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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1.)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  2.)เพื่อ

เปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองระหวา่งก่อน

กบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  เป็นการวจิยัก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงั  ประชากร

คือ ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีมารับบริการท่ีสถาบนัราชานุกลู  กลุ่มตวัอยา่ง คือผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีมีคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายตามแบบประเมิน

พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย ตั้งแต่ 1 คะแนนข้ึนไป หรือมีคะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น นอ้ยกวา่ 

15 คะแนน  จาํนวน 18 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวจิยั คือ 1)โปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage 

Program) ประกอบดว้ยกิจกรรมใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาฟังดนตรีผอ่นคลาย   

สัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  และนวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  จาํนวน 10 

วนัโดยวนัแรกดาํเนินการสอนผูป้กครองใหเ้รียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการใหผู้บ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาฟังดนตรีผอ่นคลาย   สัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  และนวดสมัผสัใหผู้ ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  วนัท่ี 2-10 ใหผู้ป้กครองดาํเนินกิจกรรมเอง วนัละ1 คร้ังๆ 

ละ 60 นาที ในช่วงเวลาเดียวกนั  2)แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา มีค่าความเท่ียง 0.83  3)แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง มีค่าความเท่ียง 0.80 เก็บขอ้มลูก่อนและหลงัเขา้ร่วม

โปรแกรม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูก่อนและ

หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม โดยใชส้ถิติ  Wilcoxon Signed-Ranks Test 

ผลการวจิยัพบวา่ 1.)พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมA2M ลดลง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2.)การมี

ปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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EFFECT OF A2M (AROMA MUSIC AND MASSAGE PROGRAM) TOWARDS  PHYSICAL 

AGGRESSIVE BEHAVIOR AND RELATIONSHIP INTELLECTUAL DISABILITY PERSONS  

WITH PARENT 

Abstract 

The purposes of this study were to examine the effect of A2M (aroma music and massage 

program) towards physical aggressive behavior and relationship intellectual disability persons 

with parent. A two group, pre-post quasi-experimental design. The research subjects consisted of 

18 intellectual disability persons who were physical aggressive behavior and relationship 

assessment, had ≥ 1 score of  physical aggressive behavior or 15 score of  relationship.  

The research instruments were A2M: aroma music and massage program. Content validity and 

reliability of research instruments: physical aggressive behavior observation forms and 

relationship observation forms , were established. The Cronbach’a alpha coefficients were .83 and 

.80 respectively. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and 

Wilcoxon Signed-Rank test. 

The result of this study revealed that  intellectual disability persons who received A2M 

program (aroma music and massage program) had lower physical aggressive behavior and had 

higher relationship, at the .05 level. 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัญหาการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไม่ใหค้วามร่วมมือ มีปัญหา

พฤติกรรมกา้วร้าวและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอ้ยไม่สามารถปรับตวัได ้ภายใน 2 สัปดาห์ ตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดไวใ้นโปรแกรมครอบครัวผูป่้วยครอบครัว  ทาํอยา่งไรผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา จึงจะ

ไม่มีพฤติกรรมกา้วร้าวและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากข้ึน ซ่ึงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาคร้ังน้ีมี

ดงัน้ี 

                                             

      1.1  สภาพทีพ่งึประสงค์ของพฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ของผู้บกพร่องทางพฒันาการและ 

สตปัิญญา 

พฤติกรรมกา้วร้าวของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ 

พึงประสงค ์ส่งผลกระทบต่อผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาส่ิงแวดลอ้ม และผูอ่ื้น เป็นปัญหา

อุปสรรคต่อการอยูร่่วมในสังคม  ดงันั้นการจดัการพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคใ์หล้ดลงโดยผา่นกิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีสร้างความผอ่นคลาย ลดส่ิงร้าว จะช่วยใหผู้บ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญามีความผอ่นคลายและเป็นแนวทางหน่ึงในการลดพฤติกรรมกา้วร้าว สามารถ

ปรับตวัไดก้บัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ใหค้วามร่วมมือในการฝึกกิจกรรมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและ

บุคลากรวชิาชีพเพิ่มข้ึน  

 

1.2 สภาพปัจจุบันของผู้บกพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญาและผู้ปกครอง 

หอผูป่้วยครอบครัว  สถาบนัราชานุกลูเป็นหน่วยบริการในการพฒันาตน้แบบบริการ 

โปรแกรมครอบครัวของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการเด็กและสติปัญญา     โดยใหบ้ริการครอบครัวพร้อมผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ตามมาตรฐานวชิาชีพ   ตลอดจนการพฒันาสมรรถนะครอบครัวให้

สามารถดูแลและฝึกทกัษะผูบ้กพร่องทางและสติปัญญาใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึนไดด้ว้ยตนเอง รูปแบบบริการ

ของหอผูป่้วยครอบครัว   เป็นรูปแบบการอบรมปฏิบติัการระยะสั้น  2 สัปดาห์  ดว้ยโปรแกรมครอบครัวแก่

ผูป้กครองพร้อมผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  ประกอบดว้ยกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้  กิจกรรม

การฝึกทกัษะเพื่อพฒันาศกัยภาพผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มเพือ่ส่งเสริม

สุขภาพจิตและพฒันาทกัษะการดูแลสุขภาพจิตของผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม  ทั้งน้ีการรับผูป้กครอง

พร้อมผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาเขา้โปรแกรมครอบครัว เป็นการรับผูป้กครองพร้อมผู ้
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บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีเป็นครอบครัวใหม่ และรับต่อเน่ืองทุก  2 สัปดาห์  จึงมีผูป่้วยใหม่ใช้

บริการตลอดเวลา    

ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบนัมีครอบครัวพร้อมผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

เขา้ร่วมโปรแกรมครอบครัว  หอผูป่้วยครอบครัว สถาบนัราชานุกลู ทั้งส้ิน 157 ครอบครัว ในจาํนวนน้ีพบวา่

มีปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายและมีปฏิสมัพนัธ์ผูอ่ื้นนอ้ย จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9  

 

1.3 ปัญหาในงานคร้ังนีไ้ด้แก่   

- ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ไม่สามารถปรับตวัไดก้บัส่ิงแวดลอ้มใหม่ 

เป็นผลใหร้้องไหง้อแง  ขดัขืนไม่ยอมทาํกิจกรรม มีปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าวเพิ่มข้ึน เป็นผลใหผู้ป้กครองไม่

สามารถฝึกทกัษะผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาตามโปรแกรมครอบครัวไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 2 สัปดาห์  

- การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูอ่ื้นนอ้ย   

แยกตนเอง อยูใ่นโลกส่วนตวั ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มและบุคคลรอบขา้ง ตอ้งใชเ้วลายาวนานในการปรับตวั 

และใหค้วามร่วมมือในการฝึกกิจกรรม เป็นอุปสรรคต่อการฝึกทกัษะบุคคลเหล่าน้ีของผูป้กครอง  

- การดูแลรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาของ 

ทีมสหวชิาชีพจะดาํเนินการไดช้า้  เน่ืองจากตอ้งดูแลใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาปรับตวัได ้

และใหค้วามร่วมมือก่อน  

 

    1.4  สาเหตุของปัญหา 

 - ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาเป็นผูป่้วยรับใหม่ไม่คุน้เคยกบับุคลากรและ 

สถานท่ี ตอ้งทาํกิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากชีวติประจาํวนัท่ีตนไม่เคยทาํดว้ยตนเอง  เช่น การฝึกจบัชอ้น

รับประทานอาหาร การฝึกการแต่งกาย ซ่ึงเดิมผูป้กครองเป็นคนทาํให ้  การนัง่ทาํกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิ การ

ฝึกการรอคอย การถูกจาํกดักิจกรรมแทนการไดเ้ล่นอยา่งอิสระ เป็นผลใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญามีพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายเพิ่มข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลกัๆท่ีเด็กหงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้าย ก็คือ เด็กอาจ

รู้สึกกดดนัหรืออึดอดัท่ีถูกบงัคบัใหท้าํในส่ิงท่ีไม่อยากทาํ แลว้ระบายออกมาในรูปของความหงุดหงิด 

อารมณ์ร้าย ซ่ึงหากเป็นบ่อย อาจทาํใหพ้ฒันาการทางอารมณ์และการเรียนรู้หยดุชะงกัลงได ้(พิกุล  อาศิรเวช, 

2553) 

- การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูอ่ื้นมีความบกพร่อง มี 

สาเหตุจากพยาธิสภาพของโรคท่ีสมองถูกทาํลาย เป็นผลใหพ้ฒันาการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการ

เคล่ือนไหว ทกัษะดา้นภาษาและการรับรู้ ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะการช่วยเหลือตนเองล่าชา้  โดยเฉพาะ

ทกัษะทางสังคม และทกัษะดา้นภาษาและการรับรู้ เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงการส่ือสาร
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หรือปฏิสมัพนัธ์เป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจาก มีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งทางดา้นตวั

บุคคล และ ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใชช่้องทางและส่ือ ในการส่งสาร (สุภทัทา ปิณฑะแพทย,์ 2548) ซ่ึง

การท่ีผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูป้กครองและผูอ่ื้นนอ้ยหรือไม่มีเลย จะส่งผล

ต่อความสนใจและการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นอุปสรรคต่อการฝึกของผูป้กครองในการฝึกทกัษะผูบ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญา        

 

              1.5  แนวทางแก้ปัญหา 

จากการศึกษาของผูว้จิยัพบวา่การนวดสัมผสัคือแนวทางหน่ึงท่ีมีประโยชน์ต่อการ 

ผอ่นคลาย ซ่ึงการนวดสัมผสัเป็นวทิยาศาสตร์ค่อนขา้งสูงและเป็นวฒันธรรมท่ีปรากฎอยูใ่นประวติัศาสตร์

ของหลายชนชาติ ทั้งแถบเอเชีย   แถบตะวนัตก  และแถบอาร์กติก  มีวิวฒันาการจากสัญชาตญาณของความ

เป็นแม่   ท่ีเรียนรู้ไดถึ้งความตอ้งการของลูกนอ้ยวา่จะใหโ้อบอุม้ เห่กล่อม หรือโยกไกวตวัแกเบาๆเพื่อกล่อม

นอนหรือใหค้วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในยามท่ีลูกหวาดกลวั  โดยท่ีเด็กไม่สามารถส่ือสารดว้ยวธีิใดได้

มากกวา่การร้องไห ้การนวดสัมผสัสามารถกระตุน้ระบบประสาทในสมองท่ีควบคุมการดูดซึมอาหาร ส่งผล

ใหเ้ด็กมีนํ้าหนกัเพิ่มตามพฒันาการ  และช่วยแกอ้าการทอ้งผกู นอกจากน้ีการนวดยงัช่วยลดฮอร์โมนท่ีสร้าง

ความเครียดใหก้บัเด็กไดอี้กทางหน่ึง ช่วยเด็กไดรั้บความอบอุ่น เกิดการพฒันาทางร่างกาย จิตใจ และระบบ

ประสาทท่ีดี และช่วยแกอ้าการงอแง โยเย เรียกร้องความสนใจ  และเป็นการสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะนาํการ

สมัผสัและการนวดเขา้ไปรวมในแผนบาํบดัรักษา เพือ่ใหค้รอบครัวมีส่วนร่วม การส่งเสริมใหพ้อ่แม่ของเด็ก

ใหใ้ชก้ารนวดสมัผสัอยา่งแผว่เบา ควรจะเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงในกระบวนการบาํบดัรักษา  

(ชลทิพย ์นาคาสัย, 2542) 

 

         สายสัมพนัธ์หรือการส่ือสารใดๆระหวา่งพ่อแม่ลูกนั้นมาจากปฏิกิริยาตอบรับระหวา่งกนัและ

กนั โดยการส่งสัญญาณผา่นทางร่างกาย ไดแ้ก่ การยิม้ การส่งเสียง การร้องไห ้ การขยบัตวั จะทาํใหพ้อ่แม่

สามารถรับรู้ไดว้า่ลูกตอ้งการอะไร หรือควรตอบสนองส่ิงใดใหก้บัลูกเม่ือมีการส่งสัญญาณนั้นๆ แต่ในกรณี

เด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   จะมีปัญหาในการส่งสัญญาณดงักล่าว เด็กเหล่าน้ีจะไม่สามารถ

ตอบโตห้รือส่งสัญญาณง่ายๆใหก้บัพอ่แม่ได ้ส่งผลใหพ้อ่แม่คบัขอ้งใจ และรู้สึกไม่ใกลชิ้ดกบัลูกเท่าท่ีควร 

การนวดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงในการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลูกซ่ึงเป็นผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไดอ้ยา่งดียิง่ เพราะการนวดเป็นเสมือนหน่ึงการไดรั้บการบาํบดัทาง

อารมณ์ทั้งผูป้กครองและเด็ก พร้อมกบัการสร้างสายสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดใหเ้กิดไดใ้นเวลาเดียวกนั   (รุ่งนภา  

กิตติวฒัน์, 2550)  และการเรียนรู้แบบลงมือกระทาํนั้นจะประสบความสาํเร็จได ้เม่ือผูใ้หญ่และเด็กมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็กนั้นเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บัเด็ก นบัไดว้า่มีคุณค่ามากกวา่การยกยอ่ง ชมเชย การใหร้างวลั 

http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/4290�
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ดนตรีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลายๆ ดา้น จากการ

ศึกษาวจิยัพบวา่ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อตัราการหายใจ อตัราการ

เตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนเลือด 

และผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปะชญัญะ 

จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการส่ือสารทางอวจันะภาษา   องคป์ระกอบต่างๆ ของดนตรี ก็

มีประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไป เช่น จงัหวะหรือลีลา (Rhythm) ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วย

ในการผอ่นคลาย (Relax)  ระดบัเสียง (Pitch) เสียงในระดบัตํ่า และระดบัสูงปานกลาง จะช่วยใหเ้กิด

ความรู้สึกสงบ ความดงั (Volume/ Intensity) พบวา่เสียงท่ีเบานุ่มจะทาํใหเ้กิดความสงบสุข สบายใจ ในขณะ

ท่ีเสียงดงัทาํใหเ้กิดการเกร็ง กระตุกของกลา้มเน้ือได ้ความดงัท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบในการควบคุม

ตนเองไดดี้ มีความสงบ และเกิดสมาธิ  ทาํนองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจ 

ทาํใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละลดความวติกกงัวล   การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวดัระดบั

อารมณ์ความรู้สึกไดโ้ดยดูจากปฏิกิริยาท่ีแสดงออกมาเม่ือฟังเสียงประสานต่างๆ จากบทเพลง  ทั้งน้ีดนตรี

บาํบดัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุตาม

เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความจาํเป็นท่ีแตกต่างกนัไปทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาบกพร่องของ

พฒันาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า โรคอลัไซเมอร์ การบาดเจบ็ทางสมอง ความพิการทาง

ร่างกาย อาการเจบ็ปวด และภาวะอ่ืน ๆ นอกจากน้ีดนตรีบาํบดัมีประโยชน์ในการปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม (Behavior Modification)  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการบาํบดัรักษาต่างๆ (Therapeutic Alliance) 

ช่วยเสริมในกระบวนการบาํบดัทางจิตเวช ทั้งในดา้นการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การ 

ควบคุมตนเอง การแกป้มขดัแยง้ต่างๆ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 

2549) นอกจากน้ีการทาํใหบ้รรยากาศมี กล่ิมหอม  โดยใชน้ํ้ามนัหอมระเหย ซ่ึงกล่ินหอมจากนํ้ามนัหอม

ระเหยจะช่วยกระตุน้ใหส้มองหลัง่สาร Endorphin ท่ีช่วยลดความเจบ็ปวด สาร Encephalin ท่ีทาํใหมี้อารมณ์

ดี และสาร Serotonin ท่ีช่วยใหร่้างกายรู้สึกสงบเยอืกเยน็และผอ่นคลายลงได ้นํ้ามนัหอมระเหยหลายๆตวั 

ช่วยปรับอารมณ์ท่ีขุ่นมวัใหดี้ข้ึน บางชนิดช่วยยกระดบัจิตใจ มีกาํลงัใจ ช่วยใหเ้คลิบเคล้ิมเป็นสุข ทาํให้

ร่างกายเกิดสมดุลยไ์ด ้การจดัการพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์หล้ดลง และ

เพิ่ม 
 
              1. 6   ทางเลอืกในการแก้ปัญหา 

การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง โดยผา่นกิจกรรมหรือ

โปรแกรมท่ีสร้างความผอ่นคลาย และลดส่ิงเร้า ดว้ยการจดักิจกรรมท่ีมีผลต่อการผอ่นคลาย  ลดความวติก

กงัวล  สร้างเสริมสมาธิ  เพิ่มการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดว้ยโปรแกรม A2M (Aroma Music  & 
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 Massage Program) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการนวดสมัผสั  ฟังดนตรีผอ่นคลาย และสมัผสักล่ินจากการ

จุดนํ้ามนัหอมระเหย(อะโรมา) 

  

คําถามการวจัิย 

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาที่เขา้ร่วมโปรแกรม A2M (Aroma Music  & 

 Massage Program)  จะมีพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายลดลงและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

2.1  วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

       เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรม A2M  ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของ 

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

 

2.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

2.2.1 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

2.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

3. สมมุติฐานการวจัิย 

       ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีไดรั้บการดูแลดว้ยโปรแกรม A2M มีพฤติกรรม 

กา้วร้าวทางกายลดลงและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองเพิ่มข้ึน 

 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 

 4.1 ประชากร    

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาที่มารับบริการทีส่ถาบนัราชานุกลู 

 

4.2 ตัวแปรทีท่าํการศึกษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  โปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Program) 
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              ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

 

4.3 สถานทีใ่นการดาํเนินการวจัิย 

                   หอผูป่้วยครอบครัว    สถาบนัราชานุกลู 

                        

4.4 ระยะเวลาในการดาํเนินการวจัิย 

เดือนเมษายน – มิถุนายน  2553  

 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

5.1  โปรแกรม A2 M (Aroma  Music  & Massage Program) หมายถึง  กิจกรรมสาํหรับผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายและมีความบกพร่องดา้นการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง โดยพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การนวดสมัผสั

ทารก  การฟังดนตรีผอ่นคลาย   และการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  ประกอบดว้ยการสอนผูป้กครองใหผู้ ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาฟังดนตรีผอ่นคลาย   สัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  และนวดสมัผสัใหผู้ ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

 

5.2  พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้กพร่องทางพฒันาการ 

และสติปัญญา  ประกอบดว้ยพฤติกรรม 3 แบบ ดงัน้ี  

- ทาํลายส่ิงของ  หมายถึง  การท่ีผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาทาํใหส่ิ้งของ 

เสียหาย ดว้ยการ ขวา้ง  ปา ปัด  โยน ทุบ เตะ  

-  ทาํร้ายตนเอง   หมายถึง  การท่ีผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากระทาํตนเอง 

ใหเ้กิดความเจบ็ปวด โดยการทุบ ตี หยกิ กดั ต่อย โขกศีรษะ ทิ้งตวัลงพื้น 

-  ทาํร้ายผูอ่ื้น  หมายถึง  การท่ีผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาทาํใหร่้างกาย 

ผูอ่ื้นเกิดความเจบ็ปวด โดยการเตะ ต่อย  ทุบ  ตี  ผลกั  กดั  ดึงผม  และหยกิ 

 

5.3  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผู้ปกครอง หมายถึง การท่ี 

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาเขา้หาผูป้กครองดว้ยความคุน้เคย โดยการแสดงพฤติกรรม หนัตาม

เสียงเม่ือเรียกช่ือ  มองหนา้เม่ือเรียกช่ือ ยอมใหจ้บัตวั  แสดงกิริยาโอบกอด ใหค้วามร่วมมือในการทาํ
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กิจกรรมการฝึกทกัษะต่างๆ  แสดงภาษาท่าทาง ไดแ้ก่ จูงมือ ช้ีบอก  พยายามหรือส่ือความหมายดว้ยการออก

เสียงหรือพดู  

 

6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

สามารถนาํโปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage) ไปใชใ้นการลดพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และเพิ่ม

การมีปฏิสัมพนัธ์แก่ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

2. ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีพฒันาการท่ีดีข้ึน จากการปรับตวัไดเ้ร็วข้ึน   

และใหค้วามร่วมมือในการฝึกทกัษะกบัผูป้กครองอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

7.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

โปรแกรม  A2M                           

(Aroma Massage and Music Program)  

 

1.หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(David 

A. Kolb,1984) 

2. กิจกรรมโปรแกรม  

     -การนวดสมัผสั(Mike Tompson,1998) 

     -การฟังดนตรีผอ่นคลาย (สตีเวฟ 

ฮลัเพริ์น ,1970) 

     -การสมัผสักล่ินเพือ่การบาํบดั 

(Renemaurice Gattefosse,1928) 

 

พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย       

(Freud, 1937) 

 

    - ทาํร้ายตนเอง  

    - ทาํร้ายผูอื้่น  

    - ทาํลายส่ิงของ 

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ปกครอง 

(Sullivan & Peplau ,1976) 
 

- หนัตามเสียงเรียก    

- มองหนา้เม่ือเรียกช่ือ    

- ยอมใหจ้บัตวั   

- แสดงกิริยาโอบกอด   

- ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม    

- แสดงภาษาท่าทาง เช่น จูงมือ ช้ีบอก        

- พยายาม /ส่ือความหมายดว้ยการ   

  ออกเสียง / พดู 

 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้ 

     2.1.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัโปรแกรม A2M 

                (1) การนวดสมัผสั 

                              - แนวคิด ความหมาย  องคป์ระกอบของการนวดสัมผสั 

     - ขั้นตอนและวธีิการนวดสัมผสั 

    - ท่าของการนวดสัมผสั 

     - ประโยชน์ของการนวดสัมผสั 

               (2) การสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั                       

                             - แนวคิด  ความหมาย  องคป์ระกอบของการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั                       

    - ประโยชน์ของการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั                       

                 - คุณสมบติัและสรรพคุณของนํ้ามนัหอมระเหย 

                (3) การฟังดนตรีผอ่นคลาย    

                             - แนวคิด  ความหมาย  องคป์ระกอบของการฟังดนตรีผอ่นคลาย    

                            - ประโยชน์ของการฟังดนตรีผอ่นคลาย    

                  (4) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนวดสมัผสั การสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั การฟังดนตรีผอ่นคลาย                         

2.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตาม 

      2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 

  -   แนวคิด ความหมายของพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 

  -   ประเภทของพฤติกรรมกา้วร้าว 

  -   สาเหตุและพฤติกรรมกา้วร้าวในผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

       2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ 

                           - แนวคิด ความหมาย และองคป์ระกอบ 

                           -ปฏิสัมพนัธ์ภายในตวับุคคล ( Intrapersonal Interaction) 

                          -ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  (Interpersonal Interaction) 
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2.1 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัตัวแปรต้น 

     2.1.1 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัโปรแกรม A2M 

 (1)แนวคดิทฤษฎกีารนวดสัมผสั 

การนวดสัมผสัเป็นวทิยาศาสตร์ค่อนขา้งสูงและเป็นวฒันธรรมท่ีปรากฎอยูใ่นประวติัศาสตร์ของหลาย

ชนชาติ เช้ือชาติหรือเผา่พนัธ์ุไหนยอ่มเรียนรู้ไดเ้องจากความเป็นแม่วา่ลูกนอ้ยตอ้งการใหโ้อบอุม้ เห่กล่อม หรือ

โยกไกวตวัแกเบาๆเพื่อกล่อมนอนหรือใหค้วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในยามท่ีลูกหวาดกลวั  โดยท่ีเด็กไม่

สามารถส่ือสารดว้ยวธีิใดไดม้ากกวา่การร้องไห ้การนวดสัมผสัสามารถกระตุน้ระบบประสาทในสมองท่ี

ควบคุมการดูดซึมอาหาร ส่งผลใหเ้ด็กมีนํ้าหนกัเพิ่มตามพฒันาการ  และช่วยแกอ้าการทอ้งผกู นอกจากน้ีการ

นวดยงัช่วยลดฮอร์โมนท่ีสร้างความเครียดใหก้บัเด็กไดอี้กทางหน่ึง ช่วยเด็กไดรั้บความอบอุ่น เกิดการพฒันา

ทางร่างกาย จิตใจ และระบบประสาทท่ีดี และช่วยแกอ้าการงอแง โยเย เรียกร้องความสนใจ   สายสัมพนัธ์หรือ

การส่ือสารใดๆระหวา่งพ่อแม่ลูกนั้นมาจากปฏิกิริยาตอบรับระหวา่งกนัและกนั โดยการส่งสัญญาณผา่นทาง

ร่างกาย ไดแ้ก่ การยิม้ การส่งเสียง การร้องไห ้ การขยบัตวั จะทาํใหพ้อ่แม่สามารถรับรู้ไดว้า่ลูกตอ้งการอะไร 

หรือควรตอบสนองส่ิงใดให้กบัลูกเม่ือมีการส่งสัญญาณนั้นๆ แต่ในกรณีเด็กบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา จะมีปัญหาในการส่งสัญญาณดงักล่าว เด็กเหล่าน้ีจะไม่สามารถตอบโตห้รือส่งสัญญาณง่ายๆใหก้บั

