัยกลำงคนสำมำรถแบ่งปันกำรเผื่อแผ่ กำรแนะน ำ กำรสร้ำงสรรค์ท้ังในสิ่งที่
เป็นวัตถุสิ่งของและควำมรู้ควำมคิด ควำมช ำนำญต่ำง ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ต่อโลก และต่อสังคม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งบุคลิกเยำว์วัยกว่ำ  

ขั้นที่ 8 ควำมมั่นคงทำงใจแย้งกับควำมสิ้นหวัง (Integrity vs Despair) ระยะนี้อยู่วัยสูงอำยุ 
เมื่อถึงขั้นนี้แล้วบุคคลจะต้องพัฒนำควำมรู้สึกว่ำตนได้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ควรกระท ำเสร็จสิ้นตำม
หน้ำที่ของตนแล้ว ได้แบ่งปันควำมรู้ควำมคิดแก่ผู้ควรได้รับ ได้พบและยอมรับทั้งควำมส ำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของชีวิตตนเอง ยึดมั่นถือมั่น  ทั้งควำมสมหวังและควำมผิดหวัง สำมำรถท ำใจยอมรับ
ชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน และมีควำมพอใจในชีวิตของตน22  

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด 
 ดนตรีบ ำบัด คือ กำรวำงแผนในกำรใช้กิจกรรมทำงดนตรีควบคุม ในกลุ่มของคนทุกวัยไม่ว่ำ
จะเป็นวัยเด็ก จนถึงวัยสูงอำยุ เพื่อให้เกิดผลบรรลุในกำรรักษำโรคต่ำง ๆ ที่เกิดมำจำกควำมบกพร่อง
ต่ำง ๆ เช่น ควำมผิดปกติทำงด้ำนอำรมณ์ ทำงร่ำงกำย และสติปัญญำ 

 ดนตรีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย จิตใจ และกำรท ำงำนของสมองในหลำย ๆ ด้ำน 
จำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำผลของดนตรีต่อร่ำงกำย สำมำรถท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ  อัตรำกำร
หำยใจอัตรำกำรเต้นของชีพจร ควำมดันโลหิต กำรตอบสนองของม่ำนตำ ควำมตึงตัวของ
กล้ำมเนื้อ และกำรไหลเวียนของเลือด จึงมีกำรน ำดนตรีมำประยุกต์ใช้ในกำรรักษำโรคภัยไข้ เจ็บทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ 

ประโยชน์ของดนตรีบ ำบัดมีหลำยประกำร เช่น ช่วยปรับสภำพจิตใจ ให้อยู่ในสภำวะสมดุล มี
มุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลำยควำมตึงเครียด ลดควำมวิตกกังวล กระตุ้น เสริมสร้ำง และพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ และควำมจ ำ กระตุ้นประสำทสัมผัส กำรรับรู้ เสริมสร้ำงสมำธิ พัฒนำทักษะสังคม 
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำ พัฒนำทักษะกำรเคลื่อนไหว ลดควำมตึงตัว ของกล้ำมเนื้อ 
ลดอำกำรเจ็บปวดจำกสำเหตุต่ำง ๆ ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำร
บ ำบัดรักษำต่ำง ๆ และช่วยเสริมในกระบวนกำรบ ำบัดทำงจิตเวช ทั้งในด้ำนกำรประเมินควำมรู้สึก 

                                                           
22 ศรีเรือน แก้วกังวำน,เรื่องเดิม หน้ำ 58-66 
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สร้ำงเสริมอำรมณ์เชิงบวก กำรควบคุมตนเอง กำรแก้ปมขัดแย้งต่ำง ๆ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัวมันดีต่อร่ำงกำยตรงที่ว่ำท ำให้ร่ำงกำยผ่อนคลำย23 
 ดนตรีบ ำบัดเป็นกำรน ำดนตรีมำใช้ในทำงกำรแพทย์เพ่ือรักษำผู้ป่วยหรือพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ควำมคิด และทักษะทำงสังคม ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยัง
สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับผู้ที่อยำกเพ่ิมพูนศักยภำพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือ
และสื่อกลำงในกำรบ ำบัด 
 ดนตรีเป็นอีกภำษำหนึ่งที่ใช้ในกำรแสดงควำมรู้สึกและรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อ่ืน ยำมที่คนเรำ
ไม่สำมำรถบรรยำยควำมรู้สึกออกมำทำงค ำพูดได้ เรำสำมำรถเล่นดนตรี หรือร้องเพลงเป็นกำร
ระบำยควำมรู้สึกออกมำแทน เพรำะฉะนั้นดนตรีจึงสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ควำมรู้สึกทำงบวกและผ่อน
คลำยควำมตึงเครียดได้ รวมทั้งเป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน 
และกำรร้องเพลงยังช่วยกระตุ้นและพัฒนำสมองได้อีกด้วย 
 กำรน ำดนตรีมำใช้ในกำรบ ำบัดแตกต่ำงจำกกำรฟัง ร้อง หรือ เล่นดนตรีทั่ว ๆ ไป เนื่องจำก
ในกำรบ ำบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำรรักษำและเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ โดยจะมี
กำรพูดคุยรับรู้ถึงปัญหำและวำงแผนกำรรักษำเป็นล ำดับ โดยที่กำรรักษำทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกำรใช้
งำนอย่ำงเหมำะสมและควบคุมโดยนักดนตรีบ ำบัด ดนตรีบ ำบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 
กำรฟัง (Receptive) และกำรเล่น (Active) โดยทั้งสองประเภทจะถูกเลือกตำมควำมเหมำะสมแก่
ผู้รับบริกำร24 

