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บทนํา 

“ ชนใดไมมีดนตรีกาล      ในสันดานเปนคนชอบกลนัก.............. ” 
ดนตรี   เปนภาษาสากลทีม่นุษยทุกชาต ิทุกชนชั้นทัว่โลก  ทุกเพศทุกวัยตางรูจักและ

คุนเคยกันดี นอกจากจะใหความบันเทิงในทุกวาระโอกาสของชีวิตแลว   ปจจุบันยังมีการใช
ดนตรีกันอยางแพรหลาย ในการชวยทําใหผูปวยลดความเครียด  ความวิตกกงัวล  ทําให
อารมณดีขึ้น ใชในการเบีย่งเบนความสนใจจากความเจ็บปวย  และชวยใหคณุภาพชีวิตของ
ผูปวยดีขึ้น   ดนตรีเปนเครื่องมือราคาถูกที่สามารถลดอาการตางๆของผูปวยทั้งทางกายและ
จิตใจได  นอกจากนี้ดนตรียังทําใหผูดูแลผูปวยผอนคลาย   อีกทั้งยังมีสวนชวยทําใหเขาใจและ
เห็นอกเห็นใจผูปวยมากขึ้น   ดังน้ันจะเห็นไดวาดนตรมีีประสิทธิภาพทั้งทางตรงและทางออมซ่ึง
อาจสงเสริมการรักษาหลักที่มีอยู 1  

ดนตรีคืออะไร 
ดนตรี  เปนเสียงที่กระตุนโสตประสาท  ที่เกิดจากความตั้งใจในการสรางสรรคใหมีความ

ไพเราะ (melody) ,จังหวะ(rhythm) , ผสมผสานทวงทาํนองที่สอดคลองกัน (harmony) , มีเสียง
ประสาน (timbre) , รูปแบบและทํานอง(form and style)      การฟงดนตรีซํ้าๆ  ทําใหผูฟงรูและ
คาดเดาเสียงนั้นได 1  

1. ผลของดนตรีตอรางกายและจิตใจ  
เสียงเพลงเปนคลื่นชนิดหนึ่ง   เม่ือผานเขาไปในหูจะเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดการ

เหน่ียวนําผานกระดูกในหู จนกระทั่งเกิดการรับรูและแปลความหมายที่บริเวณ Brain stem    
Limbic system   ThalamusและCerebral cortex    ในขณะที่เกดิการแปลสัญญาณที่บริเวณ 
Cerebral cortex    น้ัน    กระแสประสาทจะกระตุนระบบประสาทอัตโนมตัิซ่ึงมีผลตอการ
หายใจ ชีพจร  ความดันโลหิต  ความตึงของกลามเนื้อ  ความถี่ของคลื่นสมอง  และเกิดการ
ตอบสนองทางศักยไฟฟาทางผิวหนัง  ซ่ึงมีผลตอ pilomotor reflex, pupilary reflex  และ 
gastric motility นอกจากนี้การตอบสนองทางรางกายของดนตรียังแสดงออกในลักษณะ 
Thalamic reflex  เชน  
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การเคาะเทา, การโยกตัว ,การผงกศีรษะ  หรือการเคลื่อนไหวอยางมีจังหวะของแขนและมือ 
ตามจังหวะของเสียงเพลง 2   

อาจกลาวไดวาลักษณะของดนตรีในเรื่องของความเร็วของจังหวะ   รูปแบบและการ
ประสานเสียง  ลวนมีอิทธิพลตอการทํางานและจังหวะของรางกายมนุษย  เชน จังหวะของดนตรี
มีอิทธิพลตออัตราการเตนของหัวใจ   ชีพจรของรางกายจะชาลงหากจังหวะของดนตรีมีคา
ใกลเคยีงกับอัตราการเตนของหัวใจคือประมาณ  60-80 ครั้งตอนาที 2  