พอ่แม่ได ้ส่งผลใหพ้อ่แม่คบัขอ้งใจ และรู้สึกไม่ใกลชิ้ดกบัลูกเท่าท่ีควร การนวดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทรง

ประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงในการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลูกซ่ึงเป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาไดอ้ยา่งดียิง่ เพราะการนวดเป็นเสมือนหน่ึงการไดรั้บการบาํบดัทางอารมณ์ทั้งผูป้กครองและเด็ก 

พร้อมกบัการสร้างสายสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดใหเ้กิดไดใ้นเวลาเดียวกนั   (รุ่งนภา  กิตติวฒัน์,  2550) ซ่ึงเป็นการ

สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะนาํการสัมผสัและการนวดเขา้ไปรวมในแผนบาํบดัรักษา เพื่อใหค้รอบครัวมีส่วนร่วม การ

ส่งเสริมใหพ้อ่แม่ของเด็กใหใ้ชก้ารนวดสมัผสัอยา่งแผว่เบา ควรจะเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงในกระบวนการ

บาํบดัรักษา (Mike  Thompson, 1998 อา้งในชลทิพย ์นาคาสัย, 2542) และพบวา่พลงัของการสัมผสัมีอิทธิพล

ต่อกระบวนการบาํบดัรักษาอาการเจบ็ป่วยของเด็ก (Teffanie  Filed,  และคณะ) 

สอดคลอ้งกบัสมพร จิตรัตนพร(2551) ท่ีกล่าววา่ สัมผสัเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัมาก โดยเฉพาะในวยั

เด็กซ่ึงในวยัเด็กน้ี ประสาทสัมผสัต่าง ๆ จะไวกวา่ผูใ้หญ่ และการใหส้ัมผสัทางผวิหนงั ก็จะมีพื้นทีใ่นการรับรู้

มากกวา่ สัมผสัทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ปาก ดงันั้น หากเด็กไดรั้บสมัผสัท่ีนุ่มนวลอ่อนโยน และตั้งใจจากมาดา

แลว้ ลูกจะรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั ผอ่นคลาย และวางใจ เช่น การไดรั้บสัมผสั จากการอุม้ กอดเม่ือร้อง การอุม้ให้

นม อาบนํ้า เปล่ียนเส้ือผา้ ผา้ออ้ม หรือทาแป้ง และกิจวตัรอ่ืน ๆ ประจาํวนัท่ีลูกจะไดรั้บการสัมผสั มารดาหลาย
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คนคิดวา่เท่าน้ีก็น่าจะมากเพียงพอแลว้ แต่ยงัมีการสัมผสัท่ีช่วยเพิ่มพฒันาการของลูกใหดี้ยิง่ข้ึน คือการ “นวด

สัมผสับําบัด” ซ่ึงเป็นการส่ือภาษาทางกายและสายสัมพนัธ์ทางใจระหวา่งคุณกบัลูกนอ้ย ใหเ้กิดความรัก ความ

ผกูพนัมากยิง่ข้ึน  

การจดัส่ิงแวดลอ้มระหวา่งการนวดสัมผสั เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ เป็นหอ้งท่ีโปร่งสบาย มี

อากาศถ่ายเทและอุณหภูมิท่ีพอเหมาะไม่ร้อนหรือเยน็จนเกินไป  สร้างบรรยายกาศผอ่นคลายและช่วยใหเ้ด็ก

รู้สึกสบายตวัดว้ยการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ซ่ึงเสียงดนตรียงัช่วยใหส้มองของเด็กพฒันาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการทาํใหบ้รรยากาศมี กล่ิมหอม  โดยใชน้ํ้ามนัหอมระเหย ซ่ึงกล่ินหอมจากนํ้ามนั

หอมระเหยจะช่วยกระตุน้ใหส้มองหลัง่สาร Endorphin ท่ีช่วยลดความเจบ็ปวด สาร Encephalin ท่ีทาํใหมี้

อารมณ์ดี และสาร Serotonin ท่ีช่วยใหร่้างกายรู้สึกสงบเยอืกเยน็และผอ่นคลายลงได ้นํ้ามนัหอมระเหยหลายๆ

ตวั ช่วยปรับอารมณ์ท่ีขุ่นมวัใหดี้ข้ึน บางชนิดช่วยยกระดบัจิตใจ มีกาํลงัใจ ช่วยใหเ้คลิบเคล้ิมเป็นสุข ทาํให้

ร่างกายเกิดสมดุลยไ์ด ้ 

ความหมายของการนวดสัมผัส  

                     ชลทิพย ์นาคาสัย (2542) ไดใ้หค้วามหมาย การบาํบดัดว้ยการนวดสัมผสัวา่ หมายถึง การใชมื้อ

สัมผสับนหรืออยูใ่กล้ๆ กบัร่างกาย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบาํบดัรักษาโรค โดยลกัษณะของการสัมผสัน้ีไม่ใช่

เพียงแค่การสัมผสัแบบทัว่ๆไป หรือสัมผสัเพื่อการตรวจวินิจฉยัทางการแพทย ์แต่เป็นการสัมผสัท่ีผูใ้หก้าร

รักษามีความตั้งใจจริงท่ีจะถ่ายทอดความรัก ความห่วงใย ความเอ้ืออาทรไปใหก้บัผูป่้วยอยา่งจริงใจและดว้ย

ความเตม็ใจ 

วธีิการนวดสัมผสั 

วธีิการสัมผสับีบนวดน้ีนาํมาจากการศึกษาวจิยัโดยนางพยาบาลช่ือ เทเรซา เคิร์กแพตริก แรมเซย ์ เป็น

แนวทางการสัมผสับีบนวดดว้ยวธีิท่ีนุ่มนวล และอยา่งทะนุถนอม ทาํใหลู้กนอ้ยพึงพอใจท่ีไดถู้กสัมผสั การถู

ลูบอยา่งง่าย ๆ ท่ีแมแ้ต่สมาชิกในครอบครัวคนใดก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั โปรดจาํไวว้า่อยา่งทาํอยา่งรีบร้อน 

ควรทาํดว้ยความรัก และนุ่มนวล (อาํนาจ บาลี, 2553) 

ประโยชน์ของการนวดสัมผัส 

      1. ช่วยกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมติัซ่ึงควบคุมกลา้มเน้ือหรือเน้ือเยือ่ และมีการเปล่ียนแปลงของ

ระดบัฮอร์โมนใตส้มอง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัของร่างกาย เช่น การนวดรอบๆแผล จะ

ช่วยดึงเมด็เลือดขาวมาช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน                                                                                        
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           2. จากการศึกษาดร.ทิฟฟานี ฟีลด ์และคณะโดย แห่งสถาบนัวจิยัการสัมผสั คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัไมอามี สหรัฐอเมริกา อา้งในชลทิพย ์นาคาสัย, 2542) พบวา่พลงัของการสัมผสัมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการบาํบดัรักษาอาการเจบ็ป่วยของเด็ก ผลการวจิยั พบวา่คุณประโยชน์ของการบาํบดัดว้ยการสัมผสัมี

ผลต่อการรักษาโรคหรืออาการต่างๆ เช่น โรคหืด ผวิหนงัอกัเสบ ความเครียดจากอาการบาดเจบ็ต่างๆ รวมทั้ง

สามารถใชไ้ดผ้ลกบัเด็กทารกท่ีไดรั้บเช้ือเอชไอว ีทารกคลอดก่อนกาํหนดจากแม่ท่ีติดยาเสพติด และทารกปกติ 

โดยใหป้ระโยชน์ทางดา้นจิตใจ และใหผ้ลท่ีวดัไดท้างวทิยาศาสตร์การแพทยด์งัน้ี 

   -  โรคหืด เด็กซ่ึงเป็นโรคหืดเมือ่ไดรั้บการนวดตามแบบแผน พบวา่จะมีความกระวนกระวาย

นอ้ยลง มีอารมณ์ดีข้ึน ท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือมีอาการของโรคนอ้ยลง และหายใจโล่งข้ึน ระดบัฮอร์โมนคอร์ติซอล

ในนํ้าลายลดลง ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีบอกวา่ความเครียดลดลง และพบวา่ผูท่ี้ดูแลเด็กหรือพอ่แม่ของเด็กก็มีอาการ

กระวนกระวายนอ้ยลงเช่นกนั (เรียกวา่มีประโยชน์ถึงสองต่อเลยทีเดียว) 

      - ทารกคลอดก่อนกาํหนด ทารกคลอดก่อนกาํหนดตอบสนองต่อการนวดของพยาบาลท่ีไดรั้บ

การฝึกมาเป็นพิเศษ โดยจะมีนํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน มีระยะเวลาการต่ืนและรู้สึกตวันานข้ึน และมีการพฒันาทกัษะ

การใช ้กลา้มเน้ือดีข้ึน แต่ท่ีสําคญัท่ีสุดคือช่วยลดระยะเวลาท่ีทารกซ่ึงคลอดก่อนกาํหนดจะตอ้งอยูใ่น

โรงพยาบาลไดถึ้ง ๖ วนั เป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่พอ่แม่ของเด็กไดอ้ยา่งมาก  

    - ทารกท่ีติดเช้ือเอชไอว ีหากไดรั้บการนวดโดยแม่ของตวัเอง จะมีการตอบสนองในลกัษณะท่ี

ใกลเ้คียงกนักบัทารกปกติซ่ึงไม่ไดรั้บเช้ือเอชไอว ีและยงัพบประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น พอ่แม่ของเด็กในกลุ่ม

น้ีจะมีความรู้สึกดีข้ึนท่ีสามารถช่วยเหลือลูกของตน ซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อผูดู้แลและทารกเอง  

    - ผูป่้วยจิตเวช เป็นผูป่้วยอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงพบวา่ไดรั้บประโยชน์อยา่งชดัเจนจากการนวดเป็น

ประจาํทุกวนั พบวา่คนไขมี้ระดบัฮอร์โมนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเครียดลดลง ไม่วา่จะเป็นฮอร์โมนคอร์ติซอล 

หรือฮอร์โมนนอร์เอพิเนฟรีนก็ตาม ซ่ึงผลท่ีเป็นรูปธรรมลกัษณะน้ี ทาํใหน้กัวทิยาศาสตร์และผูใ้หก้าร

บาํบดัรักษาโรคหนัมาให้ความสนใจและใหค้วามเช่ือถือในประสิทธิภาพของวธีิการบาํบดัเก่าแก่น้ีมากยิง่ข้ึน 

 -ทารกปกติ ผลการศึกษาการบาํบดัดว้ยการสัมผสัในทารกท่ีมีร่างกายแขง็แรงปกติ พบวา่ทารก

ท่ีเกิดจากแม่ท่ีมีอายุนอ้ยไดรั้บผลดีอยา่งมากจากการนวดระยะสั้นๆ ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา่ทารกท่ีไดรั้บการ

นวดจะมีนํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน แจ่มใสข้ึน โดยสังเกตจากทารกจะร้องโยเยนอ้ยลง ต่ืนตวัมากข้ึน และมีพฒันาการ

ทางสังคมมากข้ึน นอกจากนั้นยงัพบวา่ระดบัฮอร์โมนความเครียดของเด็กลดลง และมีฮอร์โมนเซโรโตนิน
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เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงวา่เด็กมีอารมณ์แจ่มใสข้ึน หรือเครียดนอ้ยลงนัน่เอง ซ่ึงความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไม่พบใน

กลุ่มทารกปกติท่ีรักษาดว้ยการเขยา่ตวัแทนการนวด 

 

-โรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็กท่ีมีอาการไม่รุนแรงนกั ก็สามารถบาํบดั 

ดว้ยการสัมผสัไม่วา่จะใชเ้พียงวธีิเดียว หรือใชค้วบคู่กบัยาทาผสมนํ้ามนัระเหยก็ตาม เป็นการบาํบดัเสริมท่ีมี

ประโยชน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคไดดี้ยิง่ข้ึนโดยเฉพาะความรู้สึกจากสัมผสัดว้ยมือพอ่หรือแม่จะ

ส่งผลดีต่อจิตใจของเด็ก ทาํใหเ้ด็กสบายตวัข้ึน หลบัสบาย และฟ้ืนตวัเร็วข้ึน ในขณะเดียวกนัพอ่แม่ก็จะรู้สึกดี

ข้ึนดว้ยท่ีไดมี้ส่วนในการช่วยลูก   

3. ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดของกลา้มเน้ือทาํใหมี้การไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน จึงช่วยเสริมสร้าง 

กลา้มเน้ิอใหแ้ขง็แรงทัว่ตวั ขอ้ต่อต่างๆ สามารถรับนํ้าหนกัและเคล่ือนไหวไดดี้ข้ึน เตรียมพร้อมท่ีจะหดัคลาน 

นัง่ ยนื เดิน นอกจากนั้นยงัช่วยกระตุน้การดูดกลืนใหดี้ข้ึน 

4.ช่วยการทาํงานของกระเพาะอาหารและลาํไส้ ระบายลม ลดอาการทอ้งอืด ทารกจึงรับประทานนมได้

เพิ่มข้ึนและนอนหลบัไดน้านข้ึน ส่งผลใหน้ํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนเร็ว 

5. ช่วยลดอาการเจบ็ปวดใหน้อ้ยลง โดยยบัย ั้งการนาํสัญญาณความเจบ็ปวดไปสู่สมอง 

             6. ส่งเสริมความผกูพนัทางจิตใจ เป็นช่วงเวลาท่ีคุณพอ่คุณแม่จะอยูใ่กลชิ้ด และเล่นกบัลูก รวมทั้งได้

พดูคุย มองหนา้สบตาลูก 

สมพร จิตรัตนพร (2551) กล่าวถึงประโยชน์ของการนวดสัมผสัไวด้งัน้ี 

- เพิ่มพฒันาการทางดา้นสมองและสมาธิ  

- ใหลู้กนอ้ยมีจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี  

- เสริมสร้างกลา้มเน้ือและเพิ่มการเจริญเติบโตของลูกนอ้ย  

- ช่วยใหร้ะบบการยอ่ยอาหารและการขบัถ่ายทาํงานปกติ  

- ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ เม่ือลูกนอ้ยเกร็งตวัเวลาร้อง  

- ลดระดบัฮอร์โมน คลายเครียด ความดนัโลหิต ช่วยใหห้ลบัสบาย  

- ทาํใหก้ารไหลเวยีนของโลหิต และกลา้มเน้ือดีข้ึน  

- ช่วยเพิ่มนํ้าหนกัตวัใหลู้กนอ้ยท่ีแรกเกิดมีนํ้าหนกัตวันอ้ย  

- ทาํใหลู้กนอ้ย สบาย สงบ หรือเพลิดเพลิน  

- บาํบดัหรือบรรเทาอาการเจบ็ป่วยเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เช่น ปวดศรีษะหรือปวดทอ้ง  

- เป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่ง พอ่-แม่ และลูกนอ้ย 
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วไิล  เลิศธรรมเทว ี (2547) ผูเ้ช่ียวชายดา้นการนวดสัมผสั กล่าวถึงประโยชน์ของการนวดวา่ การนวด

เป็นการสัมผสัรักรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยสร้างความรักความผกูพนั  ระหวา่งพอ่แม่ลูก อีกทั้งยงัส่งผลทั้งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ ทางดา้นร่างกายก็จะช่วยใหเ้ด็กมีสุขภาพกายแขง็แรง กลา้มเน้ือผอ่นคลาย การไหลเวยีนของ

โลหิตดีข้ึน ช่วยในการทาํงานของกระเพาะอาหารและลาํไส้ ช่วยกระตุน้การดูดกลืน ทาํใหร้ะบบการยอ่ยดี

ข้ึน  ดา้นจิตใจการนวดสัมผสัจะช่วยลดความเครียดของลูก ทาํใหสุ้ขภาพจิต  และอารมณ์ของลูกนอ้ยดีข้ึน 

เพราะขณะท่ีนวดพ่อแม่ลูกจะไดใ้กลชิ้ด ไดพ้ดูคุย มองหนา้และสบตากบัลูก  ทาํใหเ้กิดสายสมัพนัธ์รักและ

ความผกูพนัทางจิตใจ ระหวา่งพอ่แม่และลูกนอ้ย  ทั้งน้ีพอ่แม่ควรใหค้วามสาํคญักบัการเล้ียงดูลูกดว้ยความรัก

ตั้งแต่แรกเกิด  เพราะในช่วงวยัน้ีมีผลต่อพฒันาการของเด็กทั้งร่างกาย  และจิตใจ   การนวดสมัผสัอยา่ง

สมํ่าเสมอเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีช่วยใหลู้กนอ้ยเล้ียงง่าย ไม่เครียด และนอนหลบัไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่การมี

พฒันาการท่ีดีของเด็ก ท่ีสาํคญัระหวา่งการนวดยงัไดแ้ลกเปล่ียนอุ่นไอและสายใยรักระหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

และจะดียิง่ข้ึนหากพอ่แม่ไดเ้รียนรู้วธีิการนวดท่ีถูกตอ้ง เรียนรู้จุดสาํคญัของการนวด ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเวลา 

ก็จะส่งผลดีต่อลูกยิง่ข้ึน 

 

                 รววิรรณ  รุ่งไพวลัย ์(2547) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาการเด็ก กล่าววา่ การนวดสมัผสัเป็นหน่ึงใน

แนวทางปฎิบติัท่ีมีส่วนเสริมสร้างใหลู้กนอ้ยเล้ียงง่าย ไม่เครียด ไม่งอแง นอนหลบัไดง่้ายข้ึน และมีพฒันาการท่ี

ดี  และการนวดสัมผสัยงัเป็นการแสดงความรักอยา่งหน่ึงของคุณพอ่คุณแม่ เน่ืองจากระหวา่งท่ีคุณพอ่คุณแม่

นวดลูกนอ้ยนั้นจะเกิดการปฏิสมัพนัธ์ถ่ายทอดความรู้สึกรัก ความผกูพนัต่อกนั  ซ่ึงลูกสามารถสัมผสัความรู้สึก

น้ีได ้นอกจากน้ีการนวดสัมผสัยงัทาํใหลู้กนอ้ยผอ่นคลาย อารมณ์ดี  ท่ีสาํคญัจะช่วยใหเ้ด็กเล้ียงง่ายข้ึน 

ข้ันตอนการนวดสัมผสั 

วไิล  เลิศธรรมเทว ี(2553)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการนวด ดงัน้ี 

                 การเตรียมพร้อมก่อนนวด เป็นเร่ืองสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การนวด เพือ่จะไดท้าํการนวดไดต้่อเน่ือง 

ไม่ติดขดั หรือหยดุกลางคนั ดงันั้น ควรเตรียมตวั และอุปกรณ์ใหพ้ร้อม และเหมาะสม 

1. เวลาดีท่ีควรนวด ในช่วงท่ีลูกอารมณ์ดี เช่น หลงัอาบนํ้า หรือหลงัรับประทานอาหารอยา่งนอ้ย 1 

ชัว่โมง เพื่อใหอ้าหารไดรั้บการยอ่ยก่อน และไม่อาเจียน  

2. ใชส่้วนหน่ึงของหอ้งท่ีไม่ร้อน หรือเยน็เกินไป เพราะเวลานวด ตอ้งถอดเส้ือผา้ลูกออก  

3. ก่อนนวดลา้งมือใหส้ะอาด และทาแป้งเด็ก ถา้มือผูน้วดแหง้ ควรทาโลชัน่สาํหรับเด็ก เพือ่ช่วยให้

การนวดเรียบล่ืน และสมํ่าเสมอ มิฉะนั้นผวิของลูกอาจระคายเคืองได ้ 

4. ใหเ้ด็กนอนบนท่ีนอน หรือปูผา้ขนหนูลงบนพื้น เพือ่ให้เด็กไดน้อนอยา่งสบายๆ  

 



14 

 

สมพร จิตรัตนพร (2551) กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในการนวดสัมผสัใหลู้ก ดงัน้ี 

1.  หาหอ้งท่ีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมไม่มีลมโกรก เพราะลูกนอ้ยจะไม่ไดใ้ส่เส้ือผา้  

2. ควรนวดช่วงท่ีลูกนอ้ย กาํลงัมีอารมณ์ดี  

3. จดัเวลาใหลู้กนอ้ย วนัละ 15-20 นาที หรือเป็นช่วงหลงัอาบนํ้า  

4. อาจใชแ้ป้งเด็กเบบ้ีออยล ์หรือเบบ้ีโลชัน่ ช่วยในการนวด เพือ่ช่วยหล่อล่ืนและลดการเสียดสี  

5. อาจมีการร้องเพลงเบา ๆ หรือเปิดเพลงร่วมไปกบัการนวดจะช่วยใหผ้อ่นคลายยิง่ข้ึน  

6. ควรนวดไปดว้ย เล่นไปดว้ยจะช่วยใหลู้กนอ้ย เพลิดเพลิน ผอ่นคลาย และไม่ต่อตา้น  

7. ลา้งมือใหส้ะอาด และตดัแต่งเลบ็ใหส้ั่นไม่มีเหล่ียมคม อาจถูมือดว้ยแป้งเด็กหรือเบบ้ีออยล ์ 

8. ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัวา่ จะตอ้งนวดท่าใดก่อนอาจเป็นท่าท่ีสะดวก สาํหรับคุณแม่ และลูกนอ้ย

ในขณะนั้  

9. ใชที้น่อนที่นุ่มจดัท่าลูกนอ้ย ใหเ้หมาะสมอาจนัง่หรือนอนก็ได ้หรือมารดานัง่เหยยีดเทา้ แลว้จดัให้

ลูกนอ้ยนอนหงาย บนระหวา่งขาทั้งสองขา้ง หนัเทา้เขา้หาคุณแม่  

วธีิการนวดสัมผสั 

1. ทาํความคุน้เคยโดยการโอบกอดและบอกเด็กรวมทั้งในขณะท่ีนวดควรยิม้พดูคุยและมองตาดว้ย  

2. เร่ิมนวดจากศีรษะ แขน ขา ไล่ลงไปถึงฝ่าเทา้ และหลงั โดยทาํซํ้ าท่าละ 5-10 คร้ัง ระยะเวลา

ประมาณ 15 นาที ขณะนวดควรสังเกตปฏิกิริยาโตต้อบของลูกดว้ย ถา้ลูกยิม้ อารมณ์ดี แสดงวา่การ

นวดถูกตอ้ง เหมาะสม ถา้ลูกขดัขืน ไม่ยนิยอม หรือร้องไห ้ควรหยดุนวดทนัที ค่อยๆ ปลอบโยน

จนกวา่ลูกจะพร้อมสนุกสนาน กบัการนวดอีกคร้ัง จึงเร่ิมลงมือนวดใหม่ ขอนาํเสนอท่านวดบางท่า 

ดงัน้ี  

นวดศีรษะ : ใหลู้กนอนหงาย วางฝ่ามือทั้ง 2 ขา้งบนศีรษะ ใหน้ิ้วมือประสานกนัเลก็นอ้ย ตรงแนว

ก่ึงกลางศีรษะ ลูบลงมาจนถึงปลายคาง 

นวดหน้าผาก : ใชป้ลายน้ิวช้ี และน้ิวกลาง ลูบไลจ้ากบริเวณก่ึงกลางหนา้ผากท่ีขมบั 

นวดปาก : ใชห้วัแม่มือทั้ง 2 ขา้ง วางตรงกลางบริเวณเหนือริมฝีปากบน แลว้ลากออกมาเป็นเส้นตรง 

จนสุดขอบปาก 5 คร้ัง ต่อจากนั้น นวดบริเวณใตริ้มฝีปากล่าง ในลกัษณะเดียวกนั 

นวดแขน : นวดแขนลูกทีละขา้ง โดยใชมื้อหน่ึงจบัแขนยกข้ึน แลว้ใชมื้ออีกขา้งกาํรอบแขน นวดคลึง

เป็นห่วงวงกลมจากตน้แขน ค่อยๆ เล่ือนไปสู่ขอ้มือ แลว้ใชห้วัแม่มือกดฝ่ามือลูกเบาๆ จบัขอ้มือลูกทั้ง 2 ขา้ง 
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ค่อยๆ ยดืแขนออก และยกข้ึนเหนือศีรษะ แลว้ยกลงมาแนบลาํตวั จากนั้นยกแขนซา้ย และขวาข้ึนลงสลบักนั 

(โดยนบัท่ีแขนใดแขนหน่ึงเป็นหลกั 5 คร้ัง)  

นวดอกและท้อง : ใชฝ่้ามือทั้ง 2 ขา้ง ลูบไลจ้ากบริเวณคอผา่นลงมาท่ีหนา้อก ทอ้ง ใหฝ่้ามือสัมผสั

ผวิหนงั บริเวณกวา้งมากท่ีสุด เท่าท่ีจะทาํได ้

นวดขา : 

1. นวดขาลูกทีละขา้ง โดยจบัขายกข้ึน แลว้ใชมื้ออีกขา้งจบัรอบขา นวดคลึงเป็นห่วงวงกลม เร่ิมจาก

ตน้ขา ค่อยๆ เล่ือนไปสู่ปลายเทา้ ใชห้วัแม่มือกดฝ่าเทา้ลูกเบาๆ (เช่นเดียวกบั การนวดแขน)  