  ดนตรีสามารถน ามาบ าบัดรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ดนตรีช่วยบ ำบัดรักษำคนพิกำร ผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพำตมีกำรน ำดนตรีมำช่วยฟ้ืนฟู

สมรรถภำพคนพิกำร โดยใช้ดนตรีเข้ำมำกระตุ้นให้เกิดก ำลังใจและก ำลังกำย เช่น กรณีของผู้ป่วย
เป็นโรคอัมพำต อัมพฤกษ์ ซึ่งกำรน ำดนตรีบ ำบัดมำใช้กับผู้ป่วยนั้นไม่ได้ท ำให้เพื่อให้หำยขำดจำกโรค 

 แต่สำมำรถท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรที่ดีขึ้นได้ โดยเสริมกับกำรรักษำของแพทย์และยำควบคู่ไป
ด้วยกัน กำรให้ผู้ป่วยได้เล่นเครื่องดนตรี ได้เคลื่อนไหวร่ำงกำยส่วนต่ำงๆ ไปตำมจังหวะดนตรี เช่น 
กำรได้ขยับแข้งขำ ได้หมุนข้อมือและข้อศอก ได้งอและเหยียดมือ กำรกระท ำเช่นนี้จะช่วยให้
กล้ำมเนื้อได้ออกแรง เคลื่อนไหว ยืดและหด จึงท ำให้ผู้ป่วยสำมำรถเคลื่อนไหวกล้ำมเนื้อที่อ่อนแรง
ได้มำกขึ้น เมื่อร่ำงกำยใช้งำนได้มำกขึ้น ก็จะท ำให้ผู้ป่วยเกิดก ำลังใจที่จะต้อสู้กับควำมเจ็บป่วยได้ดี
ขึ้นตำมไปด้วย 

2) ดนตรีช่วยบ ำบัดรักษำผู้ป่วยที่ร่ำงกำยได้รับกำรบำดเจ็บในกรณีที่ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ
จนร่ำงกำยได้รับบำดเจ็บจนไม่สำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้ตำมปกติ กำรให้ผู้ป่วยได้ท ำกิจกรรม
ดนตรีบ ำบัดจะช่วยท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรที่ดีขึ้นได้ โดยกำรฟังเพลงบรรเลงที่มีท ำนองช้ำเบำสบำย ที่มี
เสียงธรรมชำติประกอบ เช่น เสียงนกร้องเบำๆ เสียงฝนหรือน้ ำไหลเบำๆ จะท ำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อน
คลำย มีจินตนำกำรไปตำมเสียงดนตรี ซึ่งจะช่วยท ำให้ผู้ป่วยลดควำมเจ็บปวดและลดควำมวิตกกังวล
ลงได ้

                                                           
23 ดนตรีบ ำบัด http://th.wikipedia.org/wiki/ดนตรีบ ำบัด 
24 ดนตรีบ ำบัด (ออนไลน์) http://www.manarom.com/music_therapy.html 
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3) ดนตรีช่วยบ ำบัดรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมักจะมีอำกำรเจ็บปวด
ร่ำงกำย โดยเฉพำะผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ำย ซึ่งนอกจำกจะเจ็บปวดทำงด้ำนร่ำงกำยมำก ซึ่งมี
งำนวิจัยทั้งในไทยและต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวกับกำรน ำดนตรีบ ำบัดมำใช้กับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ดังนี้ 

- Zimmermanและคณะ (1989) พบว่ำ ดนตรีสำมำรถช่วยลดควำมเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็ง  
- Beck (1991) ศึกษำถึงผลของประเภทดนตรีที่ผู้ป่วยชอบต่อระดับควำมปวดในผู้ป่วย

มะเร็ง โดยให้กลุ่มตัวอย่ำงเลือกฟังเพลงที่ชอบประเภทผ่อนคลำย 7 ชนิด เช่น เพลงคลำสสิก แจ๊ส 
ร็อก โดยให้เปิดฟังวันละ 2 ครั้ง ๆ ละนำน 45 นำที เป็นเวลำ 3 วัน จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำม
เจ็บปวดลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

- วัลลภำ สังฆโสภณ (1993) ศึกษำถึงผลของดนตรีต่อควำมปวดและทุกข์ทรมำนในผู้ป่วย
มะเร็ง จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ เมื่อผู้ป่วยได้ฟังดนตรีจะมีควำมปวดและทุกข์ทรมำนน้อยกว่ำขณะ
ไม่ได้ฟังดนตรีอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
      - Smith M และคณะ (2001) ศึกษำถึงผลของดนตรีต่อกำรลดควำมวิตกกังวลของผู้ป่วย
มะเร็งในระหว่ำงกำรฉำยรังสีรักษำพบว่ำ มีแนวโน้มว่ำดนตรีมีส่วนช่วยลดควำมวิตกกังวลของผู้ป่วย
ลงได ้ดนตรีช่วยบ ำบัดรักษำผู้ป่วยทำงจิตประสำท ปัจจุบันมีกำรน ำดนตรีมำใช้ในกำรบ ำบัดและปรับ
พฤติกรรมของผู้ป่วยทำงจิตประสำทมำกขึ้น เพรำะดนตรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและอำรมณ์
โดยตรง ดังนั้น กำรให้ผู้ป่วยทำงจิตประสำทได้ท ำกิจกรรมดนตรี จะช่วยท ำให้อำกำรป่วยดีขึ้นได้ 
โดยผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว มีอำรมณ์รุนแรง สำมำรถบ ำบัดได้ด้วยกำรให้ฟังเพลงบรรเลงที่มี
ท ำนองและจังหวะช้ำๆ ซึ่งจะมีผลท ำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลำย ใจเย็น และลดควำมก้ำวร้ำวลงได้ ส่วน
ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมซึมเศร้ำ เครียด เก็บตัว สำมำรถบ ำบัดได้ด้วยกำรให้ฟังเพลงบรรเลงที่มีท ำนอง
และจังหวะร่ำเริงแจ่มใส ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอำรมณ์ดีข้ึนและรู้สึกผ่อนคลำยควำมเครียดมำกข้ึน 