แมวาการชื่นชอบของดนตรีจะมีความหลากหลายในแตละบุคคลและวัฒนธรรม  มีดนตรี
บางประเภทเทานั้นที่มีผลโดยตรงทางสรรีะวิทยาของมนุษย  มีการศึกษาพบวาดนตรีคลาสสกิ
สามารถลดความเครียดได    ในขณะที่ ดนตรีพวก grunge  rock ทําใหเกดิอารมณรุนแรง  
ออนเพลีย  เศรา  เครียด  รูสึกไมผอนคลาย  มีความตึงตัวอยูตลอดเวลา     ดนตรีแนวใหม 
(New age)  จะเพ่ิมการผอนคลาย   ลดความรุนแรงและความเครยีดได  ในขณะที่ดนตรีเพ่ือ
ชีวติ (Designer music) จะทําใหผอนคลายมากขึ้น ลดความเครยีดไดเชนกัน  และพบวาวัยรุนมี
การตอบสนองทางดานจิตใจและอารมณทางดานลบตอดนตรีพวก grunge  rock  แมวาวัยรุน
สวนใหญจะชอบฟงดนตรีในแนวนี้มากอนก็ตาม1 

ดนตรีใหผลแตกตางกันตามลักษณะของผูฟง  เชน  เพศ  วัฒนธรรม  โรคทางกายซึ่ง
อาจมีผลตอการไดยิน  ทัศนคติและประสบการณเกีย่วกับดนตร ี   นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะของดนตรี อันไดแก  จังหวะ  เสียงสูงต่ํา ความสอดคลองของทวงทํานอง  ความไพเราะ
และจังหวะของดนตรี    รูปแบบการนําเสนอวาเปนลักษณะรองสดๆหรือเปนการบันทึกเสยีง    
การรับฟงเสียงดนตรีเปนกลุมหรือฟงคนเดียว  รวมถึงการมีสวนรวมของผูฟงดวย 

มีการศึกษาในสัตวทดลองพบวา ดนตรีมีผลโดยตรงทางสรีระวทิยา  ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการทํางานของเซลลประสาทบริเวณ lateral temporal lobe  และ cortical 
areas ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว  จังหวะที่คงที่ของดนตรีทําใหรปูแบบการหายใจดีขึ้น  การ
ฟงดนตรีคลาสสิกมีผลตอการเตนของหัวใจ โดยทําใหมี variability เพ่ิมขึ้น  ซึ่งเปนตัวบงบอก
ถึงความสมดุลของการทํางานของหัวใจ    เม่ือมี variability เพ่ิมขึ้นก็จะบงถึงภาวะทีมี่
ความเครียดนอยและมีความยืดหยุนมาก     มีการศึกษาพบวาเด็กนักเรียนที่กําลังเครียด  ใกล
สอบ  หากมีการฟงดนตรี  จะมีระดับของ cortisol ในน้ําลายต่ํา เม่ือเปรียบเทยีบกบักลุมควบคุม        
ในปจจุบันยังไมทราบกลไกที่แนชัดของดนตรีตอรางกายมนุษย  แตมีการสันนิษฐานวาดนตรี
อาจเกี่ยวของกับ mu opiate  receptor, morphine-6 glucoronide และ ระดับinterleukin-6 
levels   รวมทั้ง  nitric oxide ดวย 1 

ดนตรีมีผลตอคลื่นไฟฟาสมอง(EEG)   มีหลายการทดลองที่พบวาจังหวะที่ชาของดนตรี
คลาสสิกมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง  จากรูปแบบเบตา (β pattern)  ซึ่งเปน
คลื่นไฟฟาสมองความถี่สูง และมักมีความสัมพันธกับความเครียด     ไปเปนรูปแบบแอลฟา  
(α pattern) ซึ่งเปนคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ํากวาและเกี่ยวของกับการผอนคลาย     นอกจากนี้
ดนตรีที่มีจังหวะจะมีผลทําใหเกิดคลื่นไฟฟาสมองความถี่ต่ําที่สุด ุ 3 
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 การศึกษาเมื่อไมนานมานี้พบวา  ดนตรีกระตุนสมองสวน neocortex ใหมีการทํางาน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีผลทําใหมีการเพิ่มขึ้นของการเรียนรู การทํางานประสานกันของสมอง และการ
เชื่อมโยงของสมองทั้งสองซีก  และมีการศึกษาพบวา ดนตรีสามารถเพิ่มศักยภาพในการแกไข
ปญหาซึ่งจําเปนตองอาศัยการทํางานของสมองระดับสูง 3 

การวิจัยในผูปวยอัลไซเมอรพบวา  ดนตรีมีผลทําใหมีการหลั่งเมลาโทนินเพิ่มมากขึ้น  
อันจะชวยทําใหจิตใจสงบและผอนคลายมากขึ้นได 3 