2. จบัขาลูกทั้ง 2 ขา้ง ดนัข้ึนลงสลบักนัเบาๆ ใหเ้หมือนกนัการข่ีจกัรยาน (เช่นเดียวกบั การนวดแขน)  

นวดหลงั :  

                 จบัลูกนอนคว ํ่า เร่ิมจากบริเวณไหล่ดา้นหลงั ถูมือกบัหลงัในจงัหวะเกินหนา้ และถอยหลงัโดยใหมื้อ

หน่ึงเคล่ือนลง และอีกมือหน่ึงเคล่ือนข้ึน ขณะเดียวกนั ใหน้วดเคล่ือนลงมาจนถึงกน้กบ หลงัจากการนวดเสร็จ

ส้ิน ใส่เส้ือผา้ และโอบกอดลูกไวส้ักครู่ ถา้ลูกหิวใหรั้บประทานนมการนวดสัมผสัช่วยใหเ้ด็กผอ่นคลาย ทั้งดา้น

ร่างกาย และจิตใจ ส่งผลใหมี้การพฒันาการสมวยั และท่ีสาํคญั พอ่แม่ไดใ้หว้คัซีนแก่ลูก คือ ส่ือความรัก และ

เอาใจใส่ สร้างสายใยผกูพนั ใหลู้กรักมีความสุข อบอุ่น อารมณ์แจ่มใส และเรียนรู้ความรัก ความไวว้างใจ

บุคคลรอบขา้ง ซ่ึงจะเป็นรากฐานของพฒันาการทางอารมณ์ และสังคมต่อไป 

ข้อควรระวงัในการนวดสัมผสั    สมพร จิตรัตนพร (2551) กล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการนวดสมัผสั ดงัน้ี    

1. ไม่ควรนวดหลงัลูกนอ้ยอ่ิมใหม่ ๆ ควรรอใหย้อ่ยก่อนประมาณ 1 ชัว่โมง  

2. ถา้ลูกนอ้ยมีอาการปฏิเสธ ไม่ควรบงัคบั ควรเล่ือนไปก่อน แลว้ค่อยเร่ิมใหม่หลงัต่ืนนอนหรือตอนลูก

นอ้ยอารมณ์ดี  

3. ลงนํ้าหนกัอยา่งนุ่มนวล ไม่เบาจนกลายเป็นจัก๊จ้ี หรือแรงเกินจนเน้ือชํ้าหรือเจบ็ จากการสงัเกตสีหนา้ 

และท่าทางของลูกนอ้ย  

4. พดูคุย ดว้ยนํ้าเสียงนุ่มนวลและมองสบสายตากบัลูกสลบักบัการหอมหรือจูบ และหยอกเล่นดว้ยจะเป็น

ส่วนประกอบสาํคญัในการ “นวดสมัผสับาํบดั” 
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(2) แนวคดิทฤษฎีการสัมผสักลิน่เพือ่การบําบัด                       

ความหมายของการสัมผสักลิ่นเพือ่การบําบัด                       

RENE MAURICE GATTEFOSSE (1928) ไดใ้หค้วามหมาย การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอม 

ระเหย (AROMA THERAPY) วา่หมายถึง การนาํประโยชน์ของนํ้ามนัหอมระเหย ทาํใหร่้างกาย จิตใจอารมณ์

เกิดความสมดุล 

 

               ชฎาพร นุชจงัหรีด (2551)ไดใ้หค้วามหมาย การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย(AROMA 

THERAPY) วา่หมายถึงการบาํบดัร่างกายและจิตใจโดยใชก้ล่ินหอมจากนํ้ามนัหอมระเหยเพื่อการผอ่นคลาย  

 

                จาํรัส เซ็นบลัและ พสิสม มะลิสุวรรณ (2548) ไดใ้หค้วามหมาย การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอม

ระเหย (AROMA THERAPY) วา่หมายถึง  การบาํบดัรักษาโรคโดยใชก้ล่ินหอม 

  ชนินทร์ ลีวานนัท ์ (2550)  ไดใ้หค้วามหมาย การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (AROMA 

THERAPY) วา่หมายถึง การบาํบดัดว้ยกล่ินหอมจากธรรมชาติ  

จากความหมายของการบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (AROMA THERAPY) ดงักล่าว 

ขา้งตน้ สรุปไดว้า่การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหยเป็นการบาํบดัดว้ยกล่ินหอมจากธรรมชาติ เพือ่การผอ่นคลาย 

ทาํใหร่้างกาย จิตใจอารมณ์เกิดความสมดุล 

 

ความเป็นมาของการบําบัดด้วยนํา้มันหอมระเหย 

 

         การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (AROMA THERAPY) เป็นท่ีรู้จกักนัมานานกวา่ 6,000 ปี  

เร่ิมตน้ใชใ้นอียปิต ์ชาวอียปิตม์กัใชก้ารเผา ใหไ้ดม้าซ่ีงกล่ินหอมเพื่อบูชาเทพเจา้ เช่น กล่ินFRANKINCENSE 

บูชาพระอาทิตย ์กล่ิน RA และ MYRRH บูชาพระจนัทร์นอกจากน้ีชาวอียปิตย์งัใชก้ล่ินจากพืชธรรมชาติเพื่อ

ความสดช่ืน นิยมใชก้บันํ้ามนันวดและผสมลงในอ่างแช่ ต่อมาชาวกรีกไดน้าํ นํ้ามนัหอมระเหย (AROMATIC 

OILS) เพื่อนาํมาใชบ้าํบดัรักษา แพทยก์รีกผูห้น่ึงช่ือ PEDACIUS DIOSCORIDES ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัพชื

สมุนไพรกบัการแพทยไ์ว ้เม่ือประมาณ 1,200 ปีมาแลว้ และหลกัการน้ีก็ยงัใชอ้ยูจ่นปัจจุบนัน้ี ชาวโรมนัไดรั้บ

ความรู้ทางการแพทยด์ว้ยการใชก้ล่ินบาํบดัรักษามาจากชาวกรีกและไดพ้ฒันาหลกัความรู้น้ีผสมผสานกบั

ศาสตร์อ่ืน เช่น การนวดและการอาบและถือไดว้า่ชาวโรมนัเป็นชาติแรกท่ีทาํการคา้เก่ียวกบัอโรมา-เธอราปี คือ 

ไดน้าํเขา้ผลิตภณัฑอ์โรมา จากอินเดียตะวนัออกและจากอาราเบีย 
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  Rene-Maurice Gattefosse (1928) เป็นนกัเคมีชาวฝร่ังเศส ไดค้น้พบโดยบงัเอิญถึง คุณสมบติั

ในการรักษาแผลไฟไหมข้องนํ้ามนัหอมลาเวนเดอร์ จึงไดค้น้ควา้ทดลอง และนาํนํ้ามนัหอมระเหยมาใชเ้ป็นยา

ในการรักษาโรค และเขียนเป็นตาํราออกมา ตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงนํ้ามนัหอมระเหยมีประวติัการ

ใชท่ี้ยาวนานมาตั้งแต่สมยัอียปิตโ์บราณ และปรากฏในหลายอารยธรรมทัว่โลก โดยในสมยันั้น มีการนาํพชื

สมุนไพรท่ีใหก้ล่ินหอมมาใช ้และมีการพฒันาการสกดันํ้ามนัหอมระเหยจากพชืเหล่าน้ีเร่ือยมา ซ่ึงในสมยั

ปฏิวติัอุตสาหกรรม เป็นยคุท่ีวทิยาศาสตร์กา้วหนา้เป็นอยา่งมาก และคนเร่ิมแบ่งแยกความคิด และวชิาการ

ต่างๆ ออกจากกนั นํ้ามนัหอมระเหยถูกแยกองคป์ระกอบ เป็นสารเด่ียว และนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

การทาํยา การทาํนํ้าหอม จนกระทัง่ Rene-Maurice Gattefosse (1928) ไดค้น้พบวา่ นํ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดั

ออกมาจากพืชนั้น มีคุณสมบติัในการบาํบดัรักษา และนาํออกมาเผยแพร่ เป็นการนาํประโยชน์ของนํ้ามนัหอม

ระเหย ทาํใหร่้างกาย จิตใจอารมณ์เกิดความสมดุล หลกัการน้ีถูกนาํมาศึกษา โดยใชห้ลกัทางสรีรศาสตร์ท่ีมนุษย์

สามารถสัมผสัรับกล่ิน (OLFACTORY NERVES) ซ่ึงอยูเ่หนือโพรงจมกู (NASAL CAVITY) เม่ือกล่ินต่างๆ 

จากโมเลกุลของละอองเกสรดอกไม ้ผา่นกระเปาะรับกล่ิน (OLFACTORY BULBS) ท่ีต่อกบัลิมบิค ซีสเตม็ 

(LIMBIC SYSTEM) ซ่ึงเป็นสมองส่วนควบคุมอารมณ์และความทรงจาํ โดยปกติแลว้ระบบทางเดินหายใจ

เร่ิมตน้จากการหายใจเขา้ (INHALE) และหายใจออก (EXHALE) เพือ่ใหเ้ลือดดูดซบัออกซิเจนท่ีสูดเขา้ไป 

เปล่ียนสภาพและสร้างเป็นพลงังานใหร่้างกาย หากอากาศท่ีผา่นเขา้สู่สมองและปอดไม่บริสุทธ์ิ เช่น อากาศเสีย

จากท่อไอเสีย จากบุหร่ี จากสารพิษ ฯลฯ ก็จะทาํใหส้ารพิษท่ีปนอยูใ่นอากาศเสียนั้นตกคา้งอยูใ่นระบบทางเดิน

หายใจ และมีผลกระทบต่อระบบประสาท ลิมบิค ซีสเตม็ เป็นผลทาํให ้อารมณ์ และความทรงจาํแปรปรวนไป

ดว้ย การทาํงานของระบบทางเดินหายใจ และระบบรับกล่ินทาํงานเช่นเดียวกนัทั้งกล่ินดีและกล่ินเสีย ดงันั้น 

กล่ินหอมท่ีสูดดมเขา้ร่างกายก็เช่นกนั และดว้ยหลกัการเดียวกนัน้ีเอง นํ้ามนัหอมระเหยท่ีถูกสกดัจากพชื

สมุนไพรหลากหลายชนิดจึงถูกคน้ควา้วจิยัเพื่อนาํมาบาํบดัรักษาโรคต่างๆ เพราะคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั ของ

พืชสมุนไพรซ่ึงผา่นการคน้ควา้มาแลว้จากหลายสถาบนั หลายอารยธรรม หลายช่วงกาลเวลาถูกสั่งสมใหคุ้ณค่า

ของความรู้ ทางดา้นนํ้ามนัหอมระเหยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

ความรู้เก่ียวกบัอโรมาออยลแ์ละนํ้ามนัหอมแพร่กระจาย และไดรั้บความนิยมมากข้ึนหลงั 

สงครามครูเสด ระหวา่งปี ค.ศ.980-1037 นายแพทย ์อวเิซนา ชาวอาหรับไดคิ้ดวธีิกลัน่นํ้ามนัหอมระเหยข้ึนเป็น

คร้ังแรก และการกลัน่น้ีก็ยงัเป็นวธีิการสกดักล่ินหอมท่ีง่ายอีกวธีิหน่ึงจนถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงมีหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ยนืยนัวา่ ในทวปีเอเชียชาวจีนรู้จกัวธีิใชพ้ืชสมุนไพรและกล่ินหอมมานานพอๆ กบัชาวอียปิต ์

จากการจดบนัทึกในหนงัสือสมุนไพรเล่มหน่ึงของจีนเม่ือ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนสามารถแยกสารหอม

จากพืชธรรมชาติไดม้ากกวา่ 300 ชนิด และใชก้ารเผาไมห้อม เพือ่บชูาเทพเจา้เช่นเดียวกบัชาวอียปิต ์ 

 

               นํา้มนัหอมระเหย คือ หวัเช้ือนํ้ามนัท่ีสกดัมาจากส่วนต่างๆ ของพืช ดอกไม ้ผลไม ้เปลือก ลาํ

ตน้ เน้ือไม ้ราก ยางไม ้ตน้หญา้ เมล็ดพืช รวมถึงสัตวบ์างชนิด ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลการบาํบดัท่ีแตกต่างกนั
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ออกไป ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นของเหลวท่ีมีองคป์ระกอบทางเคมีซบัซอ้น คุณสมบติัท่ีสาํคญัคือ ระเหยง่าย

ท่ีอุณหภูมิห้อง ซ่ึงนํ้ามนัหอมระเหยท่ีใชใ้นการบาํบดั บางชนิดไม่ไดมี้กล่ินท่ีหอมหวานช่ืนใจ แต่ก็มีผลในการ

บาํบดั แต่นํ้ามนัหอมสังเคราะห์ หรือนํ้าหอม (Perfumery) ก็มีกล่ินหอม แต่ไม่มีผลในการบาํบดัรักษา 

นํ้ามนัหอมระเหยท่ีดีท่ีสุดตอ้งทาํมาจากวตัถุดิบท่ีปลูกโดยไม่ใชย้าฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี หรือ 

จากการปรับปรุงพนัธุกรรม ส่วนการนาํนํ้ามนัหอมระเหยมาใชมี้หลายวธีิ ไดแ้ก่ การสูดดม การหยดใส่ในนํ้า

เพือ่ผสมนํ้าอาบ หรือแช่ตวั การผสมในนํ้ามนันวดตวั การประคบร้อนและเยน็ การกระจายกล่ินในอากาศ การ

ผสมในเคร่ืองสาํอาง โลชัน่หรือครีมบาํรุงผวิ ทั้งน้ีการดมกล่ินหอมสังเคราะห์ เช่น จากนํ้าหอมทัว่ไป ร่างกาย

จะไดรั้บกล่ินและรู้สึกพึงพอใจเท่านั้น แต่จะไม่มีผลการบาํบดัรักษาเหมือนท่ีไดรั้บจากนํ้ามนัหอมระเหย และ

นํ้ามนัหอมใดๆ ก็ตามท่ีจะนาํมารักษาบาํบดัได ้ตอ้งเป็นนํ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัจากธรรมชาติ เท่านั้น และ

เรียกวา่ Essential oil หรือ อาจอยูใ่นรูปของ Absolute, Pomade, Tincture ก็ได ้แต่ส่ิงสาํคญัคือตอ้งสกดัจากพืช

สมุนไพรทีเ่ป็นของธรรมชาติ หากเป็นของท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ จากเคมีในหอ้งทดลอง ใชไ้ม่ได ้ นํ้ามนั

หอมสังเคราะห์ เรียกวา่ Aromatic oil, Fragrant oil, Synthetic oil ไม่สามารถใชรั้กษาได ้

 

การใช้การบําบัดด้วยนํา้มันหอมระเหย (AROMA THERAPY)  แบ่งการใชเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

            1. จิตบาํบดั (Psychoaromatherapy) เป็นการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยเพื่อความสมดุลของจิตใจ ทาํ

ใหรู้้สึกสงบ ช่วยผอ่นคลาย หรือกระตุน้การทาํงานของสมอง ช่วยบรรเทาจิตใจท่ีป่ันป่วนหงุดหงิด ผอ่นคลาย

ความเครียดกงัวล ทาํให้รู้สึกสดช่ืน อบอุ่น มัน่คง ใหพ้ลงั แกโ้รคซึมเศร้า และอาการป่วยทางจิตต่างๆ 

           2. อโรมาเพื่อความสวยงาม (Beauty & Aesthetic Aromatherapy) เป็นการนาํนํ้ามนัหอม

ระเหยมาใชก้บัร่างกายภายนอก เช่น ผวิหนงั เส้นผม และเป็นส่วนผสมในเคร่ืองสาํอางเพื่อความสวยงาม บาํรุง

ผวิ ชะลอความเห่ียวยน่ ดูแลสุขภาพ และขจดัรังแคบนหนงัศีรษะ 

            3. ใชใ้นการบาํบดัรักษาโรค (Therapeutic Aromatherapy) ซ่ึงมีสารตา้นเช้ือ แกป้วด แกอ้กัเสบ 

กระตุน้ระบบการไหลเวยีนของเลือด รักษาระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร 

 

ผลการบําบัดด้วยนํา้มันหอมระเหยต่อร่างกาย  

 การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหยมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย  ดงัน้ี 

            1. กระตุน้ระบบไหลเวยีนโลหิต ทาํใหร่้างกายขจดัของเสียไดม้ากข้ึน หวัใจและสมองทาํงาน

ไดดี้ ช่วยเสริมภูมิตา้นทานใหร่้างกาย ชะลอความเห่ียวยน่ของผวิ 

             2. ระบบการทาํงานของนํ้าเหลือง เมด็เลือดขาวท่ีต่อสู้กบัเช้ือโรคท่ีเขา้สู่ร่างกาย แกอ้กัเสบ 

            3. การผอ่นคลายกลา้มเน้ือ ช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือย และกระตุน้การทาํงานของกลา้มเน้ือ 

             4. ระบบประสาท ไดแ้ก่ กระตุน้ความจาํ อารมณ์ผอ่นคลายและกระตุน้ความรู้สึก 

             5. ระบบยอ่ยอาหาร กลา้มเน้ือเรียบในระบบยอ่ยอาหาร ช่วยขบัลม ลดแก๊ส 

             6. ระบบสืบพนัธ์ุ ฮอร์โมนเพศ เช่นทาํใหร้ะบบรอบเดือนเป็นปกติ กระตุน้ความรู้สึกทางเพศ 
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            7. โครงสร้างร่างกายช่วยในการสร้างกระดูกหรือสมานกระดูก และช่วยในการสร้างเซลลใ์หม ่

          

วธีิการใช้นํา้มนัหอมระเหย 

จาํรัส เซ็นบลั, พิสสม มะลิสุวรรณ (2548) กล่าววา่ อโรมา-เธอราปี เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ 

ของกล่ิน-นํ้ามนัหอมระเหย-และการนวดเขา้ดว้ยกนั โดยอโรมา-เธอราปี เป็นการบาํบดัโรคเพื่อจุดประสงคใ์ห้

เกิดความสมดุล ของร่างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ การนาํเอาวธีิต่างๆ มาประยกุตใ์ช ้ร่วมกบักล่ินหอมท่ีอยูใ่นสาร

หอม หรือนํ้ามนัหอมระเหย จึงเป็นอีกหลายทางเลือกท่ีมนุษยไ์ดศึ้กษาคน้ควา้เร่ือยมาตลอดระยะเวลาหลายพนั

ปี จวบจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีมี 8 วธีิทางเลือกกบัการบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (AROMA THERAPY) 

1. การนวด (MASSAGE) เป็นวธีิท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดวธีิหน่ึง เพราะดว้ยสรรพคุณของนํ้ามนัหอมระเหย 

แต่ละชนิดจะสามารถช่วยบาํบดัรักษาโรคไดด้ว้ยยาจะซึมผา่นผวิหนงัดว้ยการนวด ส่วนกล่ินหอมจากนํ้ามนั

หอมระเหยจะช่วยใหป้ระสาทสัมผสัรับกล่ินปรับอารมณ์ใหรู้้สึกสบายข้ึนไปพร้อม ๆ กนั ดงันั้นการใชน้ํ้ามนั

หอมระเหยท่ีมีคุณภาพดี และเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัความตอ้งการในการบาํบดัจะทาํใหก้ารนวดมีประสิทธิภาพ

ข้ึน  

2. การอาบ (BATHS) เป็นวธีิง่าย ๆ ท่ีสามารถทาํเองได ้คือ ผสมนํ้าอุ่นในอ่างนํ้าสาํหรับลงแช่ได ้

แลว้หยดนํ้ามนัหอมระเหยประมาณ 6-8 หยด ลงในอ่างนํ้ าแลว้ลงแช่ทั้งตวัสักประมาณ 20 นาที ไอระเหยจาก

อ่างนํ้าอุ่นและการซึมทางผวิหนงัดว้ยการแช่จะช่วยใหรู้้สึกสดช่ืนข้ึน  

3. การประคบ (COMPRESSES) ใชผ้า้ขนหนูสะอาด ๆ ชุบนํ้าท่ีผสมนํ้ามนัหอมระเหยแลว้ 

ประคบตามบริเวณท่ีตอ้งการยกเวน้บริเวณดวงตา ส่วนผสมใชน้ํ้ามนัหอมระเหย 2-3 หยด ในชามท่ีเตรียม

นํ้าอุ่นไวแ้ลว้กม้ลงสูดดมสัก 2-3 นาที หยดนํ้ามนัหอมระเหย 1-2 หยด ในผา้เช็ดหนา้แลว้สูดดม หลีกเล่ียงการ

สมัผสันํ้ามนัหอมระเหยโดยตรง 

4. การสูดดม (INHALATIONS) เป็นการใชก้ล่ินหอมจากนํ้ามนัหอมระเหยอยา่งเดียวไม่มีการ 

สัมผสัทางผวิหนงั การสูดดมกล่ินหอมทาํได ้2 วธีิคือ ใส่นํ้ามนัหอมระเหย 2-3 หยด ในชามท่ีเตรียมนํ้าอุ่นไว้

แลว้กม้ลงสูดดมสกั 2-3 นาที หยดนํ้ามนัหอมระเหย 1-2 หยด ในผา้เช็ดหนา้แลว้สูด ดม หลีกเล่ียงการสัมผสั

นํ้ามนัหอมระเหยโดยตรง 

5. การสูดไอนํ้า (VAPORISATION) นํ้ามนัระเหยบางชนิด เป็นANTISEPTIC  ฆ่าเช้ือโรคไดเ้ม่ือ 

สูดดมไอนํ้าจากนํ้ามนัหอมระเหยชนิดน้ีเขา้ไปจะช่วยกาํจดัเช้ือโรคในระบบทางเดินหายใจไดว้ธีิทาํหยดนํ้ามนั

หอมระเหย 2-4 หยด ลงในชามใหญ่ ซ่ึงผสมนํ้าร้อนไวแ้ลว้ ใชผ้า้คลุมและกม้หนา้ลงเขา้ไปองัไอนํ้า สูดไอนํ้า

ร้อนผสมนํ้ามนัหอมระเหย พกัเป็นระยะ ๆ วธีิน้ีไม่เหมาะกบัผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองผวิบาง และไม่เหมาะกบัผูท่ี้เป็น

หอบหืด  

6. การเผา-อบหอ้ง เป็นการอบหอ้งใหห้อม หลกัการอบห้องเพื่อฆ่าเช้ือโรคในโรงพยาบาลก็ใช ้
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หลกัการน้ีเช่นกนั เพราะนํ้ามนัหอมระเหยท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือถูกอบอวลในห้องท่ีปิดมิดชิดสามารถฆ่าเช้ือโรคไดใ้น

กรณีท่ีตอ้งการใหห้้องหอมตามกล่ินท่ีตอ้งการก็สามารถทาํไดโ้ดยหยดนํ้ามนั หอมระเหย 3-4 หยด ในนํ้าท่ี

เตรียมใส่ในจานสาํหรับเผา (AROMA JAR) แลว้จุดเทียนไวใ้นหอ้ง ความร้อนจากเทียนจะทาํใหก้ล่ินหอมจาก

นํ้าผสมนํ้ามนัหอมระเหยส่งกล่ินอบอวลไปทัว่ห้อง ควรเผา-อบไม่นานกวา่ 10 นาทีต่อคร้ัง  

7. ใชผ้สมกบัเคร่ืองหอมและนํ้ามนัหอม ส่วนมากเคร่ืองหอม เช่น บุหงา และนํ้าหอมจะมี 

ส่วนผสมจากกล่ินไมห้อม หรือกล่ินจากดอกไมน้านาพนัธ์ุผสมอยู ่การใชเ้คร่ืองหอมและนํ้าหอม ส่วนมากจะมี

จุดประสงคใ์หเ้กิดความสบายใจ สะอาด สดช่ืน และเป็นทีต่ราตรึงใจจากผูค้นทีอ่ยู ่ใกล ้ 

8. ใชผ้สมกบัเคร่ืองสาํอาง ครีม โลชัน่ ความหลากหลายของคุณสมบติัเฉพาะจากนํ้ามนัหอม

ระเหยสามารถช่วยใหเ้คร่ืองสาํอาง ครีมและโลชัน่ ต่าง ๆ กลายเป็นผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย ผวิหนา้ เส้นผมและ

สารสกดับางชนิดยงัช่วยในการทาํความสะอาดผวิหนงั สร้างความสมดุลใหผ้วิ  

 

    ชฎาพร นุชจงัหรีด (2551)   กล่าวถึงวธีิการใชน้ํ้ามนัหอมระเหย ดงัน้ี 

            1. การสูดดมจากการกระจายกล่ินในอากาศ โดยการหยดลงบนผา้ หรือนาํมาหยดลงบนนํ้าอุ่น

หรือนํ้าร้อน แลว้ทาํการกระจายกล่ินโดยใชอุ้ปกรณ์สาํหรับกระจายกล่ิน เช่น เตาตม้นํ้ามนัหอมระเหย เทียน

หอม พดัลมกระจายกล่ิน หรือเคร่ืองกระจายความร้อนไฟฟ้า ซ่ึงการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยโดยวธีิสูดดมน้ีจะช่วย

ทาํใหผ้อ่นคลาย หรือกระตุน้การทาํงานของสมอง ช่วยบรรเทาจิตใจท่ีป่ันป่วนหงุดหงิด ผอ่นคลายความเครียด