นอกจำกนี้กำรให้ผู้ป่วยได้เล่นเครื่องดนตรีสำมำรถช่วยให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทำงด้ำนอำรมณ์
ผ่ำนทำงกำรเล่นดนตรี ซึ่งเป็นกำรผ่อนคลำยควำมเครียดและช่วยท ำให้ผู้ป่วยมองโลกในแง่ดี และมี
อำรมณ์ดี จึงส่งผลให้ผู้ป่วยทำงด้ำนจิตประสำทซึ่งมีปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์โดยตรงมีอำกำรดีขึ้น
จนถึงขั้นหำยป่วยได้ในที่สุด ยังมีกำรน ำดนตรีมำช่วยบ ำบัดรักษำเด็กพิเศษ ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ 
ผู้ป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ ระยะสุดท้ำย เพ่ือช่วยให้คนเหล่ำนี้มีจิตใจที่มีสันติสุข (Peaceful) เสียงดนตรี
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติและมีพลังลี้ลับมหัศจรรย์อยู่ภำยในที่สำมำรถจะช่วยกระตุ้นให้มนุษย์เกิด
พลังกำยในกำรต่อสู้กับโรคร้ำยและมีพลังใจที่อยำกจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้25 
          กำรน ำดนตรีมำใช้รักษำควำมเจ็บป่วย ได้มีมำนำนประมำณหลำยพันปีแล้วในยุคกรีก ซึ่ ง
เชื่อว่ำเทพเจ้ำแห่งดนตรีมีชื่อว่ำ Apollo จะช่วยรักษำควำมเจ็บป่วย ขับไล่วิญญำณชั่วร้ำยได้โดย
กำรใช้เสียงดนตรีขับกล่อมคนป่วย ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยผลของดนตรีในแง่กำรรักษำอย่ำง
จริงจังมำประมำณกว่ำ 50 ปีแล้ว Buckwalter et.al.1985 พบว่ำ ดนตรีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจของมนุษย์ สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ได้ผลดีในเรื่อง
ควำมเจ็บปวด ลดควำมวิตกกังวล ควำมกลัว เพ่ิมก ำลังกำรเคลื่อนไหว สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดสติ 

                                                           
25 แพง ชินพงษ์ บ ำบัดรักษำโรคได้ด้วยดนตรี (ออนไลน์) http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID= 
 9560000086185 
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ควำมนึกคิด อำรมณ์ และจิตใจที่ดี ช่วยท ำให้ร่ำงกำยสดชื่นแข็งแรง ผ่อนคลำย และเป็นสุขได้โดย
นิยมใช้ในห้องผ่ำตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยมะเร็ง ICU ฯลฯ เป็นต้น26  
          ดนตรีบ ำบัด หมำยถึง กำรน ำดนตรีมำใช้รักษำเพ่ือให้อำกำรของผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดแต่ละ
รำยดีขึ้น เช่นอำรมณ์ ควำมจ ำ นอกจำกนั้นดนตรีบ ำบัดยังช่วยลดควำมเครียดท ำให้ผู้ป่วยที่มีภำวะ
หลงลืมขั้นรุนแรงมีควำมจ ำและอำรมณ์ดีขึ้น27 นอกจำกนั้นแล้วดนตรีจะช่วยฟ้ืนฟูกำรท ำงำนของ
ระบบประสำทในผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บทำงระบบประสำทส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงของสำรสื่อ
ประสำทในสมอง ทั้งยังช่วยในกำรระบำยอำรมณ์ช่วยให้ผู้ป่วยมีกลไกกำรเผชิญปัญหำที่เหมำะสม
และเป็นสื่อกำรในกำรช่วยให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม28  
  ดังนั้นดนตรีบ ำบัด คือ กำรวำงแผนส ำหรับกำรใช้กิจกรรมทำงดนตรีเข้ำมำช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำย อำรมณ์และควำมรู้สึกของคนทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือให้
เกิดผลบรรลุในกำรบ ำบัดโรคหรือควำมบกพร่องที่ผิดปกติทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนร่ำงกำย 
และด้ำนสติปัญญำ 
 กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing) 

ดนตรีเป็นภำษำกลำงที่ใช้สื่อสำร หรือถ่ำยทอดควำมรู้สึกของมวลมนุษยชำติเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ ำวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี ทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรแสดงออก
แห่งตน กำรท้ำทำย กำรแสดงออกควำมสำมำรถข้ันสูงสุดที่บุคคลพึงกระท ำได้ ดนตรีเป็นกำรระบำย
อำรมณ์ เป็นกำรผ่อนคลำยควำมเครียดขณะท ำงำนหรือเวลำว่ำง กล่ำวโดยสรุปดนตรีเป็น
นันทนำกำรที่ต้องมีควบคู่กับสังคม เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันมีบทบำทต่อบุคคล ชุมชน สังคม 
และประเทศชำติ ประเภทของดนตรีจ ำแนกตำมลักษณะกำรเข้ำร่วมดังนี้ คือ 