 รางกายพยายามที่จะทําใหเกิดความสมดุล  เชนเดียวกับการที่ดนตรีพยายามทําใหเกิด
ความไพเราะ ผสมผสาน จึงทําใหเกิดการสังเกตและการศึกษาตามมามากมาย  เชน    “Mozart 
effect”  ซึ่งก็คือผลของดนตรีในการพัฒนาความจําและเพ่ิมความสามารถในการแกไขปญหา 4 

 Mozart effect  เปนคํารวมๆที่หมายถงึการที่ดนตรีมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสขุภาพ  
การเรียนรูและชีวติความเปนอยู  โดยเปนการใชดนตรีในการลดความเครียด  ลดอาการซึมเศรา  
บรรเทาอาการวิตกกังวล  ทําใหเกิดการผอนคลายและการนอนหลับ  พัฒนารางกายทําใหเกดิ
ความจํา  มีการใชดนตรีในการแกไขปญหาในการไดยิน,  ปญหาในการอาน,  โรคซนสมาธิสั้น, 
ออทิสติกและโรคหรือการบาดเจ็บทางรางกายหรือจิตใจ 4 

 มีการศึกษาพบวาการเลนดนตรีตั้งแตอายุนอยๆจะชวยทําใหเกิดการพัฒนาทางดาน
ภาษา  ความจํา  และการกะระยะทาง  การศึกษาทีมี่ชื่อเสียงชิ้นหนึ่งพบวาเดก็นักเรียนที่ไดฟง
เพลงของ Mozart กอนที่จะมีการทดสอบจะมีคะแนนแบบทดสอบสติปญญาสงูกวาเด็กที่ไมได
ฟง 4 

 ฟรอยด   กลาววา  การแตงเพลง เปนการแสดงออกของโลกภายในจิตใจและความรูสึก
ที่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ   ดังนั้นดนตรีจึงสามารถจัดการและมีอิทธิพลกบัอารมณ  
สามารถกระตุนความรูสึกและในขณะเดียวกันความรูสึกจะถูกแสดงออกผานทางดนตรีอีกครั้ง
หน่ึง  การเลนดนตรีจึงเปรียบเสมือนการแสดงออกทางอารมณที่ไมใชภาษา  นอกจากนี้ดนตรี
ยังมีขอดีเพราะทําใหเกิดความพึงพอใจ  การรักษาโดยใชดนตรีจึงมีประสิทธิภาพดีเพราะมีความ
สนุกและผอนคลายอยูในตวัดวย 4   

2. ดนตรีบําบดั (Music Therapy) 
a. ความหมาย 

ดนตรีบําบัด  เปนการใชดนตรีโดยตรงหรอืใชดนตรีเปนสวนหนึ่งของการรักษา1 

ดนตรีบําบัด เปนพฤติกรรมวิทยา  ที่มีการใชผลของดนตรีหรือคุณสมบัติของดนตรเีพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, อารมณ และสรีระวิทยาของมนุษย 4 

ในป 1982 มีการประชมุระดับนานาชาติของการใชดนตรีบําบัด  และไดมีการให
ความหมายของดนตรีบําบดัวาเปนกระบวนการสรางสรรคที่ทําใหเกดิอิสรภาพ (independence)  
เสรีภาพในการเปลี่ยนแปลง (freedom to change)   การปรับตัวใหเหมาะสม (adaptability)   
ความสมดุล(balance) และการบูรณาการ(integration)  ในดานรางกาย  อารมณ  จิตใจและจิต
วิญญาณของแตละบุคคล  
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American Music Therapy Association  ไดกําหนดความหมายของดนตรีบําบัดวา  
เปนการใชดนตรีโดยผูที่ผานการฝกฝน  เพ่ือทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น  ทั้ง
ทางดาน รางกาย  จิตใจ การรับรูหรือทักษะการเขาสงัคม ในบุคคลที่มีปญหาทางดานสุขภาพ
หรือการศึกษา4 