และความวติกกงัวล ซ่ึงทาํใหรู้้สึกสดช่ืน 

            2. การผสมในนํ้าอาบ โดยนาํนํ้ามนัหอมระเหยมาหยดลงบนบวบขดัผวิหรือฟองนํ้าท่ีเปียก 

แลว้ขดัถูตวั หรือหยดลงในอ่างนํ้าอุ่น จากนั้นแช่ตวัในอ่างประมาณ 10-15 นาที พร้อมกบัสูดดมกล่ินนํ้ามนั

หอมระเหยไปดว้ย วธีิน้ีจะช่วยบาํรุงผวิ ชะลอความเห่ียวยน่ ดูแลสุขภาพ ช่วยกระตุน้ระบบการไหลเวยีนของ

เลือด ผอ่นคลายความเครียดกงัวล และทาํใหรู้้สึกสดช่ืน  

            3. ผสมในผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางซ่ึงไม่มีการแต่งกล่ิน โดยผสมนํ้ามนัหอมระเหยสดัส่วนไม่

เกิน 2% กบัโลชัน่หรือครีมบาํรุงผวิหนา้ และ 3% กบัโลชัน่บาํรุงผวิกาย ซ่ึงจะช่วยบาํรุงผวิ ชะลอความเห่ียวยน่ 

และดูแลสุขภาพผวิ  

            4. การฉีดสเปรยพ์น่เป็นละอองฝอย โดยผสมกบันํ้าอุ่น (45 องศาเซลเซียส) แลว้ใส่ในขวด

สเปรย ์เขยา่ใหเ้ขา้กนั แลว้พน่ไปในบริเวณท่ีตอ้งการ วธีิน้ีจะช่วยทาํใหอ้ารมณ์ผอ่นคลายจากความเครียดและ

วติกกงัวล ช่วยกระตุน้การทาํงานของสมอง บรรเทาจิตใจท่ีป่ันป่วนหงุดหงิด แกโ้รคซึมเศร้า และอาการป่วย

ทางจิตต่างๆ  

            5. หยดลงบนหมอนหรือผา้ห่ม วธีิน้ีจะช่วยใหรู้้สึกสงบ ผอ่นคลาย ช่วยใหค้นท่ีนอนหลบัยาก 

สามารถหลบัไดง่้ายและหลบัสบายข้ึน โดยส่วนใหญ่จะใชน้ํ้ามนัหอมระเหยประเภทกุหลาบ หรือมะลิ 2-3 หยด

เท่านั้น 

            6. การประคบร้อนและการประคบเยน็ โดยผสมนํ้ามนัหอมระเหยลงไปในนํ้าร้อนหรือนํ้าเยน็ 
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แลว้ใชผ้า้สะอาดจุ่มลงไป บิดพอหมาด จากนั้นนาํไปประคบตามจุดท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะกระตุน้การทาํงานของ

กลา้มเน้ือ โดยช่วยใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย และช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือย  

            7. การนวดตวั วธีิน้ีตอ้งใชน้ํ้ามนัหอมระเหยกบันํ้ามนัตวัพาก่อนทาํการนวด ซ่ึงการนวดน้ีจะ

ช่วยในการบาํบดัรักษาโรค แกป้วด แกอ้กัเสบ และกระตุน้ระบบการไหลเวยีนของเลือด 

            8. การกลั้วคอหรือบว้นปาก ช่วยรักษาโรคในช่องปาก โดยหยดนํ้ามนัหอมระเหย 2-3 หยด ใน

นํ้า 1/4 แกว้ หรือ 1 ถว้ย คนใหเ้ขา้กนัใชบ้ว้นปาก หรือกลั้วคอ 

            9. การอบไอนํ้า โดยเทนํ้าร้อน 1 ลิตร ลงในอ่างนํ้าใบใหญ่ ใส่นํ้ามนัหอมระเหย 4-5 หยด แลว้

องัหนา้ไวเ้หนือนํ้าร้อน 1 ฟุต ในขณะเดียวกนัใหใ้ชผ้า้ขนหนูคลุมศีรษะไว ้จากนั้นสูดลมหายใจเขา้ลึกๆ ซ่ึงจะ

ช่วยผอ่นคลายความเครียด และความวติกกงัวล ทาํใหรู้้สึกสดช่ืน ทั้งยงับาํรุงผวิ ชะลอความเห่ียวยน่ และดูแล

สุขภาพดว้ย  

            ชนินทร์ ลีวานนัท ์ (2550) กล่าววา่ กล่ินเป็นหน่ึงในสัมผสัทั้งหา้ของมนุษย ์ความหลากหลายของกล่ิน

ทาํใหม้นุษยไ์ดค้น้พบคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะกระตุน้ใหส้ดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า ผอ่นคลาย ลด

ความเครียด ในศาสตร์แห่งกล่ินมีผลบรรเทาอาการปวด ช่วยผอ่นคลาย หลบัสบาย ลดเครียด ถือวา่เป็น

ทางเลือกอีกทางหน่ึง ดว้ยการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยสกดัจากพืชพรรณชนิดต่างๆ                      

            การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย (AROMA THERAPY) จะไปกระตุน้ประสาทการรับรู้กล่ินผา่นทาง

ต่อมรับกล่ินภายในจมูก และส่งสัญญาณประสาทความรู้สึกเขา้สู่สมองโดยเฉพาะส่วนท่ีเรียกวา่ ระบบลิมบิก 

ซ่ึงเป็นศูนยค์วบคุมอารมณ์ เม่ือสมองไดรั้บสัญญาณดงักล่าวก็จะแปลผลความรู้สึกนั้นออกมา แลว้ส่งผล

กลบัไปใหร่้างกายตอบสนองต่อกล่ินนั้น โดยหลัง่สารสุข Endorphin,  Encephalin และสารสงบ (Serotonin) 

ออกมา ซ่ึงกล่ินของไมห้อมแต่ละชนิดอาจใหไ้ดห้ลายสรรพคุณ และในการนาํไปใชม้กันิยมผสมกล่ิน 2-4 กล่ิน

ใหเ้สริมฤทธ์ฺซ่ึงกนัและกนั โดยกล่ินท่ีมีผลในการลดปวดจะมีสรรพคุณ ดงัน้ี 

1. ผอ่นคลาย เช่น ลาเวนเดอร์ มะนาว ส้มโอ กระดงังา กุหลาบ ไมห้อมอินเดีย แฝกหอม พิมเสน 

กาํยาน โหระพา จนัทน์เทศ 

2. ลดความเครียด เช่น มาร์โจแรม (ไมจ้าํพวกสาระแหน่) มินท ์(สาระแหน่) กระดงังา กุหลาบ ส้ม 

ส้มแมนดาริน มะลิ ตะไคร้ ไมห้อมอินเดีย พมิเสนตน้ 

3. ช่วยใหห้ลบัสบาย เช่น มะกรูด คาโมมายล ์ลาเวนเดอร์ กระดงังา กุหลาบ ไมห้อมอินเดีย แฝกหอม

ลดอาการปวดเม่ือย เช่น คลารีเชจ คาโมมายล ์ไซเปรส (สน) ไทม ์มาร์โจแรม (ไมจ้าํพวก สาระ

แหน่) นอกจากน้ีนํ้ามนัหอมระเหยของไทยท่ีใชล้ดอาการปวดเม่ือยก็มีอีกมากมาย เช่น ตะไคร้ 

ตะไคร้หอม มะกรูด แฝกหอม ไพล โหระพา ขมิ้น กานพลู การบูร ขิง อบเชย โดยมกัใส่ในลูก

ประคบ และอบสมุนไพร       Aromatherapy ไดถู้กใชป้ระโยชน์ดว้ยการการปฏิบติั 3 อยา่งใหญ่ๆ 

คือ การนวดดว้ยนํ้ามนั (massage with essential oils) การหยดลงไปในอ่างนํ้า การสูดดม การอบ
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ไอนํ้า (baths, inhalants and steaming) และ การรับประทานดว้ยการปรุงใส่ลงไปในอาหาร หรือชง

เป็นชา (the use of herbs in cooking and infusions or in teas)   

 

                         ชนินทร์ ลีวานนัท ์ (2550) กล่าววา่ การนวดนํ้ามนั Aromatherapy นั้นสามารถเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่ ศาสตร์แห่งการรักษาโรคดว้ยประสาทสัมผสั (sensual science) เป็นเพราะวา่มีรวมพลงักนัของการ

กระตุน้และการผอ่นคลาย ของการสัมผสัดว้ยการรับรู้การสัมผสัต่างๆ เช่น การไดก้ล่ิน ในการนวดดว้ยนํ้ามนั 

(Aromatherapy massage) นั้นจะทา essential oils ไปท่ีผวิหนงัและนวดไปทัว่ร่างกาย มุ่งไปท่ีระบบประสาท 

และจุดพลงัที่มองไม่เห็น ผลทีเ่กิดอาจมีทั้งการกระตุน้ หรือทาํใหส้งบลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ามนัท่ีใช ้และ

ความจาํเป็นส่วนบุคคลของผูท่ี้มานวด โดยนํ้ามนัจะสามารถเขา้กบัโครงสร้างพื้นฐานของผวิหนงัได ้ 

 

              นอกจากน้ี กล่ินท่ีจมูกไดรั้บสัมผสัยงัมีผลต่อร่างกายในหลายๆ ดา้น ประสาทรับกล่ินท่ีจมูก

ประกอบดว้ยเส้นประสาท 10 ลา้นเส้น ซ่ึงสามารถจบัโมเลกุลของกล่ินได ้โดยเส้นประสาทเหล่าน้ีเราเรียกวา่ 

olfactory receptors และ receptors เหล่าน้ีจะส่งการรับรู้กล่ินเหล่าน้ีไปท่ี ศูนยค์วบคุมอารมณ์ (emotional 

center) ในสมอง ซ่ึงเรียกวา่ limbic system ซ่ึงระบบน้ีจะติดต่อกบัส่วนสมองส่วนสาํคญั (vital parts) ท่ีควบคุม

การเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหิต การหายใจ การสืบพนัธ์ุ ความจาํ และการตอบสนองต่อความเครียด การนวด

ดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย จึงเป็นการปฏิบติัทีมี่ผลต่อทั้งร่างกาย และสมองในเวลาเดียวกนั  

 

ประโยชน์ของการสัมผสักลิ่นเพือ่การบําบัด 

การสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั เป็นการนาํกล่ินระเหยจากสมุนไพรมาเป็นตวัยาหลกัในการดูแลสุขภาพ 

ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของนํ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัออกมาอยา่งเขม้ขน้แลว้ นํ้ามนัหอมระเหยเหล่าน้ีให้

ประโยชน์กบัผูใ้ชไ้ดม้ากมาย โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การใชเ้พื่อความงาม ในลกัษณะของ

เคร่ืองสาํอาง การใชเ้พื่อสุขภาพ และการใชใ้นพิธีกรรมและมายาศาสตร์ 

            การใชเ้พื่อความงาม นํ้ามนัหอมระเหยมีคุณสมบติัในการฟ้ืนฟเูซลลผ์วิ การขบัสารพษิ การระงบัเช้ือ 

ฯลฯ เราสามารถใชเ้พื่อรักษาความอ่อนเยาวข์องผวิพรรณ ซ่อมแซมรอยแผล แตม้สิว บาํรุงผม หรือการลดร้ิว

รอยความเห่ียวยน่ โดยใชใ้นรูปแบบของโลชัน่ นํ้ามนันวด สบู่อาบนํ้า หรือแชมพ ู

           การใชเ้พื่อสุขภาพ ดว้ยคุณสมบติัของการคลายกลา้มเน้ือ ลดความเจบ็ปวด การฆ่าเช้ือ ฯลฯ เราสามารถ

นาํนํ้ามนัหอมระเหยมาใชล้ดอาการหรือช่วยบาํรุงสุขภาพเราไดท้ั้งทางกายและทางใจ โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิด

จากความเครียด ซ่ึงยาเคมีสังเคราะห์มีผลขา้งเคียงสูง ขณะท่ีนํ้ามนัหอมระเหยเป็นสารธรรมชาติ มีการตกคา้ง

และผลขา้งเคียงท่ีนอ้ยกวา่หรือไม่มีเลย 
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          การใชใ้นพิธีกรรมและมายาศาสตร์ เป็นวธีิการใชเ้ก่าแก่ของบรรพบุรุษ  ปัจจุบนัเราก็ยงันาํมาใชอ้ยู ่ใน

รูปแบบท่ีคุน้เคยของธูปและกาํยาน และยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชด้ว้ยรูปแบบอ่ืนๆ ไดอี้ก 

 

การทาํงานของนํา้มันหอมระเหย 

  โมเลกุลขนาดเล็กของนํ้ามนัหอมระเหย ทาํงานดว้ย 2 วธีิใหญ่ๆ คือ  

1.ทางจมูก ผา่นการสูดดมกล่ิน โดยเม่ือเราไดก้ล่ินนํ้ามนัหอม กล่ินนั้นไดเ้ดินทางผา่นจาก 

จมูกของเรา เขา้สู่ระบบประสาทและสมองส่วนท่ีเรียกวา่ Limbic System ซ่ึงเป็นสมองท่ีควบคุมความทรงจาํ 

ประสบการณ์ และการทาํงานของฮอร์โมนและเอน็ไซมต่์างๆ นํ้ามนัหอมอีกส่วนหน่ึงจะผา่นจากจมูกเขา้ทาง

ปอด และซึมเขา้สู่กระแสเลือด และหมุนเวยีนไปทัว่ร่างกาย 

          2. ทางผวิหนงั ผา่นการทา แช่อาบ หรือนวด วธีิน้ี โมเลกุลขนาดเล็กของนํ้ามนัหอมระเหย จะ

ซึมผา่นเขา้สู่เส้นเลือดฝอย และเขา้สู่กระแสเลือดเช่นเดียวกนั 

 

เทคนิคการใช้นํา้มันหอมระเหย 

            1 การดม เป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุด หยดนํ้ามนัหอมลงในสาํลีหรือผา้เช็ดหนา้ แลว้สูดดม เหมาะกบัการแก้

หวดั คดัจมกู ปวดศีรษะ เครียด ช็อค ปวดประจาํเดือน ฯลฯ 

           2 การอบไอนํ้า เป็นวธีิการท่ีใชไ้ดดี้มากกบัการแกอ้าการหวดั หรือใชเ้พื่ออบไอนํ้าหนา้ก็ไดต้ม้นํ้า 1 ขนั

ใหญ่ หรือประมาณ 1 ลิตรให้เดือด เทใส่ชามอ่างท่ีทนความร้อน ทิ้งไวร้าว 5 นาที หยดนํ้ามนัหอม 3-5 หยด 

หลบัตา กม้หนา้เหนืออ่าง เอาผา้ขนหนูคลุมศีรษะ หายใจลึกๆ ราว 10 นาที หรือจนกล่ินหมด ขอ้ควรระวงั 

ระวงัไอร้อน อยา่ใหร้้อนจนลวกหนา้ กะอุณหภูมิใหพ้อดี 

          3. ประคบร้อนและเยน็ ใชก้บัอาการแกป้วดต่างๆ ประคบร้อนเหมาะกบัอาการปวดต่างๆ เช่น ปวด

ประจาํเดือน ปวดเม่ือย เส้นตึง ประคบเยน็สาํหรับแกอ้าการฟกชํ้าในระยะแรก (หลงัจากนั้นประคบร้อน) หรือ

ลดไข ้ใชน้ํ้าร้อนหรือนํ้าเยน็ตามตอ้งการ หยดนํ้ามนัหอม 3-5 หยด แลว้ใชผ้า้ขนหนูผนืเลก็จุ่มนํ้า บิดใหแ้หง้ 

ประคบตามตอ้งการ 

          4. การระเหยกล่ินในหอ้ง วธีิน้ีมีอุปกรณ์หลายแบบใหเ้ลือก อยา่งง่ายท่ีสุด หากไม่มีอะไรเลย ใหใ้ชน้ํ้า

ร้อนใส่ในแกว้กาแฟ แลว้หยดนํ้ามนัหอม ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เตาระเหยแบบจุดเทียน เตาระเหยแบบ

หลอดไฟ เคร่ืองดิฟิวเซอร์ เคร่ืองสร้างหมอก วธีิการใชใ้ห้ดูตามคาํแนะนาํของอุปกรณ์แต่ละชนิด การใชแ้บบน้ี 

ปริมาณต่อ 1 คนต่อ 1วนัทีจ่ะไดรั้บไม่ควรเกิน 10 หยด ข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ามนัหอมเด็กตอ้งนอ้ยกวา่น้ี 

          5. การใชท้าผวิ วธีิน้ีจาํเป็นตอ้งมีการผสมนํ้ามนัหอมกบันํ้ามนัรองพื้นหรือเบสอ่ืนๆท่ีไม่มีกล่ิน 

โดยทัว่ไปนิยมใชน้ํ้ามนัสวทีอลัมอนด ์ความเขม้ขน้อยูท่ี่ตั้งแต่ 0.5-20 เปอร์เซ็นต ์แลว้แต่การนาํไปใช ้

วธีิผสมอยา่งง่าย สาํหรับใชเ้พื่อบาํรุงผวิตวัหรือหมกัผม ใหใ้ชน้ํ้ามนัรองพื้น 30 มล. หยดนํ้ามนัหอมท่ีตอ้งการ 

6-30 หยด เขยา่ใหเ้ขา้กนั 
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         6. การทาํนํ้าหอมแบบโอเดอโคโลญน์ ใหผ้สมนํ้ามนัหอมท่ีตอ้งการไวก่้อน 1 วนั แลว้จึงผสมวอดกา้ ทิ้ง

ไวอี้ก 1 วนั แลว้จึงเติมนํ้า ตามสดัส่วนน้ี นํ้ามนัหอม 30 หยด วอดกา้ 4.5 ชอ้นชา นํ้า 2 ชอ้นชา 

   

 ข้อควรระวงัในการใช้ 

ส่ิงสาํคญัสาํหรับผูเ้ล่นอโรมาเธอราพีไม่วา่ในแง่มุมไหน ก็คือ การรู้จกัขอ้ควรปฏิบติั คาํเตือน ประโยชน์และ

โทษของนํ้ามนัหอมแต่ละชนิดท่ีตอ้งใช ้เพื่อความปลอดภยัและการไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

  

การเกบ็รักษา 

1. ควรบรรจุนํ้ามนัหอมในขวดแกว้ หรือขวดโลหะท่ีเหมาะกบัการบรรจุสารแบบน้ี ฝาปิดสนิท 

หากเป็นขวดเลก็นิยมเป็นฝาจุกแบบหยด แต่ไม่แนะนาํการใชฝ้าท่ีมีหลอดแกว้และจุกยาง  

2. เก็บนํ้ามนัหอมไวใ้นท่ีแหง้ เยน็ ไม่ถูกแสงแดด  

3. เก็บใหพ้น้มือเด็กและสตัวเ์ล้ียง  

  

ข้อควรจําในการใช้นํามนัหอมระเหย 

เม่ือจบัตอ้งนํ้ามนัหอมแลว้ใหล้า้งมือทุกคร้ัง ป้องกนัความเผลอเรอในการหยบิอาหารเขา้ปากหรือขยี้ตา 

การผสมแต่ละคร้ัง ไม่ควรผสมในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะอาจทาํให้เสียก่อนใชห้มด โดยมากผลิตภณัฑท่ี์

ผสมนํ้ามนัหอมแลว้ มีอาย ุ2-6 เดือน ไม่ควรใชน้ํ้ามนัหอมตวัใดตวัหน่ึงเป็นเวลาติดต่อกนันานเกินไป ควรพกั

หรือสลบัไปใชต้วัอ่ืนบา้ง  

  

ข้อควรระวงัในการใช้นํามนัหอมระเหย 

1. หา้มรับประทาน หา้มใหเ้ขา้ตา  

2. ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั ไดแ้ก่ โรคหวัใจ มะเร็ง ลมชกั ลมบา้หมู ไต ตอ้งใชภ้ายใตก้ารควบคุมแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงเท่านั้น  

3. ผูท่ี้ตั้งครรภส์ามารถใชน้ํ้ามนัหอมไดบ้างชนิด โปรดอ่านขอ้ควรระวงั และตอ้งใชใ้นปริมาณคร่ึงหน่ึงของทัว่ไป  

4. ทารก เด็กอ่อน เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ไม่ควรใชโ้ดยขาดผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ  

5. เด็กอาย ุ6-12 ปี ใชใ้นปริมาณคร่ึงหน่ึงท่ีใชก้บัผูใ้หญ่  

6. ผูสู้งอายท่ีุมีร่างกายอ่อนแอ หรือมีอายมุากๆ ตอ้งระมดัระวงัในการใช ้ใชใ้นปริมาณคร่ึงหน่ึงท่ีใชก้บั

ผูใ้หญ่ทัว่ไป 

7. เม่ือจบัตอ้งนํ้ามนัหอมแลว้ใหล้า้งมือทุกคร้ัง ป้องกนัความเผลอเรอในการหยบิอาหารเขา้ปากหรือขยี้ตา  

8. การผสมแต่ละคร้ัง ไม่ควรผสมในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะอาจทาํให้เสียก่อนใชห้มด โดยมาก

ผลิตภณัฑท่ี์ผสมนํ้ามนัหอมแลว้ มีอาย ุ2-6 เดือน  

9. ไม่ควรใชน้ํ้ามนัหอมตวัใดตวัหน่ึงเป็นเวลาติดต่อกนันานเกินไป ควรพกัหรือสลบัไปใชต้วัอ่ืนบา้ง 
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           (3) แนวคดิทฤษฎกีารฟังดนตรีผ่อนคลาย    

 

ทวศีกัด์ิ  สิริรัตน์เรขา (2550) กล่าววา่ ดนตรี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทาํงาน

ของสมองในหลายๆ ดา้น จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ของ อตัราการหายใจ อตัราการเตน้ของชีพจร ความดนัโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตวัของ

กลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนเลือด ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ 

อารมณ์ สติสัมปะชญัญะ จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการส่ือสารทาง 

อวจันะภาษา 

  

แนวคิดในการนาํเสียงดนตรีมาใชใ้นการบาํบดั เพื่อใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนนั้น เกิดข้ึนมา

ยาวนานพอๆ กบัประวติัศาสตร์อารยธรรมของมนุษยก์็วา่ได ้เพราะมีหลกัฐานเก่ียวกบัการใชด้นตรีในการ

เยยีวยาในงานเขียนของนกัคิดผูย้ิง่ใหญ่ระดบัโลกอยา่งอริสโตเติลและเพลโต ส่วนหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

ของดนตรีบาํบดัในยคุปัจจุบนั เร่ิมตน้ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมีบนัทึกวา่ นกัดนตรีทั้งสมคัรเล่นและ

มืออาชีพ ไดม้ารวมตวักนัเพื่อบรรเลงเพลงขบักล่อมทหารผูไ้ดรั้บบาดเจด็จากสงคราม ไม่วา่จะเป็นบาดแผล

ทางร่างกายหรือความเจบ็ปวดทางจิตใน ผลปรากฎวา่คนไขเ้หล่านั้นมีผลตอบสนองท่ีดีต่อเสียงดนตรี 

จนกระทัง่ทางโรงพยายาลตอ้งจา้งนกัดนตรีไวเ้พื่อขบักล่อมและเยยีวยาคนไขต่้อไปอาชีพการบาํบดัเยยีวยาโดย

อาศยัเสียงดนตรี เร่ิมกลายเป็นหลกัสูตรจริงจงัท่ีเปิดสอนในหลายสถาบนั โดยสถาบนัแห่งแรกท่ีเปิดสอนและ

ใหป้ริญญาบตัรในสาขาดนตรีบาํบดัคือมหาวทิยาลยัมิชิแกน ในปี ค.ศ.1944 และอีกหลากหลายสถาบนัรวมทั้ง

องคก์รต่างๆจึงหนัมาใหค้วามสาํคญักบัศาสตร์ดา้นดนตรีบาํบดัอยา่งจริงจงัการประยกุตใ์ชด้นตรีบาํบดันั้น 

ใชไ้ดท้ั้งการบาํบดัทางจิตใจ บรรเทาโรคและใชใ้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในระดบับุคคล เช่น การลด

ระดบัความเครียด การฟังเพื่อสร้างสมาธิและการผอ่นคลาย และใชใ้นการกระตุน้ใหเ้กิดการออกกาํลงักาย 

รวมทั้งใชไ้ดผ้ลดีในระหวา่งการทาํคลอดเพื่อช่วยใหแ้ม่บรรเทาความเจบ็ปวดและผอ่นคลาย นอกจากนั้นดนตรี

บาํบดัยงัถูกนาํมาใชใ้นโรงเรียน โดยใชเ้สียงดนตรีเพื่อฝึกทกัษะในการส่ือสารและฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวทาง

ร่างกาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการใชชี้วติประจาํวนั ในอนาคตอนัใกลด้นตรีบาํบดัจะไดรั้บการ

พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน และใชป้ระโยชน์ในแง่ของการบาํบดัในเชิงลึกไดม้ากข้ึน เช่น เยยีวยาผูป่้วยท่ี

เป็นโรคอลัไซเมอร์ หรือบาํบดัผูป่้วยดา้นจิตประสาท ซ่ึงกาํลงัอยูใ่นช่วงคน้ควา้วจิยัและปรับปรุงให้เป็นไปได้