1. กำรร้องเพลง เช่น เพลงไทย เพลงสำกล เพลงโอเปร่ำ เพลงคลำสสิก 
2. กำรเล่นดนตรี เช่น เครื่องสำย กีตำร์ เปียโน ไวโอลิน 
3. กำรฟังดนตรี เช่น คอนเสิร์ต ซิมโฟนี เครื่องสำย 
4. เพลงประกอบกิจกรรมเข้ำจังหวะ เช่น เพลงพื้นเมือง ร ำวง 
5. กำรสร้ำงสรรค์ทำงดนตรี เช่น กำรแต่งเพลง เนื้อร้อง ท ำนอง กำรประดิษฐ์ 

อุปกรณ์ดนตรี 
    6. กิจกรรมดนตรีแบบผสม เช่น กำรเต้นร ำพื้นเมือง ระบ ำบัลเลต์ ละครเพลง โอเป
ร่ำ เทศกำลดนตรี 

รูปแบบกิจกรรม 
    1. ดนตรีส ำหรับเด็กและเยำวชน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี ดนตรีส ำหรับเยำวชน 
กำรศึกษำกำรเล่นและฟังดนตรี 

                                                           
26 เสำวนีย ์สังฆโสภณ,(2549) กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยดนตรีบ ำบัด.ส ำนักกำรแพทย์ทำงเลือก.http://www.thaicam.go.th/   
              index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 สืบค้นวันที่ 26 มิถุนำยน 2559 
27 แพรวพรรณ สุวรรณกิจ และคณะ,(2557).ผลของดนตรีธรรมชำติต่อควำมเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง:กำรศึกษำเบื้องต้น.  

พุทธชินรำชเวชสำร,31, 208-218 
28 แพรศิริ อยู่สขุ,และจิรำพร เกศพิชญวฒันำ,(2558).ผลของกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลโดยใชก้ิจกรรมดนตรีต่อภำวะซมึเศร้ำของ 

ผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมองชนิดขำดเลือด.วำรสำรวิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำจันทบุรี,27,17-26 
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    2. ดนตรีส ำหรับประชำชน กำรจัดสวัสดิกำรดนตรีส ำหรับประชำชนทั่วไป เช่น 
ศูนย์สังคีต สังคีตศำลำ ศูนย์วัฒนธรรมหรือคอนเสิร์ตเพ่ือธุรกิจกำรบันเทิง ผับ ดิสโก คลับ สโมสร 
ห้องอำหำร ภัตตำคำร  

    3. ดนตรีส ำหรับวัยสูงอำยุ เพ่ือบริกำรแก่ประชำกรสูงอำยุ ซึ่งมีควำมต้องกำรและ
สนใจในกิจกรรมดนตรีแตกต่ำงกันออกไป 

  4. ดนตรีส ำหรับประชำกรกลุ่มพิเศษ เช่น คนพิกำร บุคคลด้อยโอกำส กลุ่ม
เยำวชน29 

กลไกของดนตรีที่มีต่อบุคคล  
ศศิธร  พุมดวง อธิบำยว่ำ กำรรับเสียงของร่ำงกำยสำมำรถอธิบำยตำมหลักฟิสิกส์ได้ว่ำ เมื่อ

มีกำรสั่นสะเทือนของวัตถุสองอย่ำงที่มีควำมถี่เดียวกันหรือถ้ำเป็นกำรสั่นสะเทือนของเสียงที่มี
ควำมถี่ใกล้เคียงกับคลื่นอย่ำงอ่ืนก็จะท ำให้เกิดกำรรวมของคลื่นเสียง ในขณะเดียวกันเสียงของดนตรี
สำมำรถเคลื่อนที่ผ่ำนเข้ำทำงร่ำงกำยของบุคคลได้ในลักษณะคลื่น บนพ้ืนฐำนกำรเต้นของหัวใจและ
กำรเต้นของชีพจร เมื่อหัวใจบีบตัวจะท ำให้มีกำรสั่นสะเทือนของเลือด ซึ่งเป็นกำรส่งคลื่นหรือเกิด
กำรสั่นพ้องในหลอดเลือดแดงในควำมถี่ซึ่งเป็นควำมถี่พ้ืนฐำนจึงท ำให้เกิดกำรเต้นขอชีพจรขึ้นทั้ง ๆ 
ที่เลือดสูบฉีดที่หัวใจยังเดินทำงไม่ถึงต ำแหน่งของชีพจร คลื่นที่เกิดขึ้นจะเดินทำงได้เร็วกว่ำกำรไหลเวียน
ของโลหิต กำรสั่นสะเทือนในหลอดเลือดแดงจะส่งไปยังอะตอม จำกอะตอมไปยังโมเลกุล เชลล์ ต่อม
และอวัยวะอ่ืน30 ๆ   

แพรศิริ อยู่สุขและจิรำพร เกศพิชญวัฒนำ31 อธิบำยว่ำ กิจกรรมที่ประกอบด้วยกำรเล่น
ดนตรีหรือใช้เครื่องดนตรีในกำรประกอบกิจกรรมกำรฟังดนตรี และกำรร้องเพลง จะช่วยให้ผู้ป่วยได้
ระบำยควำมรู้สึกควำมโศกเศร้ำ และภำวะควำมซึมเศร้ำ ทั้งนี้เนื่องจำกดนตรีจะช่วยในกระบวนกำร
ฟ้ืนตัวของระบบประสำทในผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บทำงระบบประสำทที่ดีกับเซลล์ประสำทที่ถูกท ำลำย 
ส่งผลต่อกำรท ำงำนของระบบประสำทในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ท ำให้เกิดกำรหลั่งสำรสื่อ
ประสำท ได้แก่ endorphins ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงและควำมรู้สึก  