ดังนั้น ดนตรีบําบัดจึงเปนทักษะการใชดนตรีและองคประกอบของดนตรีโดยผูบําบัดที่
ผานการฝกฝนมาอยางดี  ในการประเมิน  สงเสริม รักษาและแกไขซอมแซมสุขภาพจิต  
สุขภาพกาย   อารมณและจิตวิญญาณ  โดยอาศัยคุณสมบัติของดนตรีที่สามารถแสดงอารมณได  
จึงมีการใชดนตรีเพ่ือสรางความสัมพันธในการรักษา   สงเสริมใหเกิดการติดตอสื่อสาร  การ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  การตระหนกัรูในตนเอง  การเรียนรู  ความมั่นใจในการแสดงออก 
และการพัฒนาบุคลิกภาพ2,5,6 

b. การใชดนตรีบําบัดในอดีตจนถึงปจจุบัน 
ตั้งแตสมัยยุคกรีกโบราณ  ในชวงกอนคริสตกาลจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้  นักปรัชญา  

นักวิทยาศาสตร  และนักประวตัิศาสตรไดมีการกลาวถึงประสิทธิภาพของดนตรีในการ
บําบัดรักษาโรคได (Darrow, Gibbons, and Heller, 1985,p 18)    คัมภีรไบเบลิเปนหลักฐาน
ชิ้นแรกที่แสดงถึงการใชดนตรีในการบําบดัโรค   Plato, Homer และ Aristotle  เชื่อวาดนตรมีี
ผลตอทั้งรางกายและวญิญาณ  ในชวงศตวรรษที่16-17 ไดมีการใชดนตรีในการบําบัดรักษาโรค
ซึมเศรา หรือมีผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง    ตั้งแตศตวรรษที ่18  คนพื้นเมืองชาวอเมริกัน
ไดใชการตีกลองทําใหเกิดจินตนาการ  เพ่ือประโยชนในการบําบัดรกัษา  จึงกลาวไดวาในชวง
กอนศตวรรษที่ 18 ยังไมมีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงถึงการใชศาสตรแขนงนี้ในการบําบัดโรค
ที่ชัดเจน  จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 จึงเริ่มมีการศึกษาผลของดนตรีบําบัดอยางจริงจัง    เร่ิมมี
การจัดตั้งโครงการและนําดนตรีบําบัดมาใชในทางการแพทยตั้งแตป ค.ศ. 1940 เปนตนมา12   
ในศตวรรษที ่ 20 ชวงสงครามโลก  มีหลักฐานทีบ่งวา ดนตรีบําบดัเปนการรักษาทางเลือกของ
การเจ็บปวยและรักษาบาดแผล  นอกจากนี้ยังเปนหลกัการอยางหน่ึงของการบําบัดรักษาทางจิต
เวชตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา   (Darrow, Gibbons, and Heller, 1985,   p 18) 5 

ประเทศอังกฤษเปนผูแรกเริม่ในการใชดนตรีบําบัดทางการแพทย  โดยมีหลักฐานจาก
แพทยชาวอังกฤษชื่อ Richard Browne ซึ่งตีพิมพในปค.ศ. 1729 5    

  Ren Decartes นักปรัชญาและนักคณิตศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลกไดเขียนบทความ
เรื่อง Medicina Musica ซึ่งกลาวถึงผลของการรองเพลง  ดนตรีและการเตนรําตอรางกายมนุษย    
เปนการประยกุตใชหลักการทางวิทยาศาสตรแนวใหมใหเขากับดนตรีบําบัด         Medicina 
Musica มีผลอยางมากตอแนวความคดิของนักดนตรีบําบัดในอเมริกาใต และเปนหลักพื้นฐาน
สําคัญในการกอตั้งสถาบันและมูลนิธิเพือ่การฝกฝนการใชดนตรีในการบําบัดโรคในปจจุบัน4    

Darrow, Gibbons, and Heller  กลาววา  Medicina Musica  มีหลักสําคัญ 8 ประการ
เพ่ือใชเปนทฤษฏีและหลักปฏิบัตใินการทาํดนตรีบําบัดในปจจุบันไวดังนี้ 5 
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1. ความสําเร็จในการใชดนตรีบําบัดไมขึ้นอยูกับระดับความสนใจหรือ
ความสามารถทางดนตรีที่มีมากอนการรักษา 

2. ดนตรีสามารถเปลี่ยนและกระตุนอารมณได 
3. ดนตรีสามารถกระตุน extramusical associations 
4. ดนตรีที่มีลักษณะกระตุนและทําใหสงบ (stimulative and sedative music) จะ