ในทางปฏิบติั 

 

ดนตรี เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนชอบเพราะดนตรีมีสีสันความงดงามทาํใหทุ้กคนเกิดความสุขความ เพลิน

เพลินไดเ้วลาท่ีฟัง ดนตรีสามารถนาํมารักษาโรคได ้เน่ืองจากการวจิยัในและต่างประเทศ ในช่วง 60 ปี ท่ีผา่นมา

พบวา่ดนตรีสามารถรักษาโรคได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระดบัเสียง ความดงั และความเร็วของจงัหวะท่ีไดย้นิ จะทาํ

ใหบุ้คคลนั้นมีสภาพร่างกายท่ีดีหรือเลวก็ได ้หากไดฟั้งเพลงจงัหวะท่ีชา้ ผอ่นคลายสบาย ระดบัเสียงปานกลาง 
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นุ่มนวล จะรู้สึกผอ่นคลายสบาย ๆ แต่ถา้ฟังเพลงจงัหวะเร็ว ดงัมาก หรือความเขม้ระดบัเสียงท่ีสูง จะทาํใหค้น

ป่วยได ้ 

 

ความหมายของดนตรี 

ดนตรี คือ ลกัษณะของเสียงท่ีไดรั้บการจดัเรียบเรียงไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและ

โครงสร้างชดัเจน สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้3 ดา้นใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย,์ เพื่อการบาํบดัรักษา และ

เพื่อการศึกษา (วกิิพีเดีย) 

 

องค์ประกอบของดนตรี   

องคป์ระกอบหลกัของดนตรี  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี   

         1. เสียง  

         2. จงัหวะ  

         3. ท่วงทาํนอง 

 

          1. เสียง   มีท่ีมาจากสองแหล่งใหญ่ๆ คือเสียงท่ีเกิดจากเราเป็นผูท้าํข้ึน และเสียงท่ีเกิดจาก

แหล่งกาํเนิดอ่ืนๆหากเปรียบดนตรีกบัภาพเขียน เสียงจะเปรียบเสมือนสีท่ีเป็นพื้นหลงัของภาพ เสียงท่ีไพเราะ

จะส่งผลดา้นบวกแก่เรา ไม่วา่จะเป็นการทาํให้เกิดความแจ่มใส กระฉบักระเฉง หรือทาํใหเ้กิดความสงบผอ่น

คลาย ขณะท่ีเสียงแหลมสูงทาํใหเ้ราทนฟังไม่ได ้เม่ือเด็กๆ เร่ิมเขา้ใจแลว้วา่ เสียงเปรียบเหมือนสีพื้นหลงัใน

รูปภาพ เขาจะสามารถเช่ือมโยงไดว้า่จะสามารถสร้างเสียงดนตรีข้ึนมาไดอ้ยา่งไร โดยอาศยัเสียงเป็นบนัไดขั้น

แรกในการสร้างสรรคพ์่อแม่ตอ้งลองสังเกตดูวา่ ลูกฟังเสียงรอบๆ ตวัอยา่งสนอกสนใจหรือไม่ เสียงต่างๆ ใน

หอ้งครัวหรือในสวนหลงับา้น พยายามกระตุน้ใหลู้กสร้างสรรคเ์สียงต่างๆ โดยไม่ตอ้งเคร่งครัดวา่จะตอ้งเป็น

เสียงเพราะๆ เท่านั้น ปล่อยใหลู้กเคาะหรือเสียงท่ีน่ารําคาญต่างๆ เท่าท่ีจะพอใจจุดประสงคข์องการสร้างสรรค์

เสียงในลกัษณะน้ีคือ ตอ้งการใหเ้ด็กไดแ้สดงความรู้สึกและตวัตนท่ีแทจ้ริงออกมาอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งทาํใหเ้ด็ก

ไดฝึ้กประสาทการรับฟังเสียงต่างๆ จากโลกรอบๆ ตวั 

2. จงัหวะ   เป็นตวัจดัระบบใหก้บัเสียงผา่นทางเสียงเคาะใหจ้งัหวะ ถา้เปรียบกบัภาพเขียน จงัหวะ

เปรียบเหมือนทิศทางการเคล่ือนไหวทั้งหมดของรูปภาพ คร้ังแรกท่ีเรามองภาพ สายตาเราจะจบัจอ้งตรงจุดไหน 

ภาพนั้นมีลายเส้นท่ีดูง่ายหรือยุง่เหยงิ ส่ิงน้ีเป็นเช่นเดียวกบัจงัหวะ เม่ือรู้สึกหดหู่ เม่ือไดย้นิเสียงกลองแอฟริกนั

จงัหวะสนุกๆ เร่งเร้า เราจะกลบัมาคึกคกัได ้ตรงกนัขา้ม การขบักล่อมดว้ยเพลงจงัหวะชา้ๆ จะช่วยทาํใหจิ้ตใจ

เยอืกเยน็ส่ิงท่ีพอ่แม่ควรทาํคือ การพยายามเพิ่มเติมจงัหวะต่างๆ เขา้ไปในเสียงท่ีลูกชอบทาํ สังเกตวา่ลูกชอบ

เคาะจงัหวะแบบใดบา้ง อาจเร็ว ชา้ หนกัแน่น หรือเคาะก๊องๆ แก๊งๆ ไม่เป็นจงัหวะ พยายามฝึกใหลู้กไดฟั้ง

จงัหวะต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั เช่น เสียงนํ้าหยดต๋ิงๆ หรือเสียงนาฬิกาต๊ิกตอ็กๆ หรือจงัหวะต่างๆ ในร่างกายของ
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ตวัเอง และใหลู้กสังเกตวา่จงัหวะแต่ละแบบมีผลต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง เช่นอยากขยบัขบัเคล่ือนเทา้ไปตาม

จงัหวะดนตรีหรือไม่ 

จงัหวะ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของเด็กดนตรีท่ีมีจงัหวะกระชบั รวดเร็ว 

จะทาํใหเ้ด็กคึกคกั สนใจ ส่วนดนตรีท่ีมีจงัหวะชา้ จะทาํใหเ้ด็กสงบ ไม่งอแง เด็กอาจไม่สนใจดนตรีท่ีมีจงัหวะ

ชา้ในระยะแรกเพราะตอ้งใชส้มาธิ หรือตอ้งใชค้วามพร้อมในการฟังมาก แต่ดนตรีท่ีมีจงัหวะชา้ก็เหมาะท่ีจะใช้

เป็นเพลงกล่อมใหน้อนไดดี้กวา่ดนตรีท่ีมีจงัหวะเร็ว 

Beat คือ จงัหวะของดนตรี หรือจงัหวะการเตน้ของหวัใจ จาํนวนจงัหวะใน 1 นาที ( Beats per minute 

หรือ bpm ) ในแต่ละบทเพลงจะต่างกนั และสามารถใชเ้ป็นตวับอกถึงการเตน้ของหวัใจ เช่น  

70 bpm เป็นจงัหวะท่ีลดความกงัวลใจไดดี้ เพราะการเตน้ของหวัใจ 60 คร้ัง ต่อนาที เป็นช่วงท่ีร่างกายผอ่น

คลายท่ีสุด เช่น ดนตรีคลาสิกของโมสาร์ท โชแปง 

       100 – 120 bpm เป็นจงัหวะท่ีกระตุน้อารมณ์และร่างกายใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ท่ีสุด เช่น ช่าช่าช่า วอลทซ์ 

โพลกา้  

           120 bpm ข้ึนไป เป็นจัง่หวะท่ีกระตุน้อารมณ์จนตอ้งลุกข้ึนเตน้ระบาํไดค้ลายความเครียดและไดเ้หง่ือ

ดว้ย เช่น เพลง can't Get You Out of My Head (KylieMonogue) , Dream On (Depeche Mode ) 

 เพลงท่ีนาํมาใหว้ยัทารกฟัง สามารถใหฟั้งไดห้ลากหลาย ทั้งเพลงคลาสสิก เพลงไทยเดิม หรือเพลง 

อ่ืนๆ ท่ีมีทั้งเพลงร้อง และเพลงบรรเลงควบคู่กนัไปเพลงร้องจะช่วยพฒันาภาษาไดดี้ เพลงบรรเลงก็จะช่วย

พฒันาความเขา้ใจ ความซาบซ้ึงในดนตรี และยงัช่วยพฒันาดา้นอารมณ์ ความรู้สึกของลูกไดดี้ดว้ย ทั้งน้ีการฟัง

เพลงท่ีมีท่วงทาํนองท่ีไพเราะ นุ่มนวล มีชีวติชีวา สร้างสรรค ์ใหค้วามหมายท่ีดี นอกจากเพลงท่ีชอบฟังเป็น

ประจาํแลว้ หากมีเวลาควรฟังเพลงใหไ้ดห้ลากหลายประเภท และไม่ควรฟังเพลงพร้อมกบัทาํงานท่ีตอ้งใช้

ความคิด อาจไดง้านท่ีไม่มีประสิทธิภาพพอเด็กท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาประมาณ 6 เดือน สามารถตอบสนอง

เสียงเพลงไดย้นิจนกระทัง่ 7 ขวบ เป็นช่วงท่ีประสาทหูมีการพฒันาไดดี้ท่ีสุด ฉะนั้นในช่วงอาย ุ4 – 7 ปี ไดฟั้ง

แต่เสียงท่ีมีคุณภาพ เสียงเพลงท่ีมีความไพเราะ เสียงพดูคุยต่าง ๆ เสียงธรรมชาติ เสียงท่ีดี หลีกเล่ียง เสียงท่ี

มลภาวะเป็นพษิ ทาํใหใ้ยประสาทในสมองเพิ่มข้ึน ทาํใหเ้กิดความฉลาด ความรู้สึกทางดา้นจิตสาํนึก จิต

วญิญาณดีมีคุณภาพ ดงันั้นเด็กช่วงอาย ุ4 – 7 ปี เป็นช่วงอนุบาล จะมีกิจกรรมท่ีเป็นดนตรี เป็นส่วนมาก แต่

ไม่ใช่ใหเ้ด็กช่วงน้ีไปเรียนดนตรีหรือบงัคบัไปโรงเรียนดนตรี ทาํการบา้นเก่ียวกบัดนตรีอยา่งขะมกัเขมน้ สอบ

แข่งเปียโนเพราะเป็นการทาํร้ายจิตใจเด็ก จะปิดกั้นความคิดของเด็ก การท่ีจะใหเ้ด็กเรียนดนตรี ควรเลียนแบบ

พอ่แม่ เช่น พอ่แม่สอนร้องเพลง หรือฟังเพลงกบัลูก แค่น้ีเพียงพอแลว้เพราะสัญชาตญาณของมนุษย ์ชอบฟัง

เพลงอยูแ่ลว้ และมนุษยมี์จงัหวะในตวัคือการเตน้ของหวัใจ ตอบสนองต่อเสียงดนตรี แต่ใหเ้ด็กค่อยเป็นค่อยไป 

อยา่บงัคบั จะทาํใหเ้ด็กเกลียดดนตรี(สถาบนัดนตรียามาฮ่า, 2553) 
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3. ท่วงทาํนอง   จะทาํให้เสียงและจงัหวะผสานออกมาเป็นความรู้สึกต่างๆ ท่วงทาํนองเป็นส่วนท่ีจบัใจ

ท่ีสุดของเสียงดนตรี ท่วงทาํนองจะมีผลต่อจิตใจอยา่งลึกซ้ึง เช่น ช่วยทาํใหเ้รารู้สึกผอ่นคลายข้ึนในยามท่ีจิตใจ

ตึงเครียด หรือแมแ้ต่ร้องไห้ออกมาเม่ือไดฟั้งท่วงทาํนองท่ีซาบซ้ึง เปรียบกบัภาพเขียนท่วงทาํนองก็เหมือนกบั

ความรู้สึกทั้งหมดท่ีเรามีต่อภาพ เม่ือเด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองท่วงทาํนองพร้อมเสียงและจงัหวะ ช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ี 

จะแสดงความรู้สึกออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นหนา้ท่ีของพอ่แม่ท่ีจะเพิ่มเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกเขา้ไปใน

เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงแห่งความสนุกสนาน เศร้าใจ หรือมีความสุข ท่วงทาํนองจะเปล่ียนเสียงใหเ้ป็นเร่ืองราว

และอารมณ์ความรู้สึกส่วนตวั พอ่แม่สามารถใชจิ้นตนาการในการเลือกเพลงรูปแบบต่างๆ เพือ่ใหลู้กไดล้องฟัง

และแสดงความรู้สึกออกมา 

 

ดนตรีบําบัด (Music Therapy) คือ ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย การนาํดนตรีหรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทางดนตรี มา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับเปล่ียน พฒันา และคงรักษาไวซ่ึ้งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนกัดนตรี

บาํบดัเป็นผูด้าํเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผา่นทางกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อยา่งมีรูปแบบโครงสร้างท่ี

ชดัเจน มีหลกัเกณฑ ์และระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์  

เป้าหมายของดนตรีบาํบดัไม่ไดเ้นน้ท่ีทกัษะทางดนตรี แต่เนน้ในดา้นพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละบุคคลท่ีมารับการบาํบดั สามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายบริบท 

เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นการแพทย ์

 

ลกัษณะเด่นของดนตรีบําบัด  

                  ดนตรีบาํบดัมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัหลายดา้น ทาํใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบัอาย ุ 

และหลากหลายปัญหา ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่  

1) ประยกุตเ์ขา้กบัระดบัความสามารถของบุคคลไดง่้าย  

2) กระตุน้การทาํงานของสมองไดห้ลายส่วน  

3) กระตุน้และส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น  

4) ช่วยพฒันาอารมณ์ และจิตใจ  

5) เสริมสร้างทกัษะทางสังคม และการส่ือสาร  

6) ใหก้ารรับรู้ท่ีมีความหมาย และความสนุกสนาน ไปพร้อมกนั  

7) ประสบความสาํเร็จในการบาํบดัไดง่้าย เน่ืองจากประยุกตใ์ชไ้ด ้ทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบั

ความสามารถ 

 

ประโยชน์ของดนตรี 

        ประโยชน์ของดนตรีแยกตามองคป์ระกอบ  

1) จงัหวะหรือลีลา (Rhythm) ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผอ่นคลาย (Relax)  
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2) ระดบัเสียง (Pitch) เสียงในระดบัตํ่า และระดบัสูงปานกลาง จะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกสงบ  

3) ความดงั (Volume/ Intensity) พบวา่เสียงท่ีเบานุ่มจะทาํใหเ้กิดความสงบสุข สบายใจ ในขณะท่ีเสียง

ดงัทาํใหเ้กิดการเกร็ง กระตุกของกลา้มเน้ือได ้ความดงัท่ีเหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบในการควบคุมตนเองได้

ดี มีความสงบ และเกิดสมาธิ  

4) ทาํนองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจ ทาํใหเ้กิดความริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละลดความวิตกกงัวล  

5) การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวดัระดบัอารมณ์ความรู้สึกไดโ้ดยดูจากปฏิกิริยาท่ีแสดง

ออกมาเม่ือฟังเสียงประสานต่างๆ จากบทเพลง 

 

ประโยชน์ของดนตรีบําบัด  

ดนตรีบาํบดัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

ตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความจาํเป็นท่ีแตกต่างกนัไปทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาบกพร่อง

ของพฒันาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า โรคอลัไซเมอร์ การบาดเจบ็ทางสมอง ความพิการทาง

ร่างกาย อาการเจบ็ปวด และภาวะอ่ืน ๆ  

สาํหรับบุคคลทัว่ไป ก็สามารถใชป้ระโยชน์จากดนตรีบาํบดัไดเ้ช่นกนั ช่วยในการผอ่นคลายความตึง

เครียด และในการออกกาํลงักายเสริมสร้างสุขภาพ  

 

ประโยชน์ของดนตรีบาํบดัมีดงัน้ี  

1) ปรับสภาพจิตใจใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก  

2) ผอ่นคลายความตึงเครียด ลดความวติกกงัวล (Anxiety/ Stress Management)  

3) เสริมสร้างและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และความจาํ (Cognitive Skill)  

4) กระตุน้ประสาทสัมผสัการรับรู้ (Perception)  

5) เสริมสร้างสมาธิ (Attention Span)  

6) พฒันาทกัษะสังคม (Social Skill)  

7) พฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษา (Communication and Language Skill)  

8) พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว (Motor Skill)  

9) ลดความตึงตวัของกลา้มเน้ือ (Muscle Tension)  

10) ลดอาการเจบ็ปวดจากสาเหตุต่างๆ (Pain Management)  

11) ปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (Behavior Modification)  

12) สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการบาํบดัรักษาต่างๆ (Therapeutic Alliance) ช่วยเสริมในกระบวนการ

บาํบดัทางจิตเวช ทั้งในดา้นการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแกป้ม

ขดัแยง้ต่างๆ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว 
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 ไม่เพียงแต่ประโยชน์ในแง่ของการเยยีวยารักษาเท่านั้นประโยชน์ของดนตรีบาํบดัในแง่ของการ 

กระตุน้และส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดศกัยภาพอนัสูงสุด โดยเฉพาะกบัเด็กๆ มีอยูม่ากมายหลายประการ เช่น  

            1. ดนตรีบาํบดัจะส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้และสร้างเสริมพฒันาการในหลากหลายระดบั 

            2. ในแง่ของการเรียนท่ีเนน้คุณภาพและการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ดนตรีบาํบดัจะเป็นตวัเช่ือม

ประสาน 

ท่ีดีเยีย่ม ใหค้วามเพลิดเพลินสนุกสนาน และเป็นแนวทางอนัเป็นธรรมชาติ 

            3. เสียงดนตรีเป็นเคร่ืองมือชั้นเยีย่มในการสร้างแรงจูงใจ และแรงบนัดาลใจท่ีดีใหก้บัเด็กๆใน

ขณะเดียวกนัยงัใหป้ระโยชน์ในการทาํใหเ้ด็กๆ มีสมาธิและมีความสงบผอ่นคลาย 

 4. ดนตรีบาํบดัจะช่วยใหเ้ด็กๆ จดัการกบัความเจบ็ปวดและสถานการณ์ท่ีตึงเครียดไดดี้ข้ึนดว้ย  

ในแง่ของการเขา้สังคมท่ีดี มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม และมีทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีดี  

5.ดนตรีมีผลต่อพฒันาการของสมองเด็กโดยตรง นอกจากกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้และการเขา้ใจท่ีดี 

แลว้ ยงัช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นการพดูและใชภ้าษาไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

ดนตรีเสริมทกัษะรอบด้าน 

                   นอกเหนือจากการเรียนรู้เร่ืองดนตรีจากพอ่แม่โดยตรงแลว้ เด็กควรไดรู้้จกัมีสังคมดว้ย โดย

การทาํกิจกรรมกลุ่มและการเล่นดนตรีควบคู่กนัไป 

พฒันาการด้านสังคม 

                    การทาํกิจกรรมกลุ่มดา้นดนตรีทาํใหเ้ด็กไดอ้ยูร่่วมกบัเด็กคนอ่ืนๆ เป็นการเสริมสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึน กิจกรรมกลุ่มเหล่าน้ีอาจเป็นการรวมกลุ่มร้องเพลง ลอ้มวงเล่นเกมท่ีมีเสียงเพลง

ประกอบ หรือปรบมือประกอบจงัหวะ เหล่าน้ีจะช่วยพฒันาทกัษะในการรู้จกัรอคอยใหถึ้งเวลาของตน รู้จกัการ

ทาํงานร่วมกนัไปจนถึงการแบ่งปัน 

       พฒันาการทางร่างกาย 

                พฒันาการทางร่างกายของเด็กนั้น เกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบในการทาํกิจกรรมดา้นดนตรี 

การเตน้รําและเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อประกอบจงัหวะช่วยพฒันาในเร่ืองของความพร้อมเพรียงและการควบคุม

กลา้มเน้ือ ซ่ึงช่วยใหเ้ด็กๆ ไดรู้้สึกถึงจงัหวะผา่นการเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือแมแ้ต่การฝึกเล่นเคร่ืองดนตรี

ควบคู่ไปดว้ย การใหจ้งัหวะจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การปรบมือหรือเคาะเทา้ประกอบจงัหวะ ช่วยใน

เร่ืองของพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหว มือและน้ิวมีความสัมพนัธ์กบัเสียงและการเคล่ือนไหวร่างกาย 

ทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร 

การทาํกิจกรรมดนตรีเป็นกลุ่มยงัเป็นการเสริมทกัษะดา้นการส่ือสารไดอ้ยา่งดี การร้องเพลง

และการทวนซํ้ าเน้ือเพลง รวมทั้งจงัหวะของเพลง จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการใชภ้าษาของเด็กใหดี้ข้ึน 

และยงัทาํใหเ้ด็กจดจาํคาํศพัทใ์หม่ๆ ไดอี้กหลายคาํ นอกจากน้ีดนตรีและบทเพลงยงัเป็นประสบการณ์แรกๆ 

เก่ียวกบัโครงสร้างของภาษา 
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             การตั้งใจฟังดนตรีเพื่อแยกแยะเสียงต่างๆ จากเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภท เป็นวธีิท่ียอดเยีย่มใน

การสร้างสมาธิในการฟังใหเ้กิดข้ึน เป็นการพฒันาความสามารถในการแยกแยะเสียงต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนในตวัเด็ก

ได ้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่มีความจาํเป็นต่อเด็กในการเรียนรู้ท่ีจะใชภ้าษา 

 

                นอกจากน้ีดนตรีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทาํงานของสมองในหลาย ๆ ดา้น 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ อตัราการหายใจ, อตัรา

การเตน้ของชีพจร, ความดนัโลหิต, การตอบสนองของม่านตา, ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ และการไหลเวยีนของ

เลือด จึงมีการนาํดนตรีมาประยกุตใ์ชใ้นการรักษาโรคภยัไข ้เจบ็ทั้งร่างกายและจิตใจ เรียกกนัวา่ ดนตรีบาํบดั 

(music therapy)ซ่ึงประโยชน์ของดนตรีบาํบดัมีหลายประการ เช่น ช่วยปรับสภาพจิตใจ ใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล 

มีมุมมองในเชิงบวก ผอ่นคลายความตึงเครียด ลดความวติกกงัวล กระตุน้ เสริมสร้าง และพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ และความจาํ กระตุน้ประสาทสัมผสั การรับรู้ เสริมสร้างสมาธิ พฒันาทกัษะสังคม พฒันาทกัษะการ

ส่ือสารและการใชภ้าษา พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว ลดความตึงตวั ของกลา้มเน้ือ ลดอาการเจบ็ปวดจาก

สาเหตุต่าง ๆ ปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการบาํบดัรักษาต่าง ๆ และช่วยเสริมใน

กระบวนการบาํบดัทางจิตเวช ทั้งในดา้นการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง 

การแกป้มขดัแยง้ต่าง ๆ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว 

 

ประโยชน์การเคลือ่นไหวร่างกายร่วมกบัการฟังเพลง 

              - บริหารสมองสร้างความสมดุลทัว่ร่างกายและจิตใจ 

              - ฝึกการประสานงานของประสาทมองเห็น การมองเห็น การรับฟังและการเคล่ือนไหว 

              - เพิ่มองศาและกาํลงัของการเคล่ือนไหว 
 

             การฟังเพลงท่ีมีท่วงทาํนองท่ีไพเราะ นุ่มนวล มีชีวติชีวา สร้างสรรค ์ใหค้วามหมายท่ีดี นอกจากเพลงท่ี

ชอบฟังเป็นประจาํแลว้ หากมีเวลาควรฟังเพลงใหไ้ดห้ลากหลายประเภท และไม่ควรฟังเพลงพร้อมกบัทาํงานท่ี

ตอ้งใชค้วามคิด อาจไดง้านท่ีไม่มีประสิทธิภาพพอ 

                 เด็กท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาประมาณ 6 เดือน สามารถตอบสนองเสียงเพลงไดย้นิจนกระทัง่ 7 ขวบ เป็น

ช่วงท่ีประสาทหูมีการพฒันาไดดี้ท่ีสุด ฉะนั้นในช่วงอาย ุ4 – 7 ปี ไดฟั้งแต่เสียงท่ีมีคุณภาพ เสียงเพลงท่ีมีความ

ไพเราะ เสียงพดูคุยต่าง ๆ เสียงธรรมชาติ เสียงท่ีดี หลีกเล่ียง เสียงท่ีมลภาวะเป็นพิษ ทาํใหใ้ยประสาทในสมอง

เพิ่มข้ึน ทาํใหเ้กิดความฉลาด ความรู้สึกทางดา้นจิตสาํนึก จิตวิญญาณดีมีคุณภาพ ดงันั้นเด็กช่วงอาย ุ4 – 7 ปี 

เป็นช่วงอนุบาล จะมีกิจกรรมท่ีเป็นดนตรี เป็นส่วนมาก แต่ไม่ใช่ใหเ้ด็กช่วงน้ีไปเรียนดนตรีหรือบงัคบัไป

โรงเรียนดนตรี ทาํการบา้นเก่ียวกบัดนตรีอยา่งขะมกัเขมน้ สอบแข่งเปียโนเพราะเป็นการทาํร้ายจิตใจเด็ก จะปิด