ศุภชัย จำรุสมบัติ อธิบำยว่ำ ดนตรีจะต้องมีองค์ประกอบทำงจังหวะและท ำนอง ดังต่อไปนี้ 
จังหวะ มีผลในกำรรักษำหรือจูงแรงสั่นสะเทือนของอวัยวะภำยในร่ำยกำยโดยตรง จำกกำรที่

เรียงตัวไม่เป็นระเบียบให้กลับมำเป็นระเบียบเหมือนเดิม  
ท ำนอง ช่วยปรับอำรมณ์ทั้ง 7 ที่อยู่ภำยในจิตใต้ส ำนึก เนื่องจำกมนุษย์ไม่ได้มีควำมผิดปกติที่

ร่ำงกำยเพียงอย่ำงเดียว แต่บำงคนยังผิดปกติที่จิตใต้ส ำนึก ดังนั้นท ำนองจะมีผลในกำรรักษำควำม
เก็บกดเหล่ำนี้    

                                                           
      29 วัชรินทร์ เสมำมอญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 

จังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั 
แห่งชำติ ปีพุทธศักรำช 2556 น 22-23 

30 ศศิธร  พุมดวง,การดูแลรักษาผู้ป่วยทีม่ีความปวดเฉียบพลัน “การประยุกตอ์งค์ความรู้สู่การปฏิบตัิ” สงขลำนครินทร์เวชสำร ป ี
ที่ 23 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2548 หน้ำ 185 

31 แพรศิริ อยู่สขุและจิรำพร เกศพิชญวัฒนำ เร่ืองเดิม  2559 
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เสียงประสำนช่วยยกระดับจิตวิญญำณ เพรำะร่ำงกำยมีควำมเข้มข้นของสนำมแม่เหล็กหรือที่
เรียกว่ำ ออร่ำ ซึ่งแต่ละคนจะมีควำมหนำแน่นไม่เท่ำกัน ถ้ำแรงสั้นสะเทือนของจิตวิญญำณดี ออร่ำ
จะหนำแน่นมำก พลังเสียต่ำง ๆ จะเข้ำสู่ร่ำงกำยได้น้อย32  

เห็นได้ว่ำดนตรีมีคุณประโยชน์ส ำหรับช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ของมนุษย์ได้ ถ้ำรู้จักกำรน ำไปใช้ให้
ถูกกับสถำนกำรณ์หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสำมำรถที่จะบ ำบัดอำกำรต่ำง ๆ ให้ดีขึ้น          
2.4 เอกสารงานวิจัย 

ศศิธร พุมดวง33 ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ดนตรีบ ำบัดว่ำ ดนตรีมีผลต่อสุขภำพของบุคคลทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ กลไกของดนตรีต่อบุคคลยังไม่ทรำบแน่ชัด แต่เชื่อว่ำมีผลต่อ
บุคคลจำกกำรรวมตัวของคลื่นเสียงและควำมถี่พ้ืนฐำนของร่ำงกำยจำกกำรเต้นของหัวใจ ท ำให้เกิด
กำรสั่นสะเทือนจำกอะตอมไปยังทุกส่วนของร่ำงกำย รวมทั้งกำรรับเสียงดนตรีทำงหูเข้ำสู่ระบบ
ประสำท และกระบวนกำรทำงเคมีในร่ำงกำย ท ำให้ดนตรีมีผลต่อสุขภำพของบุคคลและรวมถึงเกิด
กำรรักษำถึงระดับจิตในกำรใช้ดนตรีบ ำบัดควรมีกำรเลือกเพลงและใช้ระดับเสียงที่เหมำะสมและ 
ค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภำพของดนตรีในกำรส่งเสริมสุขภำพของบุคคล 

แพรศิริ อยู่สุขและจิรำพร เกศพิชญวัฒนำ34 ได้น ำเสนอผลกำรวิจัยว่ำ กำรวิจัยครั้งนี้เป็น
กำรวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษำผลของกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลโดยใช้กิจกรรมดนตรีต่อภำวะ
ซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมองชนิดขำดเลือด กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือด
สมองชนิดขำดเลือดที่มีภำวะซึมเศร้ำในระดับเล็กน้อยและปำนกลำง จ ำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น
กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน โดยใช้วิธีกำรจับคู่ตำมเพศ ช่วงอำยุ ระดับภำวะซึมเศร้ำ 
และระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตร ประจ ำวัน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยคู่มือ
ด ำเนินกิจกรรมกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลโดยใช้กิจกรรมดนตรี  แบบบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดควำมเศร้ำในผู้สูงอำยุของไทยที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น  .93 และ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของผู้สูงอำยุ กลุ่มทดลองได้รับกำรบ ำบัด
ทำงกำรพยำบำลโดยใช้กิจกรรมดนตรี ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับกำรพยำบำลตำมปกติ ด ำเนินกำร
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่16 มิถุนำยน ถึงวันที่ 1 สิงหำคม 2557 วิเครำะห์ข้อมูลด้วย
สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน paired t-test และ independent t-test  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) หลังได้รับกำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลฯ ผู้สูงอำยุมีค่ำเฉลี่ยภำวะ
ซึมเศร้ำต่ ำกว่ำก่อนได้รับ 

กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (t = 15.274, p < .001) และ 2) 
หลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง 