ใหผลแตกตางกันในแตละบุคคล 
5. ดนตรีมีอิทธิพลตอกระบวนการทางสรีระวิทยา 
6. ดนตรีสามารถทําใหเกิดผลเสียไดในการรักษาบางสภาวะ 
7. ดนตรีมีการประยุกตใชเพ่ือการรักษาไดอยางหลายหลากวิธ ี
8. ดนตรีสามารถใชในการปองกันโรคได 
ดนตรีบําบัดในประเทศอเมริการิเริ่มจาก Benjamin Rush ซึ่งเปนอาจารยแพทยใน

มหาวิทยาลัย Philadelphia   ลูกศิษยของ Rush  2 คนคือ Edwin A. Atlee และ Samuel J. 
Mathews  ไดเขียนบทความเกี่ยวกับการใชดนตรีในการบําบัดรักษาโรคไวอยางมากมาย 5   

Atlee (1804) เขียนบทความเปนภาษาอิรักถึงอิทธิพลของดนตรีวามีคุณภาพและใหผล
เร็วในการรักษาโรค      Mathews (1806)  ศึกษาถึงผลของดนตรีในการรักษาใหหายขาดและ
การบรรเทาอาการของโรค  โดยชี้ใหเห็นวาพื้นฐานทางดนตรีและการฝกฝนทางดนตรีของผูปวย
มีอิทธิพลตอการตอบสนองตอการทําดนตรีบําบัด 5 

 ตั้งแตชวงตนของศตวรรษที่ 19 เปนตนมา  มีการกอตั้งองคกรตางๆขึ้นมากมาย 
องคกรแหงแรกคือ  National Association for Music Therapy (NAMT) ในสหรัฐอเมริกา  ป 
1950  ตอมามีการกอตั้ง American Association for Music Therapy (AAMT) ปค.ศ. 1971 
และ Canadian  Association for Music Therapy(CAMT)  ในป ค.ศ. 1974   และลาสุด ในวันที ่
1 ม.ค. 1998  NAMT และ AAMT ไดรวมกันเปน  American Music Therapy Association 
(AMTA) 5 

c. ดนตรีชวยบําบัดโรคไดอยางไร 
เปนที่ทราบกนัดีอยูแลววา มนุษยทุกคนมีสัญชาตญาณที่จะตอบสนองตอดนตรี ไมวาจะ

เปนทางดานกายภาพ  การเรียนรู  หรือทางดานอารมณ  ดนตรีจึงใชในการสรางความสัมพันธ
ระหวางแพทยกับผูปวยได  มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาดนตรีเปนลักษณะพืน้ฐานของมนุษย
เชน  จังหวะการเตนของหัวใจ ทวงทํานองของการพูด    Robarts (1998) อธิบายปรากฏการณ
เหลานี้วาเปน  musical  hierarchy  หรือ Orchestration of self-regulation and self-
organization    และเนื่องจากดนตรีเปนสวนหนึ่งของชีวิต  จึงมีการใชดนตรีเพ่ือประโยชนใน
การบําบัดรักษาทั้งในดานการเรียนรู  กายภาพ  ระบบประสาทและทางดานอารมณ  7  

ดนตรีบําบัดมีลักษณะเฉพาะคือไมไดเปนแบบแผนชัดเจนแนนอน  ดังนั้นจึงมีรูปแบบ
ของดนตรีบําบัดไดอยางมากมาย  เชน 2,5 
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• Singing  การรอง  ชวยคนที่มีปญหาในการพูดโดยพัฒนาการออกเสียง  จังหวะ
และการควบคุมการหายใจ      ในรูปแบบของการทาํกลุมน้ัน  การรองจะทําให
ผูปวยตระหนกัถึงผูอ่ืนในขณะรองเพลงดวยกัน   เพลงสามารถชวยใหผูสูงอายุ
จดจําเหตุการณที่มีความสําคัญในอดีตได    

• Playing  เปนเครื่องมือที่สามารถชวยในการพัฒนาทักษะการทํางานประสานกัน
ของกลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็ก  ในผูทีมี่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว    และ
เปนเครื่องมือที่ชวยในคนทีมี่ปญหาพฤตกิรรมใหเกิดการเรียนรูในการควบคุม
พฤติกรรมรุนแรงที่ไมเหมาะสมของตนโดยผานการเลนเปนกลุม      การเรียนรู
ดนตรีจะชวยฝกทักษะทางดนตรีและชวยใหเกิดความมีระเบียบในตนเอง  มีความ
ม่ันใจ และเห็นคุณคาในตนเอง 