มีค่ำเฉลี่ยภำวะซึมเศร้ำต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (t = 8.768, p < .001)
จำกกำรวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่ำควรจัดอบรมให้บุคลำกรในทีมสุขภำพมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีแนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมองที่มีภำวะซึมเศร้ำอย่ำงเป็นองค์รวม และควรน ำ
กำรบ ำบัดทำงกำรพยำบำลโดยใช้กิจกรรมดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุแต่ละคนที่มี
ภำวะซึมเศร้ำ 

                                                           
32 ศุภชัย จำรุสมบูรณ์,ดนตรีบ ำบัด.(กรุงเทพฯ : มำย์ พบัริลซ่ิง 2547) หน้ำ 138-139 
33 ศศิธร พุมดวง เรื่องเดิม หน้ำ 186 
34 แพรศิริ อยู่สขุและจิรำพร เกศพิชญวัฒนำ เร่ืองเดิม หน้ำ 17 
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 ศศิธร พุมดวง อำรีรัตน์ พิทักษ์บูรพำ เบญจมำศ จันทร์อุดมและคณะ35 ได้น ำเสนอ
ผลงำนวิจัยเรื่อง Effects of the combination of small dose analgesic and music on labor 
pain จำกกำรศึกษำวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเกี่ยวกับกำรใช้ยำลดปวดขนำดต่ ำ
ร่วมกับดนตรีต่อควำมปวดทำงกำยและควำมตึงเครียดต่อควำมปวดในระยะก้ำวหน้ำของกำรคลอด 
สุ่มตัวอย่ำงเข้ำกลุ่มควบคุม 45 รำย ได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำนของห้องคลอด กลุ่มยำลดปวด
ขนำดต่ ำได้รับยำ meperidine 25 mg ทำงกล้ำมเนื้อ 43 รำย กลุ่มยำลดปวดขนำดปกติ ได้รับยำ 
meperidine 50 mg ทำงกล้ำมเนื้อ 45 รำย กลุ่มสุดท้ำยได้รับยำลดปวดขนำดต่ ำร่วมกับดนตรี
บรรเลงเพลงคลำสสิก 47 รำย เริ่มกำรทดลองเมื่อมำรดำมีกำรเปิดของปำกมดลูก 3 -4 cm มดลูก
หดรัดตัว 40-60 วินำที/ครั้ง ใช้สถิติ one-way repeated measures ANOVA พบว่ำ มีควำมปวด
ทำงกำยแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญของทั้ง 4 กลุ่ม [F (3,176)=3.651, p<.05, power .80] และมี
ควำมตึงเครียดต่อควำมปวด ทำงกำยแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญของทั้ง 4 กลุ่ม [F (3,176)=4.888, 
p<.01, power .90] ใช้ pairwise comparison พบว่ำมำรดำในกลุ่มยำลดปวดขนำดปกติและกลุ่ม
ยำลดปวดขนำดต่ ำร่วมกับดนตรีมีควำมปวดทำงกำยและควำมตึงเครียดน้อยกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ยำลดปวดขนำดต่ ำร่วมกับดนตรีช่วยลดปวดได้ใกล้เคียง
กับกำรใช้ยำลดปวดขนำดปกติ ไม่พบผลกระทบต่อทำรกทุกกลุ่มมีคะแนน Apgar score ดีไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน 

จิรำพร ชลธิชำชลำลักษณ์36 (2546) ศึกษำวิจัย เรื่องผลของดนตรีบ ำบัดต่อควำมวิตกกังวล 
กำรตอบสนองทำงสรีระและตัวแปรในกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจในผู้ป่วยระหว่ำงหย่ำจำกเครื่องช่วย
หำยใจ พบว่ำ กำรหย่ำจำกเครื่องช่วยหำยใจอำจจะมีส่วนท ำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่ำงหย่ำจำกเครื่องช่วย
หำยใจเกิดควำมวิตกกังวลและมีผลต่อกำรตอบสนองทำงสรีระ จำกกำรทบทวนวรรณกรรมดนตรี
บ ำบัดมีบทบำทในกำรลดควำมวิตกกังวล และเพ่ิมกำรผ่อนคลำยในประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ  แต่ยังไม่
พบงำนวิจัยที่ศึกษำผลของดนตรีบ ำบัดในผู้ป่วยที่หย่ำจำกเครื่องช่วยหำยใจจุดมุ่งหมำยของงำนวิจัย
ในครั้งนี้เพ่ือศึกษำผลของดนตรีบ ำบัดต่อควำมวิตกกังวล กำรตอบสนองทำงสรีระและตัวแปรใน  
กำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจในผู้ป่วยระหว่ำงกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจกลุ่มตัวอย่ำงคือ  ผู้ป่วยที่หย่ำ
จำกเครื่องช่วยหำยใจในหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยำบำลรำมำธิบดี 3 แห่ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
แบบเฉพำะเจำะจงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 20 รำย กำรออกแบบงำนวิจัยในครั้งนี้ผู้ป่วยทุกรำย
เป็นกลุ่มควบคุมในตนเองเพ่ือเปรียบเทียบควำมวิตกกังวล กำรตอบสนองทำงสรีระและตัวแปรใน
กำรหย่ำจำกเครื่องช่วยหำยใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วยระหว่ำงระยะทดลอง ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับฟัง
ดนตรีนำน 30 นำที และในระยะควบคุมผู้ป่วยจะไม่ได้รับฟังดนตรี ล ำดับก่อนหลังของทั้ง 2 ระยะใช้
กำรจับฉลำก วัดควำมวิตกกังวล,กำรตอบสนองทำงสรีระ (อัตรำกำรเต้นหัวใจ อัตรำกำรหำยใจและ
ควำมดันโลหิต) และตัวแปรในกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ (Oxygen saturation, Tidal volume, and 
Rapid shallow breathing index) ทั้ง 2 ระยะ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ขณะที่ได้รับฟังดนตรีบ ำบัด
ผู้ป่วยมีควำมวิตกกังวล อัตรำกำรหำยใจและควำมดันเฉลี่ยของหลอดเลือดแดงลดลงมำกกว่ำขณะ

                                                           
35 ศศิธร พุมดวง, อำรีรัตน์ พิทักษบ์ูรพำ, เบญจมำศ จันทร์อุดม และคณะ Effect of the combination of small dose analgesic  

and music on labor pain สงขลานครินทร์เวชสารปีที่ 25 ฉบบัที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2550 หน้า100 
36 จิรำพร ชลธิชำชลำลกัษณ์  ผลของดนตรีบ าบัดต่อความวติกกังวล การตอบสนองทางสรีระและตัวแปรในการหย่าเครื่องช่วย 

หายใจในผู้ป่วยระหว่างหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต. พยำบำลศำสตร์ (กำรพยำบำลผู้ใหญ่)  
มหำวิทยำลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยำลัย (2546) 
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ไม่ได้รับดนตรีบ ำบัดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ในขณะที่ตัวแปรอ่ืนของกำรตอบสนองทำงสรีระและ
ตัวแปรในกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจของผู้ป่วยขณะที่ได้รับฟังดนตรีบ ำบัดและขณะไม่ได้รับดนตรีบ ำบัด
ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญสรุปผลจำกกำรวิจัยนี้ ดนตรีบ ำบัดสำมำรถช่วยลดควำมวิตก
กังวลและกำรตอบสนองทำงสรีระบำงอย่ำงในผู้ป่วยขณะหย่ำเครื่องช่วยหำยใจได้ โดยผลที่ได้จำก
กำรศึกษำครั้งนี้บ่งชี้ให้เห็นว่ำดนตรีบ ำบัดส่งเสริมให้เกิดภำวะผ่อนคลำยในผู้ป่วยขณะหย่ำจำก
เครื่องช่วยหำยใจซึ่งอำจจะช่วยสงวนพลังงำนให้กับผู้ป่วยและส่งเสริมกำรฟื้นฟูสภำพได้ 

นนทรีย์ วงษ์วิจำรณ์และสุปำณี สนธิรัตน37 ศึกษำวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุ 
กำรดูแลตนเอง ทักษะทำงสังคมและควำมผำสุกในชีวิตของสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุอ ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำระดับทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุ กำรดูแล
ตนเองทักษะทำงสังคม และควำมผำสุกในชีวิตของสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุอ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปรำจีนบุรีศึกษำเปรียบเทียบควำมผำสุกในชีวิตของผู้สูงอำยุ ตำมปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน และ
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุ กำรดูแลตนเอง ทักษะทำงสังคม กับควำม
ผำสุกในชีวิตของผู้สูงอำยุ กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเป็นสมำชิกชมรมผู้สู งอำยุอ ำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน296 คน ใช้วิธีกำรชักตัวอย่ำงแบบง่ำย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบแบบทีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว ทดสอบควำม
แตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธี LSD และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยก ำหนดนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีกำรดูแลตนเองทักษะทำงสังคม และควำมผำสุกในชีวิตอยู่
ในระดับสูง แต่มีทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุอยู่ในระดับปำนกลำง ผู้สูงอำยุที่มีอำชีพ ภำวะสุขภำพ 
และลักษณะกำรอยู่อำศัยแตกต่ำงกัน มีควำมผำสุกในชีวิตแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .01 .001 และ .05 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุ กำรดูแลตนเอง และ
ทักษะทำงสังคม มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมผำสุกในชีวิตของผู้สูงอำยุอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ.001 

พรศิริ พฤกษะศรี วิภำวี คงอินทร์และปิยะนุช จิตตนูนท์38 ศึกษำวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรม
กำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศต่อกำรทรงตัวของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้ม  กำรวิจัยครั้งนี้
เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษำผลของโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศต่อกำรทรงตัวของ
ผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้ม กลุ่มตัวอย่ำงถูกเลือกแบบเจำะจงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 25 รำย และกลุ่มควบคุม 25 รำยที่มีคุณลักษณะคล้ำยคลึงกันโดยใช้อำยุ น้ ำหนัก 
ส่วนสูง ดัชนีมวลกำย ระดับกำรศึกษำ กำรออกก ำลังกำย โรคประจ ำตัว คะแนนควำมสำมำรถใน
กำรทรงตัวและกำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้มก่อนกำรทดลองเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน 1) เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ 
โปรแกรมกำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศ คู่มือและวีซีดีกำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศซึ่งผ่ำน 

                                                           
37 นนทรีย์ วงษ์วิจำรณ์และสุปำณี สนธิรัตน (2556)ทัศนคติต่อกำรเป็นผู้สูงอำยุ กำรดูแลตนเอง ทักษะทำงสังคมและควำมผำสุกใน 

ชีวิตของสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุอ ำเภอกบนิทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี วำรสำรสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ปีที ่39 ฉบับที่  
2 หน้ำ 66 