• Rhythmic movement  การเคลื่อนไหวเปนจังหวะใชเพ่ือสงเสริมใหมีการ
เคลื่อนไหวของขอตอ (Range of motion)มากขึ้น  เพ่ิมการเคลื่อนไหว ความ
วองไวและความแข็งแรงของขอตอตางๆ    เพ่ิมความสมดุลและการทํางาน
ประสานกันของระบบการเคลื่อนไหว  ทาํใหการเดินเปนไปอยางตอเน่ือง  ชวยใน
เร่ืองรูปแบบการหายใจและการผอนคลายของกลามเน้ือ   จังหวะในดนตรีชวย
เพ่ิมแรงจูงใจ  ความสนใจและความสนุกสนาน  นอกจากนี้ยังเปนการเสริมทักษะ
การเขาสังคมโดยใชภาษากายดวย    

• Improvising  เปนการแสดงความรูสึกโดยใชอวัจนภาษาอยางสรางสรรค  ชวยให 
ผูรักษาสรางความสัมพันธกบัผูปวยได และใชเปนประโยชนในการประเมินผูปวย  
อีกทั้งยังเปนการสรางสัมพันธภาพกับคนอ่ืนและสามารถเขาใจความรูสึกที่ยากที่
จะพูดออกมาได  โดยผานทางเสียง (vocal)  การใชเครื่องดนตรี(instrument)  
และการเคลื่อนไหว (movement)       

• Composing  เปนการเรียนรูอยางมีสวนรวมและทําใหเกิดการแบงปนความรูสึก  
ความคิด  และประสบการณ    สําหรับผูปวยเด็กทีน่อนรพ. การเขียนเพลงเปน
การแสดงออกของความรูสึกตางๆและทําใหผูรักษาเขาใจความกลวัของผูปวย
ดวย    สําหรับผูปวยระยะสุดทาย  การแตงเพลงเปนการบรรยายความรูสกึ
เกี่ยวกับความหมายของชีวิตและความตาย 

• Listening  ชวยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู   เชนความตั้งใจและความจํา  ทํา
ใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการแสดงออกของตัวตนที่แทจริง  ดนตรียัง
กระตุนความจําและความสมัพันธได  การฟงดนตรีอยางตั้งใจในภาวะที่ผอนคลาย
และรับฟงไดดีจะกระตุนความคิดและอารมณ   โดยการฟงสามารถฟงไดทั้งกับ
แพทยผูรักษาเพียงคนเดียวหรือฟงเปนกลุมก็ได 

d. ดนตรีบําบดักับการแพทยในปจจุบัน 
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ในปจจุบันมีการใชดนตรีบําบัดแกผูปวยทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ ทั้งวัยเด็กและ
ผูใหญ  วัยหนุมสาวและวยัชรา  โดยมีการใชทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน  ทัง้อาการหนักและ
อาการเบา  แทบทุกสาขาวชิาทางการแพทย  เชนมีการใชดนตรีคลาสสิก  ในการชวยเหลือเด็ก
ที่คลอดกอนกําหนด  การใชดนตรีเพ่ือบําบัดการเจ็บปวดหรือแมกระทั่งในผูปวยที่อยูในวาระ
สุดทายของชวีิต  เปนตน1 

สําหรับโรคทางจิตเวชที่มีหลักฐานการใชดนตรีในการบําบัด เชน   Autism และ 
Pervasive Developmental Disabilities , Developmental Disabilities, Alzheimer’s 
dementia, chemical dependence, ปญหาทางอารมณ โรคซึมเศราและโรคจิตเภท  นอกจากนี้
ดนตรีบําบัดยงัชวยสงเสริมบุคลิกภาพและการปรับตวั   ชวยเสริมความมั่นใจ  ทักษะการแกไข
ปญหาและทักษะการผอนคลาย  ชวยใหผูปวยอยูในโลกแหงความเปนจริงมากขึ้น  มีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน ตัดสินใจไดดวยตวัเอง  และยังชวยเรื่องสมาธิ ความตั้งใจไดอีกดวย 4,5,7,8,9,10,11,12  