38 พรศิริ พฤกษะศรี วภิำวี คงอินทร์และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) ลีลำศในผู้สูงอำย ุสงขลำนครินทร์เวชสำร ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ก.ค.- 
ส.ค. 2551 หน้า 323 
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กำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่ำน 2) เครื่องมือที่ใช้ในกำร
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบกำรทรงตัว แบบวัดกำรรับรู้ควำม
เสี่ยงต่อกำรหกล้ม ซึ่งแบบทดสอบกำรทรงตัวน ำไปหำค่ำควำมเที่ยงโดยหำค่ำควำมเท่ำเทียมจำก
กำรสังเกตได้เท่ำกับ 1 ส่วนแบบวัดกำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้มได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรง
ตำมเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่ำนและได้ค่ำควำมเที่ยงจำกกำรทดสอบซ้ ำเท่ำกับ 0.90 กลุ่ม
ทดลองได้เข้ำร่วมโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศเป็นเวลำ 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ชั่วโมง โดยฝึกในจังหวะบิกิน ชำชำช่ำ และวอลซ์ส่วนกลุ่มควบคุมท ำกิจกรรมปกติ ทั้งสองกลุ่ม
ได้รับกำรประเมินกำรทรงตัว กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้ม ก่อนและหลังเข้ำร่วมโปรแกรมออก
ก ำลังกำย 6 และ 8 สัปดำห์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยวิธีกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำนสถิติไค-สแควร์ สถิติทีอิสระ สถิติวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบวัดซ้ ำ และสถิติ
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนร่วม ผลกำรศึกษำพบว่ำหลังกำรทดลอง 6 และ 8 สัปดำห์ ผู้สูงอำยุกลุ่ม
ทดลองมีกำรทรงตัวดีกว่ำก่อนทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) และดีกว่ำกลุ่มควบคุม
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) ในขณะที่กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้มต่ ำกว่ำก่อนทดลอง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) และต่ ำกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.001) 
ส่วนกำรทรงตัวภำยในกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มหลังกำรทดลอง 6และ 8 สัปดำห์ พบว่ำกำรทรงตัวหลัง 8 
สัปดำห์ดีกว่ำหลัง 6 สัปดำห์อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม(p<0.01 
และ p<0.05 ตำมล ำดับ) แต่กำรรับรู้ควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้มไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติผลกำรศึกษำดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ กำรออกก ำลังกำยด้วยลีลำศช่วยพัฒนำกำรทรงตัวและ
ควำมเชื่อมั่นในกำรทรงตัว นับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในกำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุให้ดีข้ึนได้ โดย
ควรมีกำรเลือกใช้จังหวะและลวดลำยในกำรลีลำศให้เหมำะสมตำมสภำพผู้สูงอำยุ 

วัชรินทร์ เสมำมอญ39 ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม
นันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง กำรวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและ
จังหวัดอ่ำงทอง กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอำยุจ ำนวน 27 คน และผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 125 คน ที่เป็นสมำชิกชมรม
ผู้สูงอำยุ ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive sampling) ในอ ำเภอพระนครศรีอยุธยำและ
อ ำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จำนวน 72 คนและ ชมรมผู้สูงอำยุอ ำเภอป่ำโมก และอ ำเภอ
วิเศษ ชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมกิจกรรม
นันทนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทอง และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอ่ำงทองจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอำยุ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1. กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอำยุ พบว่ำควำมคิดเห็น
ที่มีต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุในจังหวัดพระนครศรี 

                                                           
39 วัชรินทร์ เสมำมอญ เร่ืองเดิม บทคัดย่อ  
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อยุธยำและจังหวัดอ่ำงทองในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนผลกำร
ด ำเนินกำรมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนกำรจัดกิจกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำร
ด ำเนินกำร ตำมล ำดับ 

2. ควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
และจังหวัดอ่ำงทอง ผู้สูงอำยุมีควำมพึงพอใจโดยภำพรวมอยู่ระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำนพบว่ำ ด้ำนโปรแกรมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรผู้สูงอำยุมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุ ด รองลงมำคือด้ำน
สถำนที่จัดกิจกรรมนันทนำกำร ด้ำนเนื้อหำของหลักสูตร ด้ำนบุคลำกรในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
นันทนำกำรผู้สูงอำยุ และด้ำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรสำหรับผู้สูงอำยุตำมล ำดับ  

นริสำ วงศ์พนำรักษ์และ สำยสมร เฉลยกิตติ40ภำวะซึมเศร้ำ : ปัญหำสุขภำพจิตส ำคัญใน
ผู้สูงอำยุ พบว่ำ วัยสูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคมไปในทำงเสื่อม ส่งผล
ให้ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีปัญหำสุขภำพจิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำ ผู้สูงอำยุเกิดภำวะ
ซึมเศร้ำได้ง่ำยจำกปัญหำด้ำนร่ำงกำยเพรำะควำมเสื่อม ท ำให้มีควำมไม่สุขสบำย ส่งผลต่อสภำพอำรมณ์
ของผู้สูงอำยุ ประกอบกับบทบำททำงสังคมลดลง และอยู่ในภำวะพ่ึงพำลูกหลำน จึงท ำให้ผู้สูงอำยุ
ซึมเศร้ำได้ง่ำย บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์และภำวะสุขภำพจิต
ของผู้สูงอำยุภำวะซึมเศร้ำและกำรประเมินภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ และแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะซึมเศร้ำ ซึ่งพยำบำลสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำ เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันภำวะซึมเศร้ำ กำรบ ำบัดรักษำและกำรช่วยเหลือตลอดจนฟื้นฟูสุขภำพจิต
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำ ให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำวะที่ดีและมีควำมผำสุกในช่วงวัยท้ำยของชีวิต 
 

                                                           
40 นริสำ วงศ์พนำรกัษ์และ สำยสมร เฉลยกิตติ (2557) ภำวะซึมเศร้ำ : ปัญหำสขุภำพจิตส ำคัญในผู้สูงอำยุ วำรสำรพยำบำลทหำรบก  
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