มีการศึกษาถงึอิทธิพลของดนตรีบําบัดในการรักษาโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุนตางๆ
มากมายดังตารางที่ 1   Christian Gold และคณะไดทําการรวบรวมขอมูลและทาํ metaanalysis 
ของการวิจัยในแงมุมของประสิทธิภาพของดนตรีบําบดั    พบวาดนตรีบําบัดมี Positive  effect  
ในระดับปานกลางถึงมาก (ES = 0.61)  โดยเฉพาะในความผิดปกติทางพฤติกรรมและ
พัฒนาการมากกวาความผดิปกติทางดานอารมณ 8,10,13 

3. ดนตรีบําบดัในโรคออทิสติก 
a. โรคออทิสติกคืออะไร 

มีการพูดถึงโรคออทิสติกครัง้แรกโดย  Kanner ในปค.ศ. 1943 วาเปนเด็กที่มีการ
แยกตัวออกจากสังคมอยางมากและมีลักษณะที่แตกตางจากเด็กคนอื่น  เชน  ไมสามารถที่จะ
สัมพันธกับผูอ่ืน  ไมพูดหรือมีภาษาที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง มีพฤติกรรมที่ไม
เปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมหน่ึงๆ   มีการเลนที่ซ้ําแบบเดิม  ขาดจินตนาการและทักษะการเลน  
มักมีความสามารถเฉพาะดาน เชน มีความจําในระยะยาวที่ดี  กลามเน้ือมัดเล็กหรือการรับรูมิติ
ที่ดี  ไมพบความผิดปกติทางรางกายที่ชัดเจน  และเกิดขึ้นตั้งแตชวงขวบปแรก2     มีการใช
ดนตรีบําบัดผูปวยออทิสติกในประเทศอังกฤษ  ตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา  โดย Juliette  
Alvin, Paul Nordoff และ Clive Robbins14 

b. ดนตรีชวยบําบัดโรคออทิสติกไดอยางไร 
ดนตรีบําบัดไมสามารถรักษาโรคออทิสติกใหหายขาดได เหมือนยาที่รักษาโรคติดเชื้อ4  

แต   ดนตรีกก็อใหเกิดปฏิสัมพันธในสังคม  การรูจักตนเองและรูจักผูอ่ืนมากขึ้น    ดนตรีจึงชวย
ใหผูปวยออทสิติกมีการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่ไมเหมาะสม หรือ
การหลีกหนีจากสังคม  โดยผานทางการเลน การพูดคุย  การฟง และการตอบสนองตอบุคคลอืน่  
การใชดนตรีบาํบัดจึงสามารถกระตุนและพัฒนาการสื่อสารโดยการเปลงเสียง  มีการใชเน้ือเพลง
เปนสื่อ  ใหเกิดการพัฒนาทางดานภาษาในเวลาตอมา    นอกจากนี้ผูปวยยังไดประโยชนจาก
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การรูจักอดทนจากเสียงที่เพ่ิมขึ้น  ชวยในการฝกสมาธิและมีการตอบสนองทางอารมณไดใน
กระบวนการของการบําบัด8,10,14,15  

ธรรมชาตขิองดนตรีมีลักษณะเปนโครงสรางที่ปลอดภัย แตกมี็การเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดดวย  ดนตรีบําบดัทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ผูปวยคุนเคย   แตบางโอกาสก็ทําใหเกิด
ประสบการณใหมโดยผูปวยเปนผูมีสวนรวมซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูปวย 14 

วัตถุประสงคของการใชดนตรีบําบัดในผูปวยออทิสติก  คือเพ่ือใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
ผูปวยรูสึกสบาย  ผอนคลาย  และม่ันใจที่จะแสดงความเปนตัวตนของตนเอง  การมี
ประสบการณทางดานอารมณและการสื่อสารกับผูอ่ืน 7,14 

 เปาหมายของการใชดนตรีบาํบัดในโรคออทิสติกมีดังนี้ 7,8,15 

1. พัฒนาการดานการพูดและภาษา 
a. การเลนเครื่องดนตรีที่ใชลมและการเลยีนแบบการเคลื่อนไหวของริมฝปากจะ

ชวยใหมีการฝกและสงเสรมิการทํางานของริมฝปาก  ลิ้น  กรามและฟน 
b. การฝกการเปลงเสียง  ไมวาจะเปนลักษณะรองเพลงคนเดียวหรือการรองเพลง

ประสานเสียงลวนแลวแตชวยฝกการหายใจและการผนัคํา 
c. การออกเสียงอยางเปนจังหวะจะชวยในผูปวยที่มีปญหาการพูด  เชนผูปวย 

Apraxia  เปนตน 
d. คําและบทประพันธที่มีความสละสลวยคลองจองจะชวยในผูปวยเดก็ที่มีปญหา 

echolalia 
2. พัฒนาการดานสังคมและอารมณ 

a. ดนตรีชวยใหแพทยและผูปวยใกลชิดกัน   
b. ดนตรีชวยใหเรียนรูการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี โดยคอยๆใหผูปวยมีความ

ใกลชิดกับผูอ่ืน  และแยกความแตกตางระหวางตนเองและผูอ่ืนได 
 

3. พัฒนาการดานการเรียนรู 
a. เน้ือเพลงและการรองชวยใหผูปวยรูจักการจัดกลุม  เขาใจหลักภาษา  

ภาพลักษณของตนเองและมีสวนชวยเพ่ิมทักษะในการชวยเหลือตนเอง 
b. การรองและการเคลื่อนไหวของรางกายอยางเปนจังหวะจะชวยเพ่ิม auditory-

motor memory 
4. พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว 

a. ดนตรีมีผลตอการเคลื่อนไหวและการทํางานประสานกนัของกลามเน้ือ 
b. การเลนเครื่องดนตรีชวยสงเสริมพัฒนาการทางกลามเน้ือมัดเล็กและมัดใหญให

ดีขึ้น 
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ปจจุบันมีการใชดนตรีบําบดัในผูปวยเดก็ออทิสติกตั้งแตชวงแรกเริม่ของชีวิต  เพ่ือ
กระตุนใหมีการสื่อสารทางอารมณระหวางมารดากับทารก   อันจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมในเวลาตอมา  แตในเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรงอาจไดผลไมดีเทาที่ควร 14  

การใชดนตรีบําบัดในสภาวะปจจุบัน 
ในชวงระยะกวา 10 ปทีผ่านมา มีหลายการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการใช

ดนตรีบําบัดในการชวยเหลอืผูปวยออทิสติกในดานการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธในสังคม   
เชนการศึกษาของ  Avlin and Warwick (1991)  Nordoff and Robbin(1985) และ 
Nolan(1989) เปนตน  แมวาการทดลองของ Nordoff and Robbin(1964-1968)  จะมีการใช
มาตรวัดที่ประเมินออกมาในลักษณะเชิงปริมาณ    แตโดยธรรมชาตขิองดนตรีบําบัดจะ
เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคลและภาวะอารมณของปจเจกบุคคล  ดังน้ันจึงยากที่จะ
หาเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมาใชในการตรวจวัดผลทีไ่ดจากการวิจัยและอาจมีความลําเอียง
เกิดขึ้นได     เม่ือไมนานมานี้ มีความรวมมือกันระหวางนักวิจัยทางดานจิตวิทยาและนักดนตรี
บําบัดเพื่อศึกษาวิจัยถึงผลของดนตรีบําบัดทั้งในเชิงคณุภาพและปรมิาณ  ทําใหมีการวิจัยที่
สามารถวัดประสิทธิภาพของดนตรีในเชิงการสื่อสารระหวางมารดาและทารกได     Robarts 
(1998) and Pavlicevic(1997)  ไดแสดงใหเห็นวาการใชดนตรีบําบัดชวยใหเกดิการปรับตวัและ
สงเสริมประสทิธิภาพของการสื่อสารมากขึ้น 14   

นอกจากนี้มีการศึกษาโดยใชกลุมควบคุม เชน  การศึกษาของ Edgerton(1994) , 
Aldridge Gustorff and Neugebauer(1995) ชวยสนบัสนุนวา Improvisational music 
therapy  สามารถชวยใหการสื่อสารของเด็กออทิสติกดีขึ้นได   และทักษะการสื่อสารนี้ก็จะชวย
ใหทักษะอ่ืนๆของชีวิตดีขึ้นตามมา   Whipple (2004)  สรุปวาดนตรมีีประสิทธิภาพดีจริงสําหรับ
เด็กและวยัรุนที่เปนออทิสตกิ  แตอยางไรก็ตามการศกึษาดนตรีบําบัดในโรคออทิสติกยังคงตอง
ดําเนินตอไป 14 
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