กั้นความคิดของเด็ก การท่ีจะใหเ้ด็กเรียนดนตรี ควรเลียนแบบพอ่แม่ เช่น พอ่แม่สอนร้องเพลง หรือฟังเพลงกบั

ลูก แค่น้ีเพียงพอแลว้เพราะสัญชาตญาณของมนุษย ์ชอบ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1�
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ฟังเพลงอยูแ่ลว้ และมนุษยมี์จงัหวะในตวัคือการเตน้ของหวัใจ ตอบสนองต่อเสียงดนตรี แต่ใหเ้ด็กค่อยเป็นค่อย

ไป อยา่บงัคบั จะทาํใหเ้ด็กเกลียดดนตรี 

 

                   จากการวจิยัพบวา่ ดนตรีสามารถรักษาความเจ็บป่วยได ้ในเร่ืองของการลดความเจบ็ปวด การทุกข์

ทรมานในโรคมะเร็ง ดนตรีท่ีมีคุณภาพสามารถช่วยบรรเทา ความเจบ็ปวดหลงัการผา่ตดัลดความเจบ็ปวดใน

ผูป่้วยมะเร็ง ผูป่้วยมะเร็งเร้ือรัง ผูป่้วยใกลเ้สียชีวติทาํใหส้บายใจข้ึน มีสติ มีความสงบ จากโลกน้ีไปดว้ย

ความสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิยัของคนไทย ท่ีทาํมากคือ การใชด้นตรีในหอ้งไอซีย ูทาํใหค้นไขใ้นไอซียู

นอนหลบัไดดี้ข้ึน นานข้ึน การนอนหลบันาน จะทาํใหโ้รคหายเร็วข้ึน 

 

                    ผลการฟังเพลงจะเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ในสมองของเราส่วนท่ีเป็น ธาลามสั 

Cerebral Cortex จะรับเสียงดนตรีเขา้ไป ส่งผา่นทางดา้นร่างกายระบบประสาทอตัโนมติั ทาํใหร้ะบบประสาท

อตัโนมติัเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งดีและไม่ดีข้ึนอยูก่บัคุณภาพเพลงท่ีฟัง และยงัคน้พบวา่ในหอ้งพกัของอาชญา

กรท่ีฆ่าคนตายหลายสิบศพ มีซีดีเพลงเป็นเฮฟวีเ่พลงร็อค เพลงเสียงดงั แรง เร็ว มาก ผลทั้งทางดา้นร่างกาย

จิตใจ ทาํใหอ้ตัราการหายใจ อตัราการเตน้ของหวัใจความดนัโลหิตเปล่ียนแปลงไปตามเสียงท่ีไดย้นิ เสียงสูง 

ดงั เร็ว จะทาํใหต่ื้นเตน้ตกใจ หวัใจเตน้เร็วข้ึน เหน่ือยมากข้ึนได ้เช่น เสียงตวาด เสียงคนทะเลาะกนั เสียงแตร

รถบีบเร่งเร้า เสียงมอเตอร์ไซดเ์ร่งคนัเร่ง จะทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วยถา้หากไดฟั้งนาน ๆ และทั้งดา้นจิตใจมีการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์ สติ ความนึกคิด 

 

การฟังดนตรีให้มีประสิทธิภาพน้ัน ขึน้กบัปัจจัยร่วมต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของดนตรีท่ีฟัง ตลอดจนเคร่ืองเสียงท่ีถ่ายทอดดนตรีออกมา 

2. สถานท่ี ท่ีเหมาะสมในการฟังเพลง ซ่ึงจะช่วยทาํใหฟั้งเพลงไดไ้พเราะข้ึน สร้างบรรยากาศทาํใหผู้ฟั้งมี 

อารมณ์อยากฟังเพลง เช่น สถานท่ีท่ีเงียบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีอุณหภูมิท่ีเยน็สบาย ความสวยงาน

เป็นระเบียบของหอ้ง เป็นตน้ 

3. โอกาส ควรเป็นช่วงท่ีวา่ง เป็นเวลาท่ีผูฟั้งมีความพร้อมท่ีจะฟังเพลง มีอารมณ์ 

4. ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หากฟังเพลงนานมากไป จะทาํใหเ้กิดความเบ่ือ เหน่ือย เม่ือยลา้ได ้เพราะ 

ประสาทรับฟังทาํงานมากไป จึงควรฟังเพลงแต่พอสมควร และหยดุพกั ดีกวา่ฟังเพลงทีละหลายชัว่โมง 

5. ระดบัการรับรู้ และ อารมณ์ของผูฟั้ง ประเภทของเพลง ควรเป็นเพลงท่ีไพเราะ สร้างสรรค ์ก่อใหเ้กิด 

ความรู้สึกท่ีดี เช่น มีความสุข สดช่ืนแจ่มใส มีพลงักาํลงัใจ หรือ มีความสงบ ผอ่นคลาย เป็นตน้ หลีกเล่ียงเพลง 

ทาํนองเศร้า หดหู่ หรือก่อให้เกิดความตึงเครียด สับสน รําคาญ ต่ืนเตน้ตกใจ เหน่ือย เป็นตน้ เพลงท่ีมีจงัหวะชา้  

และจงัหวะปานกลาง จะไดรั้บความนิยมมาก เพราะฟังไดแ้ทบทุกโอกาส 
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2.2 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัตัวแปรตาม 

      2.2.1 แนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย 

  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

  ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าว 

 พฤติกรรมกา้วร้าวเป็นลกัษณะหน่ึงของบุคลิกภาพท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ เช่น ทาํให้

ปรับตวัไม่ได ้เกิดโรคจิต โรคประสาทเป็นตน้  ไดมี้นกัจิตวทิยาหลายท่านใหค้วามหมายของพฤติกรรมกา้วร้าว 

ดงัน้ี 

 Freud (1937) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมกา้วร้าวในเชิงทฤษฎีสัญชาตญาณวา่ พฤติกรรมกา้วร้าว

ท่ีแสดงออกมา คือ การทาํลายคนอ่ืน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูรั้บพฤติกรรมกา้วร้าวนั้นมีอนัตรายแตกดบัไป 

รวมถึงการทาํใหค้นอ่ืนเดือดร้อน โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามถือวา่เป็นความกา้วร้าวทั้งส้ิน  

Freedman & Smith (1970)  มีความเห็นร่วมกนัวา่ พฤติกรรมกา้วร้าวเป็นพฤติกรรมท่ีอนัตรายและทาํ

ความเสียหายใหก้บัผูอ่ื้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเจตนาและความมุ่งหมายของการกระทาํดว้ย นอกจากนั้นเขายงักล่าว

เสริมอีกวา่ สังคมท่ีมัน่คงมีความผกูพนัมกัจะต่อตา้นและตาํหนิพฤติกรรมกา้วร้าว 

อุบล  นิวติัชยั (2527) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมกา้วร้าว หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากพลงัผลกัดนัของ

ความคบัขอ้งใจ (Frustration) และแสดงออกดว้ยอากปักริยาท่ีรุนแรงไม่เป็นมิตร ทาํลายทั้งส่ิงของและบุคคล 

เป็นภาวะท่ีบุคคลขาดสติ ขาดการควบคุมตนเองและไม่มีวธีิจะส่ือความตอ้งการของตนเองในทางท่ีถูกท่ีควร 

จึงแสดงพฤติกรรมดั้งเดิมท่ีไม่ถูกขดัเกลาออกมาเตม็ท่ี และส่งผลในการทาํลาย 

สถาบนัสุขภาพจิตร่วมกบัสมาคมพยาบาลจิตเวช  : มาตรฐานการปฏิบติัการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต (2536)  กล่าววา่ พฤติกรรมกา้วร้าว (Aggressive)  หมายถึง การแสดงออกดา้นคาํพดู การกระทาํต่อ

ตนเอง  บุคคลอ่ืนและ/ ส่ิงแวดลอ้ม  รวมตวัท่ีเป็นผลมาจากความโกรธ ความคบัขอ้งใจ หรือการปกปิดความ

กลวั 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ พฤติกรรมกา้วร้าวคือ ลกัษณะของการกระทาํท่ีทาํใหผู้อ่ื้น

เดือดร้อนทั้งทางดา้นร่างกายและความรู้สึก ซ่ึงมีลกัษณะท่ีสาํคญั คือการกระทาํท่ีรุนแรงกวา่ปกติท่ีเพื่อ

ปลดปล่อยความเครียด ความคบัขอ้งใจ ความโกรธหรือความรู้สึกท่ีไม่ดีต่างๆ ทาํใหผู้อ่ื้นและตนเองเดือดร้อน

ทั้งโดยคาํพดูหรือการกระทาํ 
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ระดับของพฤติกรรมก้าวร้าว (Level of aggression) 

 McFarland  & Thomas (1991) กล่าววา่ พฤติกรรมกา้วร้าวแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

 1) Mild aggression (พฤติกรรมกา้วร้าวระดบันอ้ย) มีลกัษณะการแสดงออกถึงความไม่พอใจ หรือมี

ความกดดนั เช่น พดูจาถากถางเยย้หยนั  การพดูจาโตต้อบแบบไม่ใหค้วามเคารพ เช่น การเรียกช่ือ  การแสดงสี

หนา้ เช่น สีหนา้บ้ึงตึง หรือแลบล้ิน   การทาํมือแสดงความหมายเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์ 

 2)  Moderate aggression (พฤติกรรมกา้วร้าวระดบัปานกลาง) มีลกัษณะการแสดงออกท่ีตรงไปตรงมา

ใหเ้ห็นวา่ไม่พอใจ  โกรธหรือรู้สึกไม่เป็นมิตร ยกตวัอยา่งเช่น ปิดประตูดงัโครม   ขวา้งปาส่ิงของอยา่งไม่มี

จุดหมาย  การพดูให้เส่ือมเสีย เช่น พดูสบประมาท   การพูดก่อกวน เช่น พดูจบัผิดหาเร่ือง   พฤติกรรมบางอยา่ง

จดัวา่อยูท่ ั้งในระดบั Mild aggression และ Moderate aggression แต่มีความแตกต่างกนัท่ีความรุนแรงของ

พฤติกรรมและระยะเวลาท่ีเกิดพฤติกรรม 

 3)  Severe aggression (พฤติกรรมกา้วร้าวระดบัรุนแรง) หมายถึง พฤติกรรมกา้วร้าวท่ีอยูใ่นระดบั Mild 

aggression และ Moderate aggression แต่พฤติกรรมมีความรุนแรงมากข้ึน มีการแสดงออกของพฤติกรรม

กา้วร้าวทางกายท่ีมีเป้าหมาย   การคุกคามทางร่างกายจดัอยูใ่นพฤติกรรมกา้วร้าวระดบัรุนแรงดว้ยเหมือนกนั  

 4)  Extreme / Violence aggression (พฤติกรรมกา้วร้าวระดบัรุนแรงมาก)  เป็นพฤติกรรมกา้วร้าวทาง

ร่างกายท่ีสืบเน่ืองมาจากความโกรธ   ความคบัขอ้งใจ   ความกดดนัหรือรู้สึกไม่เป็นมิตร    คาํพดูและการ

แสดงออกทางสีหนา้อาจจะแสดงความรุนแรงหรือไม่อาจจะแสดงความรุนแรงไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้สึกผดิและ

การยบัย ั้งชัง่ใจ/การเก็บความรู้สึก    การคุกคามจนทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายเกินกวา่ท่ีจะจดัการได ้ 

ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมกา้วร้าวระดบัรุนแรงไปเป็นพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงมาก   รวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจาก

การสูญเสียการควบคุมพฤติกรรมท่ีมากกวา่ 1 พฤติกรรมดว้ย 

ลกัษณะของพฤติกรรมก้าวร้าว                  

 มีผูก้ล่าวถึงลกัษณะของพฤติกรรมกา้วร้าว ดงัน้ี 

 สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2549)  กล่าววา่  พฤติกรรมกา้วร้าวสามารถแสดงออกได ้2 ทาง คือ 

พฤติกรรมกา้วร้าวท่ีเป็นลกัษณะทางตรง ไดแ้ก่  การพดูจาข่มขู่  กรรโชก  หรือพดูจาดูถูกเหยยีดหยาม 

นอกจากน้ียงัรวมทั้งการแสดงออกทางท่าทาง เช่น  การแกวง่หมดัไปมา  การมองอยา่งเหยยีดหยาม  และการทาํ
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ร้ายร่างกาย   พฤติกรรมกา้วร้าวท่ีแสดงออกในลกัษณะทางออ้มไดแ้ก่  การพดูอยา่งออ้มๆ  ท่ีรวมทั้งการพดูจา

เสียดสีหรือการนินทาใหร้้าย เป็นตน้  ส่วนท่าทางการแสดงออกนั้นก็มกัจะแสดงออกเม่ือบุคคลนั้นไปสนใจใน

ส่ิงอ่ืนหรือแสดงออกต่อบุคคลอ่ืนหรือวตัถุส่ิงของแทนท่ีจะแสดงออกต่อบุคคลเป้าหมาย  ตวัอยา่งท่ีแสดงถึง

พฤติกรรมกา้วร้าวท่ีแสดงออกในลกัษณะทางออ้ม  ไดแ้ก่   การพดูจาเสียดสี     การนินทาใหร้้าย  

 Buss (1961) กล่าววา่ พฤติกรรมกา้วร้าวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย (Physical 

Aggression) เป็นความกา้วร้าวท่ีแสดงออกโดยการใชอ้วยัวะทางกาย เช่น แขน ขา ฟัน หรือใชอ้วยัวะทางกาย

รวมกบัอาวธุ เช่น มีด ปืน เพื่อทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเจบ็ปวด และพฤติกรรมกา้วร้าวทางวาจา (Verbal 

Aggression) เป็นการตอบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้โดยใชถ้อ้ยคาํท่ีทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเจบ็ปวด  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   ไดแ้บ่งลกัษณะของพฤติกรรมกา้วร้าวเป็น 2 ดา้นคือพฤติกรรม

กา้วร้าวทางกาย ไดแ้ก่สีหนา้บ้ึงตึง  แววตาไม่เป็นมิตร  แสดงท่าทางไม่พอใจ  อยูน่ิ่งไม่ได ้ทะเลาะววิาท ชก

ต่อยทุบตี กระแทกกระทั้น   ทาํลายส่ิงของ ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น ทาํร้ายตนเอง   ทาํร้ายผูอ่ื้น และ พฤติกรรม

กา้วร้าวทางวาจา ไดแ้ก่ พดูหว้นเสียงดงัข้ึนเร่ือยๆ   พดูกระแทกกระทั้น  พดูคาํหยาบ   พดูตาํหนิติเตียน            

ขู่ตะคอก (มาตรฐานการปฏิบติัการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 2536) 

 สรุป ลกัษณะของพฤติกรรมกา้วร้าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  พฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย (Physical 

Aggression)  และกา้วร้าวทางวาจา (Verbal Aggression) 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย 

 การเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวสามารถอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีไดด้งัน้ี 

  (1)  ทฤษฎีสัญชาตญาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วร้าว (Instinct Theories of Aggression) เป็น

ทฤษฎีท่ี Freud (1937) มีความเห็นวา่ ความกา้วร้าวเป็นสัญชาตญาณท่ีเกิดข้ึนภายในตวัมนุษยไ์ม่ไดเ้ก่ียวกบั

เหตุการณ์ภายนอก คือ มนุษย ์เป็นผูท่ี้กา้วร้าวเสมอโดยไม่เลือกสถานการณ์ Freud กล่าววา่ สัญชาตญาณมี 2 

ประเภท คือ สัญชาตญาณแห่งการดาํรงชีวติ (Life Instinct) และสัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) 

นอกจากนั้น เขายงักล่าวถึง เร่ืองความพึงพอใจทางเพศจากการถูกคู่ร่วมเพศทาํร้ายซ่ึงจะทาํใหเ้จบ็ปวดทางร่างกาย

หรือจิตใจ (Masochism) วา่ เป็นแนวโนม้ท่ีบุคคลจะเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจจากการทาํร้ายตนเอง ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความตอ้งการทาํร้ายหรือกา้วร้าวผูอ่ื้น ทั้งน้ีเป็นเพราะการกา้วร้าวต่อผูอ่ื้นไม่สามารถแสดงออกมาไดง่้าย จึงหนัมา

ทาํร้ายตวัเอง Freud ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเช่นน้ี เป็นเพราะมีความรู้สึกผดิ (Guilt Feeling) ติด

อยูใ่นจิตไร้สาํนึก (Unconscious) เป็นตน้วา่ เม่ือวยัเด็กเคยถูกทาํร้ายตอบเพื่อเป็นการแกแ้คน้ แต่เด็กแสดงออก

ไม่ได ้ความเจบ็ปวดทางร่างกายและจิตใจ (Sadism) นั้น เป็นแนวโนม้ของพวกท่ีมีสญัชาตญาณในการทาํลายหรือ
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มีความกา้วร้าวท่ีชอบแสดงออกต่อคนอ่ืน ดงันั้น Freud จึงมีความเห็นวา่บุคคลไม่ควรเก็บความเครียด ความเก็บ

กดและความกา้วร้าวไวค้วรจะหาทางระบายออกไปในทางท่ีสังคมยอมรับและไม่เป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

เช่น การวาดเขียน งานศิลปะ หรือการเล่นกีฬา 

 (2)  ทฤษฎีความกา้วร้าวท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

 สมมติฐานความกา้วร้าวท่ีมาจากความคบัขอ้งใจ (Frustration – Aggression Hypothesis) ทฤษฎี

น้ีมาจากความเช่ือของ Dollard  และ Miller (1939) ท่ีเช่ือวา่ความกา้วร้าวของบุคคลมีสาเหตุมาจากความคบัขอ้งใจ 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และการท่ีบุคคลมีความคบัขอ้งใจจะสะสมอยูต่ลอดเวลาก็จะทาํ

ใหบุ้คคลนั้นเกิดความกา้วร้าวในท่ีสุด 

 ทฤษฎีสญัญาณความกา้วร้าว (Aggression Cues Theory) มาจากแนวคิดของ Berkowitz (1964) ท่ี

กล่าววา่ ความคบัขอ้งใจเป็นตวัท่ีก่อใหเ้กิดความกา้วร้าว แต่การแสดงความกา้วร้าวจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์ท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม กล่าวคือ แรงขบัภายในจะตอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ท่ีมากระตุน้นัน่

คือ ถา้เกิดความคบัขอ้งใจนอ้ย แต่มีสถานการณ์กระตุน้มากก็เกิดความกา้วร้าวได ้หรือถา้เกิดความคบัขอ้งใจมาก 

แต่มีสถานการณ์กระตุน้นอ้ย ก็ไม่เกิดความกา้วร้าว 

 Johnson (1977) ไดก้ล่าววา่ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวไดแ้ก่ลกัษณะท่ีอยู่

อาศยัหรือชุมชนท่ีแออดั การขาดปัจจยัดา้นท่ีอยูอ่าศยั (homeless) ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลใหเ้กิด

อาชญากรรม การใชส้ารเสพติด การทาํร้ายร่างกาย  บุคคลท่ีอยูใ่นชุมชนไดรั้บการศึกษาไม่เพียงพออยูใ่นภาวะ

ตกงานมาก  ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสนบัสนุนใหเ้กิดความรุนแรงตามมาได ้   ส่วนสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยั

กระตุน้ภายในหอผูป่้วย สรุปไดด้งัน้ี 

   1)  สภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยและไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ ไดแ้ก่ผูป่้วยขาดความรู้

เร่ืองของกฏระเบียบ  ขาดการมีส่วนร่วมในแผนการรักษาเน่ืองจากไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอในแผนการรักษา 

   2)  สภาพแวดลอ้มท่ีไม่สุขสบาย ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของผูป่้วยต่อการใหก้ารบริการ

ของโรงพยาบาล  ไม่ไดรั้บความสะดวกสบายหรือไม่ไดรั้บความสนใจจากบุคลากร 

   3)  สภาพแวดลอ้มท่ีขาดความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ กฏระเบียบของโรงพยาบาลท่ี

เคร่งครัด ทาํใหผู้ป่้วยขาดความเป็นส่วนตวัและอิสระภาพในส่ิงท่ีตอ้งการจะปฏิบติั การไม่ใหอ้อกนอกบริเวณ

หอผูป่้วย  จะตอ้งอยูภ่ายในบริเวณท่ีจาํกดั  อีกทั้งภายในหอผูป่้วยมีจาํนวนผูป่้วยมากเกินไป ทาํใหผู้ป่้วยถูก

รบกวน 

   4)  สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบับุคคล ไดแ้ก่ จาํนวนบุคลากรภายในหอผูป่้วยไม่เพยีงพอ

และตอ้งรับผิดชอบงานอ่ืนมากเกินไป เช่น งานดา้นบริหาร ดา้นวชิาการ  ทาํใหมี้เวลาดูแลเอาใจใส่นอ้ยลง
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ส่งผลใหผู้ป่้วยไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตอ้งการ  อีกทั้งการส่ือสารระหวา่งบุคลากรพยาบาลกบัผูป่้วยไม่มี

ประสิทธิภาพ ทาํใหผู้ป่้วยไม่สามารถบอกถึงปัญหาท่ีเผชิญอยู ่เช่น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก

ของผูป่้วยไม่มีความเขา้ใจผูป่้วย ขดัจงัหวะขณะทีผูป่้วยกาํลงัพดูอยู ่ซกัถามผูป่้วยมากเกินไป  ตลอดจนมี

ทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูป่้วย  ไม่รักษาเวลาตามท่ีนดั แสดงท่าทางย ัว่ย ุ ลอ้เลียนผูป่้วย 

 (3)  ทฤษฎีความกา้วร้าวท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory of Aggression) 

ทฤษฎีน้ีเนน้ความสาํคญัของการเรียนรู้ โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ ความกา้วร้าวนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ

บุคคล และเช่ือวา่องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพฤติกรรมกา้วร้าวมี 2 ประการ คือ แม่แบบ (Model) และการเสริมแรง 

(Reinforcement) ตามความเห็นของ Bandura (1976) ท่ีเช่ือวา่ เด็กไม่ไดเ้รียนรู้ความกา้วร้าวโดยตรงจากการให้

รางวลัหรือการลงโทษจากผูป้กครองเพียงอยา่งเดียว แต่เด็กจะเลียนแบบผูมี้อิทธิพลต่อตนเอง ถา้เด็กไดเ้ห็น

ตวัอยา่งความกา้วร้าวและพฤติกรรมนั้นบา้งแลว้ไดรั้บรางวลั เด็กก็แสดงพฤติกรรมนั้นอีก ทฤษฎีน้ีเนน้การ

เสริมแรง (Reinforcement) คือ ถา้บุคคลนั้นไดรั้บการเสริมแรง ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไป แต่ถา้ไดรั้บการ

ลงโทษบุคคลก็เลิกแสดงพฤติกรรมนั้น 

 จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมกา้วร้าวจะเห็นไดว้า่ ความกา้วร้าวมีสาเหตุต่าง ๆ กนั เช่น ทฤษฎี

สัญชาตญาณไดใ้หแ้นวคิดวา่ ความกา้วร้าวเป็นสัญชาตญาณของมนุษยท์ฤษฎีความกา้วร้าวท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

มีแนวคิดวา่ พฤติกรรมกา้วร้าวเกิดจากความคบัขอ้งใจหรือมีสถานการณ์ท่ีมากระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว 

และการเรียนรู้ก็ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าวได ้ฉะนั้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นเพยีงส่วนหน่ึง

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ทฤษฎีต่าง ๆ ไดอ้ธิบายลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเนน้ลงไปท่ีบุคคล และสถานการณ์

เฉพาะอยา่งแต่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ก็ยงัคงเป็นผลท่ีเกิดจากบุคคลและสถานการณ์ท่ีแวดลอ้มเขาอยูเ่สมอ การท่ีจะ

เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะท่ีซบัซอ้นของพฤติกรรมของมนุษย ์จาํเป็นตอ้งอาศยัทฤษฎีต่าง ๆ เขา้ช่วยประกอบกนั  

 

สาเหตุของพฤตกิรรมก้าวร้าวในเดก็ทัว่ไป 

 สาเหตุท่ีทาํใหเ้ด็กทัว่ไปมีพฤติกรรมกา้วร้าว แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

 (1)  ตวัเด็ก  ปัจจยัเก่ียวกบัตวัเด็กท่ีเสริมให้เกิดความกา้วร้าว ไดแ้ก่ 

  -   เพศ  เด็กชายมกัมีความกา้วร้าวบ่อยกวา่  รุนแรงกวา่และเป็นอยูน่านกวา่ 

  -   พื้นอารมณ์  เด็กท่ีมีพื้นอารมณ์แบบเด็กเล้ียงยากจะเกิดอาการกา้วร้าวไดง่้ายเม่ือมีส่ิงกระตุน้ 

  -   ปัญหาทางภาษา   ในเด็กเล็กท่ียงัพดูไม่เก่งหรือมีปัญหาทางภาษาอาจจะเกิดพฤติกรรม

กา้วร้าวไดบ้่อยๆ  ทั้งน้ีเพราะรู้สึกขดัใจและอึดอดัใจท่ีไม่สามารถบอกกล่าวถึงความตอ้งการของตนเองได ้
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  -   ความบกพร่องทางสมอง  โรคทางสมอง โรคลมชกั รวมทั้งโรคสมาธิบกพร่องอาจทาํใหเ้ด็ก

ควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองไม่ค่อยไดแ้ละแสดงความกา้วร้าวออกมา 

  -   ความเครียด   เม่ือเด็กมีความตึงเครียดหรือมีปัญหาในการปรับตวัเด็กอาจแสดงความเครียด

นั้นออกมาในลกัษณะของอาการกา้วร้าว 

  -   ความผดิปกติทางอารมณ์  เด็กอาจกา้วร้าวเน่ืองมาจากมีความผดิปกติทางจิตใจ เช่น  ป่วย

เป็นโรคซึมเศร้า หรือโรค bipolar   ซ่ึงพบไดบ้่อยในวยัรุ่น 

  -   เด็กไม่มีทางระบายพลงังานท่ีซ่อนอยูใ่นตวั เด็กชายในวยัเร่ิมโตจะมีพลงังานมากถา้ไม่

ระบายออกอยา่งเหมาะสมโดยการออกกาํลงักายเด็กอาจจะระบายออกมาเป็นความกา้วร้าวได ้ในเด็กท่ีนัง่ดู

โทรทศัน์มากเกินไปพลงังานท่ีซ่อนอยูจ่ะออกมาเป็นความกา้วร้าวแทน ปัญหาของเด็กท่ีไม่ไดอ้อกกาํลงักาย

และเกิดความกา้วร้าวน้ีมกัพบในเด็กท่ีอยูใ่นเมืองมากกวา่ชนบท 

  -   เด็กมีความกลวั และรู้สึกตนเองเปราะบาง   ภาพยนตร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคนอ่อนแอถูกทาํ

ร้ายหรือตกเป็นเหยือ่ของคนท่ีแขง็แรงกวา่นั้นอาจจะทาํใหเ้ด็กเลก็ๆ เกิดความกลวัและวติกกงัวลและบางทีเด็กก็

เอาชนะความกลวัและความวิตกกงัวลน้ีโดยการแสดงอาการกา้วร้าวต่อผูอ่ื้นเสียเอง 

  (2)  วธีิการอบรมของพอ่แม่และปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัว     ลกัษณะของความสัมพนัธ์

ระหวา่งพอ่แม่ลูก ท่ีพบบ่อยๆ ในครอบครัวของเด็กท่ีมีความกา้วร้าว ไดแ้ก่ 

  -   พอ่แม่อบรมเด็กอยา่งเขม้งวดมากและลงโทษเด็กบ่อยเกินไป 

  -   พดูคุยกบัเด็กอยา่งไม่เหมาะสม  เช่น  มีคาํสั่งเชิงลบ  หา้มไม่ใหท้าํอยา่งนั้นอยา่งน้ีบ่อยๆ 

  -   พดูตาํหนิติเตียนทาํใหเ้ด็กเสียหนา้หรืออาย ตะโกนด่า  ออกคาํสั่งแบบขู่เข็ญ โกรธหรือ

รําคาญและวพิากษว์จิารณ์เด็กบ่อยๆ 

  -   พอ่แม่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจหรือใหร้างวลัเม่ือเด็กทาํส่ิงท่ีดี 

  -   เม่ือเด็กทาํส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ด้ือ หรือไม่เช่ือฟังกฏระเบียบ พอ่แม่ก็ไม่ไดจ้ดัการตั้งแต่ตน้

อยา่งจริงจงั 

  -   มีการทาํร้ายร่างกายกนัในครอบครัว 
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  (3)  การเลียนแบบ    นอกจากเลียนแบบความกา้วร้าวจากพอ่แม่แลว้ เด็กอาจเลียนแบบความ

กา้วร้าวจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอ่ืนๆ เช่น เพื่อนฝงู โทรทศัน์ ภาพยนตร์หรือส่ืออ่ืนๆ 

  (4)  ความกา้วร้าวท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมเกเร หรือบุคลิกภาพอนัธพาล เด็กบางคน

ไม่ไดก้า้วร้าวอยา่งเดียว แต่มีปัญหาพฤติกรรมเกเรดว้ย เช่น หนีโรงเรียน โกหก ขโมยของ  ชอบทะเลาะววิาท 

ข่มขู่ผูอ่ื้นหรือมีบุคลิกภาพเบบอนัธพาล (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2542) 

สาเหตุและพฤตกิรรมก้าวร้าวในผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ความกา้วร้าวเกิดข้ึนดว้ยปัจจยัหลายอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่เกิดจากการอบรมเล้ียงดู ส่ิงแวดลอ้มและ

สุขภาพจิตท่ีสืบเน่ืองมากจากพนัธุกรรม ซ่ึง หทยั  ชิตานนท ์(2527)  กล่าววา่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การเพิ่มจาํนวนประชากรอยา่งรวดเร็วเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต การปรับตวั และท่ีสาํคญัคือ

การขาดความอบอุ่นในครอบครัว ทาํใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน สุขภาพจิตและร่างกายทรุดโทรม ปรับตวั

ลาํบากทาํใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ  ซ่ึงเป็นผลใหบุ้คคลแสดงออกมาในลกัษณะของความกา้วร้าว 

Goldstien (1975)  ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัพฤติกรรมกา้วร้าวตามแนวคิดของNewman 

ดงัน้ี 

 1)  อุปนิสัยของบุคคลท่ีมีความกา้วร้าวอยูแ่ลว้ มกัขาดสติย ั้งคิดท่ีจะควบคุมการกระทาํของ

ตนเองทาํใหเ้ป็นคนหุนหนัพลนัแล่น มีจริยธรรมตํ่า ไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอนในชีวติ ชอบอา้งเหตุผลผลและ

โทษผูอ่ื้นเสมอ เป็นคนท่ีเคยไดรั้บรางวลัเม่ือแสดงออกถึงความกา้วร้าว 

 2)  ส่ิงแวดลอ้มของบุคคลท่ีมีความกา้วร้าวเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาํนวยโอกาสใหก้ระทาํความ

กา้วร้าวอยูเ่สมอ มีพอ่แม่ หรือผูป้กครองท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีกา้วร้าวแก่เด็ก 

Citing Beizr Menalashino and  Egger (1978)  พบวา่เด็กปัญญาอ่อนร้อยละ 40 เป็นคนท่ีมีอารมณ์

หุนหนัพลนัแล่น เชือนแช เปล่ียนแปลงง่าย เม่ือเทียบกบัเด็กปกติ 

Neisworth (1982)   กล่าววา่ เด็กปัญญาอ่อนมกัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมมีพฒันาการดา้นต่างๆล่าชา้

และมีขอ้จาํกดัอยูใ่นระดบัหน่ึงเท่านั้น จึงทาํใหเ้ด็กมีความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้นอ้ย มีความสามารถ

จาํกดัในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการปรบตวัของเด็กในสังคม เด็กท่ีแสดงออกก็มุ่งท่ีจะ

ทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือนร้อนดว้ยการก่อเร่ืองต่างๆ ตามความตอ้งการของตนเองโดยไม่คาํนึงถึงความ



40 

 

เดือดร้อนของผูอ่ื้น เด็กพวกน้ีชอบหาเร่ืองทะเลาะววิาทมีเร่ืองขดัแยง้กบัเพื่อน รังแกเพื่อน ชอบการทุบตี เตะ 

ต่อย ทา้ทาย ทาํลายส่ิงของทั้งของตนเองและส่วนรวม พดูจาไม่สุภาพ กา้วร้าวทางกายและวาจา ไม่เกรงกลวั

ผูใ้หญ่ อวดดี ไม่ค่อยเช่ือฟัง ชอบก่อกวนในชั้นเรียน(ผกา  สัตยธรรม ,2530)   

สรุป  จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมกา้วร้าวของเด็กปัญญาอ่อนส่วนใหญ่แลว้ส่ิงแวดลอ้ม การอบรมเล้ียงดู  

บุคลิกภาพของเด็ก และการไม่ยอมรับของสังคม มีอิทธิพลทาํใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวไดท้ั้งส้ิน 

 

       2.2.2  แนวคดิทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก (Adult-Child Interaction) 

           การเรียนรู้แบบลงมือกระทาํนั้นจะประสบความสําเร็จได ้เม่ือผูใ้หญ่และเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ไฮสโคปจึงเนน้ใหผู้ใ้หญ่สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็กนั้นเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บัเด็ก เด็กจะกลา้พดู กลา้แสดงออก และกลา้ปรึกษาปัญหา ผูใ้หญ่จะตอ้งใส่ใจแมแ้ต่

เร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ และไม่เบ่ือหน่ายท่ีจะตอบคาํถามของเด็ก หรือป้อนคาํถามใหเ้ด็กเกิดความคิด จินตนาการ 

การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็กนั้นนบัไดว้า่มีคุณค่ามากกวา่การยกยอ่ง ชมเชย การใหร้างวลั  

ปัจจัยสําคัญในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 

           1. ความไวว้างใจ (Trust) ความไวว้างใจทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ประสบการณ์ในช่วงน้ีเป็นพื้นฐานสาํคญั

ในการพฒันา "ความไวว้างใจ" ในวยัต่อมา โดยเร่ิมจากบุคคลในครอบครัวและขยายต่อไปยงัโรงเรียนและวง

สังคมท่ีกวา้งข้ึน ส่ิงน้ีจะเป็นการสร้างสัมพนัธภาพบนพื้นฐานแห่งความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัต่อไป 

           2. การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) การเป็นตวัของตวัเองเป็นความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การ

ทดลองทาํส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจเม่ือทาํสาํเร็จ ดงันั้น ถา้ผูใ้หญ่ใหก้าํลงัใจในส่ิงท่ี

เด็กทาํไดต้ามความสามารถและวธีิการของเด็กแต่ละคน เด็กจะพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง รู้สึกวา่ตนเองเป็น

ผูมี้ความสามารถพึ่งตนเองและนาํตนเองได ้

           3. ความคิดริเร่ิม (Initiative) เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจะไปสนบัสนุนขั้นความ

เป็นตวัของตวัเอง ถา้เด็กไดรั้บอิสระในการคิด วางแผน และริเร่ิมทาํกิจกรรมต่างๆ ผูใ้หญ่มีเวลาใหก้บัเด็กใน

การตอบคาํถามก็จะเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กมี แนวโนม้ท่ีจะคน้ควา้ศึกษา และสาํรวจ เด็กจะรู้สึกมัน่ใจวา่ตนเอง

เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการเลือก ตดัสินใจ และกระทาํส่ิงต่าง ๆ ได ้
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           4. การร่วมรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น (Empathy) การร่วมรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นความสามารถในการ

เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัสร้างมิตรภาพและความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ในช่วงปฐมวยั

เด็กมีความสามารถในการใชภ้าษาดีข้ึน เด็กจะแสดงความรู้สึกของตนเองท่ีสามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น

ไดม้ากข้ึน 

           5. เช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นส่ิงท่ีแสดงวา่ตนเองสามารถประสบ

ความสาํเร็จ และสามารถช่วยเหลือสังคมได ้ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะกระตุน้ใหต่้อสู้กบั

อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ผูใ้หญ่สามารถพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กไดโ้ดยการสนบัสนุนใหเ้ด็กมี

โอกาสประสบความสาํเร็จจากการใชค้วามสามารถของตนเองอยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสใหเ้ด็กเรียนรู้วธีิการ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

           กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศทีส่นับสนุนการเรียนรู้ 

           1. ผูใ้หญ่ใหโ้อกาสเด็กแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบติั มีส่วนร่วมกบัเด็ก เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

รับรู้ความรู้สึก และความตอ้งการของเด็ก และเรียนรู้จากเด็ก 

           2. สนใจในความสามารถของเด็ก คน้หาความสนใจของเด็ก มองสถานการณ์ในมุมมองของเด็ก ใหพ้อ่

แม่และผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในส่ิงท่ีเด็กสนใจ วางแผนการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความสามารถและความ

สนใจของเด็ก 

           3. สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอยา่งแทจ้ริง แบ่งปันส่ิงท่ีตนเองมีกบัเด็ก เช่น ตอบสนองความสนใจของเด็ก

ดว้ยความเอาใจใส่ ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัแก่เด็กอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ถามและตอบอยา่งตรงไปตรงมา 

           4. ส่งเสริมการเล่นของเด็ก สังเกตและสนใจกบักิจกรรมการเล่นของเด็ก มีส่วนร่วมในการเล่นกบัเด็ก

ดว้ยบรรยากาศท่ีสนบัสนุน 

           5. ใชว้ธีิการแกปั้ญหาความขดัแยง้ขณะอยูร่่วมกนั การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของเด็กๆ โดยคาํนึงถึง

ความจริง ความมัน่คง และความอดทน จะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลท่ีตามมา ปลูกฝังให้

เด็กมีความรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูใ้หญ่และเด็กเพือ่ช่วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยดาํเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพือ่เป็นการประนีประนอมขอ้ขดัแยง้และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

           1) ใหเ้ด็กสงบอารมณ์ก่อน 

           2) ยอมรับความรู้สึกของเด็ก 

           3) รวบรวมขอ้มลูจากเด็ก เช่น เกิดอะไรข้ึน อะไรคือสาเหตุใหเ้ด็กอารมณ์เสีย 

           4) ยอ้นกลบัมาถามถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 
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           5) ใหเ้ด็กช่วยหาวธีิแกไ้ขปัญหา 

           6) คอย และสนบัสนุนการตดัสินใจของเด็ก 
 

องค์ประกอบพืน้ฐานในการสร้างสัมพนัธภาพ   

                1. ความรู้สึกวา่มีคนรัก (The feeling of  being love) ความตอ้งการของมนุษยต์ลอดชีวติ คือ ความรู้สึก

วา่มีคนรัก  ซ่ึงทาํใหผู้รู้้สึกเกิดความสุขและพอใจ  และคนท่ีมีความรักก็เป็นคนพร้อมท่ีจะใหแ้ละกระทาํดีต่อผูท่ี้

ตนรัก  มีความอดทนต่อความน่ารังเกียจ  และความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ช่วยเหลือดว้ยความเมตตา อดทน  

นุ่มนวล  พยาบาลมีความรักเพื่อนมนุษยจึ์งสามารถปฏิบติักบัผูป่้วยดว้ยความเมตตา  อดทน  นุ่มนวล  นบัถือ 

และสุขมุทาํใหผู้ป่้วยเกิดความรู้สึกไดว้า่ตนนั้นไดรั้บความรัก  เกิดความอบอุ่น 

2  ความรู้สึกไวว้างใจ (The feeling of trust)  ความไวว้างใจเม่ือเกิดข้ึนกบับุคคลใดแลว้จะทาํใหบุ้คคลผู ้

นั้นรู้สึกถึงความปลอดภยัในการท่ีจะติดต่อกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง พื้นฐานของความไวว้างใจน้ีจะเกิดข้ึนจาก

การท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานในอดีต  ถา้มีความมัน่คงเท่าไหร่ก็มีความไวว้างใจ

เกิดข้ึนมาก ฉะนั้นพยาบาลจึงสามารถจะคาดการณ์ไดว้า่ ถา้หากความตอ้งการของผูป่้วยไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

และถา้หากมีคนใดคนหน่ึงในท่ีเขาอยูน่ั้นไม่เป็นท่ีพอใจของเขา  ผูป่้วยก็จะรู้สึกวา่ไม่มีความไวว้างใจตรงกนั

ขา้มถา้ผูป่้วยรู้สึกมีความมัน่คง  เขาก็มกัจะผอ่นคลายความตึงเครียดอยูอ่ยา่งสบายและเต็มใจท่ีจะร่วมมือในการ

รักษา  ความไวว้างใจเป็นส่ิงแรกท่ีผูป่้วยแสวงหาเม่ือเกิดความเจบ็ป่วย  เราจะพบบ่อยคร้ังท่ีผูป่้วยพยายาม

ทดสอบพยาบาลเพื่อแสวงหาความไวว้างใจ เช่น เม่ือถูกรับไวรั้กษาจะทดสอบดูวา่เม่ือกดกระด่ิงแลว้จะมีใครมา

บา้ง   ถามวา่คุณออกเวรจะมีใครมาเปล่ียนไหม  หรือถามคนงานวา่พยาบาลท่ีตึกน้ีใจดีไหม  หรือถา้ไม่พดูก็จะ

แสดงออกมาเป็นการกระทาํแบบท่ีพยาบาลถือวา่เป็นการรบกวนอยา่งมาก เช่น รู้สึกเจ็บตรงนั้นตรงน้ี ขอโน่นขอ

น่ี 

3. ความรู้สึกภาคภูมิใจตนเองและนบัถือตนเอง (The feeling of  self-esteem and  self-respect) ความ

ภาคภูมิใจในตนเองและนบัถือตนเองมีความเก่ียวพนักนัมาก  และหมายถึงส่ิงท่ีทาํใหแ้ต่ละคนรู้สึกวา่ตนเองมีค่า

น่าสนใจ  ไดรั้บการยกยอ่งและมีเกียรติ  ปกติเราทุกคนตอ้งการและหวงัท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งและคงไวซ่ึ้งความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  แต่เม่ือเกิดความเจบ็ป่วยหรือถูกกดดนัมากคนเรามกัจะมีความรู้สึกแตกต่างออกไปมาก โดย

ทางท่ีไม่พดู  เขาหวงัท่ีจะให้คนอ่ืนเห็นวา่เขามีคุณค่า และเขาก็จะรู้สึกนบัถือผูน้ั้นท่ีเช่ือและเห็นคุณค่าของเขา 
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4.  ความรู้สึกถูกยอมรับวา่เป็นผูอ้าศยัพึ่งพา (The feeling of accept dependent )  ผูป่้วยเจบ็ยอ่มจะตอ้ง

เป็นผูท่ี้พึ่งพิงคนอ่ืนชัว่ระยะหน่ึง  ส่ิงแรกคือพึ่งพิงผูซ่ึ้งดูแลรักษาพยาบาล ส่ิงท่ีสองคือภาระกิจท่ีกาํลงักระทาํอยู่

ยอ่มตอ้งการใหค้นอ่ืนมาช่วยรับภาระแทน  ผูป่้วยบางคนรู้สึกดีใจท่ีพน้ภาระหนา้ท่ีชัว่คราวแต่บางคนก็รู้สึก

สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและฐานะ (Status)  อยา่งไรก็ตามความเจบ็ป่วยทาํให้ภาวะทางอารมณ์ของ

บุคคลนอ้ยลงกวา่อายจุริง  คือมีอารมณ์เป็นเด็กและตอ้งการพึ่งพิงคนอ่ืนก็เป็นพื้นฐานของความตอ้งการของชีวิต

มนุษยต์ั้งแต่วยัเด็ก หรือในขณะท่ีมีควาทุกขห์รือความกดดนั  การท่ีพยาบาลยอมรับนบัถือในความนึกคิดของ

ผูป่้วย  หมายความวา่พยาบาลไดย้อมรับและพบกบัความตอ้งการของเขาแลว้ในขณะนั้น 

5.  ความรู้สึกระหวา่งการตอ้งการพึ่งพิงและตอ้งการเป็นอิสระ (The feeling of  interdependency) 

ความรู้สึกเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วยทุกคน และเราทราบวา่มนุษยเ์รายอ่มตอ้งพึ่งพาอาศยัคนอ่ืนไม่มากก็นอ้ยเพื่อ

ความคงอยูข่องชีวติ  เช่น  อาจจะตอ้งอาศยัการตดัสินใจของคนอ่ืนและแบ่งปันความรับผดิชอบกนั ฯลฯ ฉะนั้น

ความรู้สึกเช่นน้ีจึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้ ผูป่้วยและพยาบาลต่างก็ตอ้งพึ่งพาอาศยัความรู้ความชาํนาญของ

พยาบาลในการใหค้วามช่วยเหลือตน  ฉะนั้นพยาบาลจะตอ้งใชค้วามสังเกตความรู้สึกของผูป่้วยในระยะน้ีเพื่อ

ช่วยเหลือผูป่้วยใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย 

6.  ความรู้สึกของความเป็นอิสระ (The feeling of   independency) ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความ

เป็นอิสระ  พึ่งตนเอง  จะสังเกตไดต้ั้งแต่วยัเด็กเม่ือสามารถช่วยตวัเองได ้ เช่น  ยนืได ้ เดินได ้ มกัจะไม่ตอ้งการ

ใหแ้ม่หรือพี่เล้ียงคอยจบัประคบัประคอง และส่ิงท่ีส่อใหเ้ห็นถึงความเจริญวยัคือ  สามารถแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจดว้ยตนเองได ้ ฉะนั้นพยาบาลจึงตอ้งเขา้ใจและรู้สึกสังเกตผูป่้วยในระยะน้ีดว้ยการสนบัสนุนให้

กาํลงัใจผูป่้วยท่ีพยายามจะช่วยตวัเอง  ซ่ึงผูป่้วยบางคนตอ้งการเวลาบา้ง (ฉววีรรณ  สัตยธรรม, 2541) 

 สรุป การมีสัมพนัธภาพระหวา่งพยาบาลและผูป่้วย พยาบาลจะตอ้งใชต้นเองเป็นเคร่ืองมือในการ

บาํบดัรักษาเคร่ืองมือในตวัพยาบาลคือความรัก ความเขา้ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น ความเห็นใจ ความเขา้ใจและ

การยอมรับการใชแ้นวคิดเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถในการแยกแยะความ

ตอ้งการของผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง และความสามารถของพยาบาลท่ีจะช่วยใหผู้ป่้วยพบกบัความตอ้งการของเขา 
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ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการนวดสัมผสั 

จากผลการศึกษาของคณะวจิยั จากคณะแพทยศ์าสตร์ lmperial College London ท่ีทดลองใชกิ้จกรรม

การนวดทารกกบัมารดหลงัคลอด ท่ีมีภาวะซึมเศร้าและรู้สึกแยก่บัการคลอดลูก พบวา่การท่ีมารดาไดน้วดใหลู้ก

เป็นประจาํทุกวนั สามารถลดอาการซึมเศร้าและกระชบัความสัมพนัธ์ของแม่ลูกใหดี้ข้ึน  

 

             งานวจิยัของ Dr.Yallo แห่ง Touch Therapy Institute ของสหรัฐอเมริกา พบวา่ การสัมผสัจากมารดา 

จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการท่ีจะช่วยกระตุน้พฒันาการลูกทางดา้นสติปัญญา และอารมณ์ของลูกได ้โดยเฉพาะ

ทารกวยั 0-6 เดือน  

 

คณะวจิยัจาก The University Miami School of Medicine ไดศึ้กษาในเร่ืองการนวดกบัเด็กท่ีคลอด 

ก่อนกาํหนด (Massage & Premature Babies) ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีมกัมีโรคแทรกซอ้น และเกิดความผดิปกติทางทกัษะ

กลา้มเน้ือ เช่นการยนื เดิน ฯลฯ แต่เม่ือไดน้าํการนวดเขา้มาช่วยในการรักษาพบวา่ ความสามารถทางทกัษะ

กลา้มเน้ือของเด็กดีข้ึน อาการของโรคแทรกซอ้นท่ีมาจากการคลอดก่อนกาํหนดก็ลดลงดว้ย 

 

ดรุณี ชมกล่ิน (2549) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผสัต่อ

ความผกูพนัของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนด  ดว้ยการวิจยัก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอยา่ง คือ บิดาและทารกเกิดก่อน

กาํหนดอายคุรรภ ์32-37 สัปดาห์ท่ีเขา้รับการรักษาในหอทารกแรกเกิดนํ้าหนกันอ้ย จาํนวน 40 ราย  เลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  โดยจบัคู่ทารกเกิดก่อนกาํหนดใหมี้อายคุรรภแ์ละนํ้าหนกัแรกเกิดใกลเ้คียงกนั 

กลุ่มควบคุม 20 รายไดรั้บการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารก

โดยการนวดสมัผสัวนัละ1 คร้ัง คร้ังละ 15 นาที ทั้งหมด 12 คร้ัง  พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความผกูพนัของ

บิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนด กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผสั เม่ือ

ทารกอายุ 18 วนัสูงกวา่เม่ือทารกอายุ 3 วนั เม่ือทารกอายุ 1 เดือนสูงกวา่เม่ือทารกอายุ 18 วนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<.01) และค่าเฉล่ียของคะแนนความผกูพนัของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนดในบิดา กลุ่มท่ีไดรั้บ

โปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผสั สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ เม่ือ

ทารกอายุ 18 วนั และเม่ือทารกอาย ุ1 เดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.01)   

 

 สุอารี  ลํ้าตระกลู (2551) ศึกษาประสิทธิผลของการนวดสัมผสัร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารกต่อ

ความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งมารดากบัทารกแรกเกิดในมารดาวยัรุ่นครรภแ์รกหลงัคลอด กลุ่มตวัอยา่งคือคู่ของ

มารดาวยัรุ่นครรภแ์รกและทารกแรกเกิด ท่ีมารับบริการ ณ แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ จาํนวน 
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58 ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย กลุ่มทดลอง 28 ราย กลุ่มควบคุมไดรั้บการดูแหลงัคลอดตามปกติจากเจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาล กลุ่มทดลองไดรั้บการดูแหลงัคลอดตามปกติจากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลร่วมกบัการสอนสาธิตการ

นวดสัมผสัทารกร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ วนัละ 1 คร้ัง 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการนวด

สัมผสัร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารก มีคะแนนความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งมารดาและทารกหลงัคลอด

มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดท้าํการนวดสัมผสัร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารกอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001 

 

วจัิยทีเ่กีย่วกบัการฟังดนตรีผ่อนคลาย 

 สุนีย ์ สุธีวรีะขจร(2547)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมผสับาํบดักบัดนตรีบาํบดัต่อระดบัความวติก

กงัวลก่อนผา่ตดัของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research)  โดยศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมผสับาํบดักบัดนตรีบาํบดัต่อระดบัความวติกกงัวลก่อนผา่ตดัของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม  กลุ่ม

ตวัอยา่งคือผูป่้วยมะเร็งเตา้นม  ท่ีเขา้รับการรักษาโดยการผา่ตดัเตา้นมท่ีสถาบนัมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  ซ่ึงมีระดบัความวติกกงัวลก่อนผา่ตดั ท่ีไดจ้ากแบบวดัความวติกกงัวลแบบแฝง (A - Trait) ของ 

สปิลเบอร์เกอร์มากกวา่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 50 ข้ึนไป   จาํนวน 18 คน  และสุ่มอยา่งง่ายเขา้กลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  คือ 

กลุ่มท่ีไดรั้บสัมผสับาํบดั  กลุ่มท่ีไดรั้บดนตรีบาํบดั  และกลุ่มควบคุม  แต่ละกลุ่มจะไดรั้บขอ้มูลตามโปรแกรม 

4  คร้ัง  คร้ังละ 15 นาที  แบ่งการทดลองเป็น 2 ระยะ คือ  ระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลอง  ผล

การศึกษา  พบวา่  มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิลดความวิตกกงัวลก่อนผา่ตดักบัระยะเวลาของการทดสอบอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมในกลุ่มท่ีไดรั้บสัมผสับาํบดัและกลุ่มท่ีไดรั้บดนตรีบาํบดัมี

ระดบัความวิตกกงัวลก่อนผา่ตดัตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในระยะหลงัการ

ทดลอง  ความวติกกงัวลก่อนผา่ตดัของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บสัมผสับาํบดัและกลุ่มท่ีไดรั้บดนตรีบาํบดัในระยะ

หลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

นวลลกัษณ์ เลาหพนัธ์ และคณะ (2552) ศึกษาการพฒันาผูดู้แลผูป่้วยจิตเภท ดา้นการให้คาํปรึกษาแบบ

กลุ่มตามทฤษฎี REBT ร่วมกบัดนตรีบาํบดั เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผูป่้วย จิตเภท ณ 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผูป่้วยจิตเภท ณ โรงพยาบาล

จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพื่อประเมินความสามารถการคู่มือการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มโดยใชท้ฤษฎี 

REBT ร่วมกบัดนตรีบาํบดัผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทของผูดู้แลในการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผูป่้วยจิต

เภทได ้กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีความสมคัรใจ 12 คน และผูป่้วยจิตเภทไดม้าจากการเลือก

อยา่งเฉพาะเจาะจงจาํนวน 60 คน ผลการศึกษา พบวา่ ผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทสามารถช่วยกนัพฒันาแบบ
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ประเมินผลการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลงัการใหค้าํปรึกษาเพื่อใชไ้ดเ้ฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน ผูดู้แล

ผูป่้วยจิตเภทมีความรู้เก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี REBT ร่วมกบัดนตรีบาํบดั มากข้ึน สามารถ

นาํคู่มือการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มโดยใชท้ฤษฎี REBT ร่วมกบัดนตรีบาํบดั ซ่ึงผูดู้แลผูป่้วยจิตเภทร่วมกนั

พฒันา เป็นการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มปิดอยา่งต่อเน่ืองจาํนวน 3 คร้ัง ไปส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ

ผูป่้วยจิตเภทในภาพรวมไดใ้นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84 และจากการปฏิบติัจริงทาํใหผู้ป่้วยจิต

เภทหลงัจากไดรั้บการใหค้าํปรึกษาแบบกลุ่มโดยใชท้ฤษฎี REBT ร่วมกบัดนตรีบาํบดัมีการเห็นคุณค่าใน

ตนเองดีข้ึนกวา่ก่อนใหค้าํปรึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

             วญิ�ู ทรัพยะประภาและคณะ (2545) ศึกษาผลของดนตรีบาํบดัท่ีมีต่อพฒันาการทางการส่ือความหมาย

และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของนกัเรียนออทิสติก  กลุ่มประชากรเป็นนกัเรียนออทิสติกในโครงการความร่วมมือ

ทางวชิาการและทางการวจิยัการจดัการศึกษาพิเศษ ระหวา่ง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 

โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 8 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 6 คน 

และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 1 คน รวม 15 คน และเป็นเพศชายทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

ประกอบดว้ย แผนการเรียนรู้ตามวธีิการทางดนตรีบาํบดั รวม 30 คาบ คาบละ 20 นาที พร้อมทั้งแบบประเมิน

พฤติกรรมดา้นความสามารถในการรับรู้และตอบสนององคป์ระกอบของดนตรี และแบบประเมินพฤติกรรม

ดา้นพฒันาการทางการส่ือความหมายและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีระดบั

ความสามารถในการรับรู้และตอบสนององคป์ระกอบของดนตรีในระดบัปานกลาง มีลกัษณะของพฒันาการ

ทางการส่ือความหมายท่ีชดัเจน และมีพฒันาการบา้ง คิดเป็นร้อยละ 48 เท่ากนั มีลกัษณะของพฒันาการทาง

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีชดัเจนและมีพฒันาการบา้ง คิดเป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 58 มีระดบัของพฒันาการ

ทางการส่ือความหมายและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัปานกลาง  
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ 

  จิราพร สงวนกล่ิน (2545) ศึกษาผลของการสอนอาบนํ้าทารกแบบมีปฏิสัมพนัธ์ ต่อความ

ผกูพนั ความพึงพอใจในบทบาทมารดา และความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมทารก ของมารดาครรภ์

แรก  พบวา่ มารดาในกลุ่มทดลองมีคะแนนมากกวา่มารดาในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

.001 เม่ือจาํแนกตามความผกูพนัระหวา่งมารดาและทารก  ความพึงพอใจในบทบาทมารดา และความสามารถ

ในการเรียนรู้พฤติกรรมทารก  ซ่ึงผลการวจิยัสนบัสนุนวา่การใหค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมทารกและการ

ส่งเสริมใหม้ารดาและทารกมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรกสามารถช่วยส่งเสริมความผกูพนั

ระหวา่งมารดาและทารกความพึงพอใจในบทบาทมารดาและความสามารถในการเรียนรู้  พฤติกรรมทารกของ

มารดาครรภแ์รกไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถนาํไปเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยาบาล

ต่อไปได ้ 



บทที ่3 

วธีิการดําเนินวจิัย 

การวจิยั เร่ือง  ผลของโปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 1.) รูปแบบการ

วจิยั  2.)ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  3.)เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  4.)การรวบรวมขอ้มลู   5.)การวเิคราะห์

ขอ้มลู  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการวจัิย  

  รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุ่ม

เดียวทดสอบก่อนและหลงั (One-Group Pretest –Posttest) ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

   O1 หมายถึง   การประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย   และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองก่อนการใชโ้ปรแกรมA2M 

   x   หมายถึง   โปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Program) 

   O2  หมายถึง   การประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย  และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองหลงัโปรแกรมA2M 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1 ประชากร   เป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีมารับบริการท่ีสถาบนัราชานุกลู 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง    เป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีมารับบริการท่ีหอผูป่้วยครอบครัว  

สถาบนัราชานุกลู ระหวา่งเดือนเมษายน – มิถุนายน  2553  ท่ีมีคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายตามแบบ

ประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย ตั้งแต่ 1 คะแนนข้ึนไป หรือมีคะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตามแบบ

สังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง นอ้ยกวา่ 15 คะแนน  

จาํนวน 18 คน 

 

O1         x       O2 
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3.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

     3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดําเนินการวจัิย ไดแ้ก่ โปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage 

Program) โดยใชก้ารนวดสมัผสั  การฟังดนตรีผอ่นคลาย   และการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั ซ่ึง

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ                                                                                                                   

กิจกรรมท่ี 1 : Introduction and Demonstration stage เป็นการใหค้วามรู้ปกครองและใหผู้ป้กครอง

ฝึกปฏิบติัในการนวดสมัผสัท่ีอวยัวะ 9 ส่วน ดว้ย 38 ท่านวด ท่าละ 10  คร้ังใหก้บัผูบ้กพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา    การจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  และการเปิดดนตรีบรรเลง  ซ่ึงดาํเนินกิจกรรมในวนัท่ี 1 เป็น

เวลา 90 นาที 

กิจกรรมท่ี 2 :  A2M  Operational stage เป็นการใหป้กครองปฏิบติัการนวดสมัผสัท่ีอวยัวะ 9 ส่วน 

ดว้ย 38 ท่านวด ท่าละ 10  คร้ังใหก้บัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา การจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  

และการเปิดดนตรีบรรเลงเอง  ซ่ึงดาํเนินกิจกรรมในวนัท่ี 2-10 วนัละ 90 นาที  รวมทั้งหมด 9 ครั้ง 

กระบวนการสร้างโปรแกรมA2M (Aroma Music & Massage Program) มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี     

           1.  ศึกษาตาํรา  เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เก่ียวกบัการนวดสัมผสั  การฟังดนตรีผอ่นคลาย   

และการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  

2.  ประชุมผูว้จิยัเพื่อวเิคราะห์   และเลือกกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสม มาใชพ้ฒันาโปรแกรม A2M  

เพื่อใชใ้นการวิจยั     

3.   ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรมA2M  ซ่ึงประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์  

ประเด็นเน้ือหาและองคป์ระกอบหลกั    กิจกรรม     ระยะเวลา    

4.  คุณภาพของเคร่ืองมือ      ตรวจสอบและวเิคราะห์ค่าความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) 

โดยผูท้รงคุณวฒิุ              

5.  นาํโปรแกรม A2M ท่ีตรวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหาแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง 10  คน เพื่อหาค่าความเท่ียงหรือค่าความเช่ือมัน่ 

  6.  นาํโปรแกรม A2M ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้มาใชใ้นการวจิยั         
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ภาพท่ี  1   แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นโปรแกรมA2M 

                                                       

   3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  

               3.2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

               3.2.2  แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบั

ผูป้กครอง     

        

1. ศึกษาตาํรา  เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการนวดสมัผสั  การฟังดนตรีผ่อนคลาย  และ การสมัผสักล่ินเพ่ือ

การบาํบดั 

2.ประชุมผูวิ้จยัเพ่ือวิเคราะห์ และเลือกกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสม มาใชพ้ฒันาโปรแกรม A2M เพ่ือใชใ้นการวิจยั     

3. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรม  ซ่ึงประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์  ประเด็นเน้ือหาและ

องคป์ระกอบหลกั    กิจกรรม     ระยะเวลา  ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4. นาํโปรแกรม A2M ไปหาประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและทดลองใชก้บัประชากรท่ี

มีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ได้ ประเดน็เนือ้หา   องค์ประกอบและกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายและวตัถปุระสงค์

   

 
เหมาะสม 

 วิเคราะห์และปรับปรุงเคร่ืองมือ 

5.นาํโปรแกรม A2M ท่ีวิเคราะห์และปรับปรุงแลว้นาํมาใชใ้นการวิจยั 

เหมาะสม 

ไมเ่หมาะสม 

ไมเ่หมาะสม 
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               3.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมกา้วร้าว

ทางกาย   รูปแบบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย  

2. ประชุมผูว้จิยัและสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 

3.  วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและความเท่ียง 

                      3.1 ค่าความตรง ตรวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย เพือ่หาค่า IOC (Index of item Objective 

Congruence) จาํนวน 3 ท่าน โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้คาํถามดงัน้ี                                                                                                                

                              -   ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

                            -  ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

                              -  ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์ 

                              สูตรการคาํนวณหาค่า IOC  =  ผลรวมคะแนน  

                                                                                      จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

         เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                 - ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

                 - ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 

3.2 ค่าความเท่ียง นาํไปทดสอบโดยใหพ้ยาบาลสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม

กา้วร้าวของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา และปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย    

หาคุณภาพของแบบวดัท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติหาค่าความเช่ือมัน่คอร์นบาค (Cronbach’s alpha) 

           4.   นาํแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายไปใชป้ระเมินผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2   แสดงกระบวนการพฒันาแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ    

สติปัญญา   

 

3.2.2 แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผู้ปกครอง     

มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์ 

2. ประชุมผูว้จิยั และสร้างแบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

กบัผูป้กครอง 

3.  วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและความเท่ียง 

ไมเ่หมาะสม 

เหมาะสม 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 

2. ประชุมผูว้จิยั และสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าว

ทางกาย 

3. วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและ

ความเท่ียง  

4.นาํแบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายไปใช ้

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 
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                     3.1 ค่าความตรง ตรวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

ตรวจสอบแบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง เพื่อหาค่า 

IOC (Index of item objective congruence) จาํนวน 3 ท่าน โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้คาํถามดงัน้ี                                                                                                                

                              -  ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

                              -  ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

                              -  ใหค้ะแนน -1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์ 

                              สูตรการคาํนวณหาค่า IOC  =  ผลรวมคะแนน  

                                                                                       จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

         เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                - ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

                - ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 

3.2 ค่าความเท่ียง นาํไปใหพ้ยาบาลทดลองในการสังเกตและบนัทึกคะแนนปฏิสัมพนัธ์ของ

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง  หาคุณภาพของแบบวดัท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติหาค่าความ

เช่ือมัน่คอร์นบาค (Cronbach’s alpha) 

4.นาํแบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง ไปใช้

ประเมินผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   แสดงกระบวนการพฒันาแบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

กบัผูป้กครอง

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิด

ทฤษฏีปฏิสมัพนัธ์ 

2. ประชุมผูว้จิยั และสร้างแบบสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ของ            

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

3. วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและความเท่ียง  

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 
ไมเ่หมาะสม 

เหมาะสม 

4.นาํแบบสงัเกตสงัเกตการมีปฏิสมัพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองไปใช ้
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การรวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ

หลงั (One-Group Pretest –Posttest)  

 

ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล มีดังนี ้

1.ทดสอบก่อนการทดลอง ติดตามเก็บขอ้มูลก่อนการใชโ้ปรแกรม A2M จาก กิจกรรมการฝึกทกัษะผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาของผูป้กครอง จาํนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกทกัษะการดาํรงชีวิต

ประจาํวนั และการฝึกทกัษะทางภาษาและการรับรู้  ระยะเวลาฝึกกิจกรรมละ 30 นาที  

2. ดาํเนินการทดลองดว้ยโปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Program) ตามแผนโปรแกรม 

โดยการสอนสาธิตผูป้กครองใหน้วดสัมผสัผูป่้วยดว้ยท่าต่างๆ 38 ท่า จุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหยโดยใชก้ล่ินลา

เวนเดอร์ท่ีมีคุณสมบติัทาํให้ผูไ้ดส้ัมผสักล่ินรู้สึกผอ่นคลาย สงบเยอืกเยน็ และเปิดดนตรีผอ่นคลายระหวา่งการ

นวด ตามโปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage Program)ในวนัแรก ระยะเวลา 90 นาที  วนัท่ี 2-10  ให้

ผูป้กครองนวดผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาเองตามโปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage 

Program)  วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที ระหวา่งเวลา 9.30 น. -10.30 น.ของทุกวนั เป็นเวลา 9 วนั 

  3. ทดสอบหลงัการทดลอง ติดตามเก็บขอ้มูลหลงัการใชโ้ปรแกรม A2M จาก กิจกรรมการฝึกทกัษะผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาของผูป้กครอง จาํนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกทกัษะการดาํรงชีวิต

ประจาํวนั และการฝึกทกัษะทางภาษาและการรับรู้  ระยะเวลาฝึกกิจกรรมละ 30 นาที  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ตามระเบียบวธีิทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาโดย 

ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง  

โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่ง

ก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M ดว้ยสถิติ Non-Paramatric แบบ Wilcoxon Signed-Rank  test 

4. เปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M ดว้ยสถิติ  Non-Paramatric  แบบ  Wilcoxon Signed-Rank test
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยั เร่ือง  ผลของโปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   1)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

กา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  2)

เพื่อเปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองระหวา่งก่อนกบั

หลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอเป็น 3  ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

 ตอนที ่1      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ตอนที ่2     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M   

 ตอนที ่3      ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M   

ตอนที ่4     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญา และคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบั

ผูป้กครองระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M   
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ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี  1    จาํนวน และร้อยละของเพศ  อาย ุ การวนิิจฉยัโรคของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขอ้มลู จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 14 77.8 

       หญิง 4 22.2 

อายุ     

       2 - 6    ปี 13 72.2 

       7 - 10   ปี 5 27.8 

การวนิิจฉัยโรค   

       Autism 11 61.1  

      Down   syndrome 2 11.1  

      Cerebral  Palsy 2 11.1 

      Developmental Disorder NOS 1 5.6 

      Pervasive Developmental Disorder 1 5.6 

      Attention Deficit Hyperactivities Disorder 1 5.6 

   
   

จากตารางท่ี 1  ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8  มีอายอุยู่

ในวยัเด็กก่อนวยัเรียนอาย ุ2-6 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2   และส่วนใหญ่ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็น  

Autism  ร้อยละ 61.1 รองลงมาเป็น Down   syndrome และ Cerebral  Palsy ร้อยละ 11.1 ตามลาํดบั 
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ตอนที ่2     ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทาง

พฒันาการและสตปัิญญาระหว่างก่อนกบัหลงัเข้าร่วมโปรแกรม A2M   

   

ตารางท่ี 2  คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายรายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M   
 

คนท่ี 

ทาํลายส่ิงของ 
ผลต่าง 

ทาํร้ายตนเอง 

ผลต่าง 

ทาํร้ายผูอ่ื้น  

ผลต่าง 

 

ก่อน

ทดลอง 
หลงั

ทดลอง 

ก่อน

ทดลอง 
หลงั

ทดลอง 

ก่อน

ทดลอง 
หลงั

ทดลอง 

1 7 2 5 16 3 13 12 4 8 

2 12 3 9 23 5 18 15 3 12 

3 3 1 2 2 0 2 3 1 2 

4 2 0 2 1 0 1 3 0 3 

5 5 0 5 3 0 3 0 0 0 

6 10 2 8 2 1 1 15 4 11 

7 0 0 0 0 0 0 7 1 6 

8 0 0 0 0 0 0 13 2 11 

9 1 0 1 5 2 3 14 5 9 

10 0 0 0 2 0 2 6 2 4 

11 18 8 10 0 0 0 0 0 0 

12 3 0 3 2 0 2 1 0 1 

13 15 7 8 8 1 7 13 3 10 

14 7 3 4 7 2 5 2 0 2 

15 13 6 7 4 1 3 8 2 6 

16 17 8 9 25 15 10 30 9 21 

17 12 7 5 16 8 8 9 3 6 

18 9 3 6 7 3 4 14 4 10 

รวม 134 50 87 123 41 82 165 43 122 
 

จากตารางท่ี 2   พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 

A2M  ลดลงทุกดา้นทุกคนโดยคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมทาํร้ายผูอื้่น 

รองลงมา คือ พฤติกรรมทาํลายส่ิงของ  และ พฤติกรรมทาํร้ายตนเอง ตามลาํดบั 
 

 



57 

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคะแนน ความแตกต่างของคะแนน และค่าร้อยละ พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 
 

คนท่ี คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย 

ก่อนและหลงัการทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง ลดลง (คะแนน) ร้อยละ เพิ่มข้ึน(คะแนน) 

1 35 9 26  74.28 - 

2 50 11 39 78.00 - 

3 8 2 6 75.00 - 

4 6 0 6 100 - 

5 8 0 8 100 - 

6 27 7 20 74.07 - 

7 7 1 6 85.71 - 

8 13 2 11 84.62 - 

9 20 7 13 65.00 - 

10 8 2 6 75.00 - 

11 18 8 10 55.55 - 

12 6 0 6 100 - 

13 36 11 25 69.44 - 

14 16 5 11 68.75 - 

15 25 9 16 64.00 - 

16 72 32 40 55.55 - 

17 37 18 19 51.35 - 

18 30 10 20 66.77 - 
 

จากตารางท่ี 3  คะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้

ร่วมโปรแกรม A2M ลดลงทุกคน โดยค่าร้อยละของคะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ลดลงร้อยละ 100 

รองลงมา คือ ร้อยละ85.71 และ 84.62 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4  ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียของลาํดบัท่ีของผลต่าง คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายรายดา้นของ 

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

ผลต่างของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายรายดา้น N Mean Rank P-Value 

พฤติกรรมทาํลายส่ิงของ 18 8.00 .001 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 18   

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 0   

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 0   

พฤติกรรมทาํร้ายตนเอง 18 8.00 .001 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 18   

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 0   

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 0   

พฤติกรรมทาํร้ายผูอ่ื้น 18 8.50 .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 18   

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 0   

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 0   

P< .05 

จากตารางท่ี 4  ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียลาํดบัท่ีของผลต่าง คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายรายดา้น ไดแ้ก่

พฤติกรรมทาํลายส่ิงของ พฤติกรรมทาํร้ายตนเอง และพฤติกรรมทาํร้ายผูอื้่น ก่อนการทดลองกบัหลงัการ

ทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายลดลงและนอ้ยกวา่ก่อนการ

ทดลองทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 5  ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียลาํดบัท่ีของผลต่าง ของคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของ 

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

ผลต่างของคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย N Mean Rank P-Value 

 

 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 

 

18 

 

9.50 

 

.000 

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 0   

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 0  

 

 

P< .05 

จากตารางท่ี 5 ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียลาํดบัท่ีของผลต่าง คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งทุกคน

มีคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายลดลงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตอนที ่3      ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู้บกพร่องทางพฒันาการ

และสตปัิญญากบัผู้ปกครองระหว่างก่อนกบัหลงัเข้าร่วมโปรแกรม A2M   

  

ตารางท่ี 6  คะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองก่อน

การทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

คน

ท่ี 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

หัน

ตาม

เสียง

เรียก 

มอง

หน้าเม่ือ

เรียกช่ือ 

ยอม

ให้

จับ

ตัว 

แสดง

กริยา

โอบ

กอด 

ร่วมมือ

ทาํ

กจิกรรม 

แสดง

ภาษา

ท่าทาง 

พยายาม

ส่ือความ 

หมาย 

คะ
แน

น
รว
ม

 หัน

ตาม

เสียง

เรียก 

มอง

หน้าเม่ือ

เรียกช่ือ 

ยอม

ให้

จับ

ตัว 

แสดง

กริยา

โอบ

กอด 

ร่วมมือ

ทาํ

กจิกรรม 

แสดง

ภาษา

ท่าทาง 

พยายาม

ส่ือความ 

หมาย 

คะ
แน

น
รว
ม

 

1 2 0 0 0 1 1 2 6 5 5 5 2 2 6 5 30 

2 2 1 0 0 0 1 0 4 4 5 5 2 2 5 4 27 

3 0 0 2 0 0 0 1 3 3 3 5 1 2 3 3 20 

4 2 2 1 0 0 2 2 9 5 5 5 2 2 8 8 35 

5 2 2 2 1 0 2 2 11 5 5 5 2 2 8 8 35 

6 2 2 2 1 0 1 2 10 5 5 2 2 1 8 8 31 

7 1 1 2 0 1 4 6 15 5 3 4 1 2 5 8 28 

8 2 2 3 0 1 6 8 22 4 4 5 1 2 8 8 32 

9 4 4 3 1 1 6 0 19 5 5 5 2 2 8 2 29 

10 5 5 1 0 1 8 8 28 5 5 3 1 2 8 8 32 

11 0 0 0 0 0 2 4 6 3 2 2 1 1 6 6 21 

12 2 1 3 1 1 4 2 14 5 4 5 2 2 7 5 30 

13 2 3 0 0 0 1 3 9 4 5 3 0 2 5 5 24 

14 3 1 1 0 1 3 1 10 5 4 5 1 2 8 5 30 

15 2 0 1 0 0 3 0 6 4 3 3 1 1 7 6 25 

16 0 1 2 0 0 0 1 4 2 3 4 0 1 3 4 17 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 2 2 12 

18 2 2 4 0 0 4 3 15 5 3 3 1 1 6 6 25 

รวม 38 27 27 4 7 48 45 191 75 71 73 22 30 111 101 483 

 

จากตารางท่ี 6  คะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

พบวา่ หลงัการทดลองผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 

เพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการทดลองทุกคนทุกดา้น โดยการแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด 

คือ การแสดงภาษาท่าทาง รองลงมา คือ การพยายามส่ือความหมาย และการยอมใหจ้บัตวั  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนน ความแตกต่างของคะแนน และค่าร้อยละ คะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

คนท่ี คะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์ ความแตกต่างของคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ 

ก่อนและหลงัการทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง เพิ่มข้ึน(คะแนน) ร้อยละ ลดลง(คะแนน) 

1 6 30 24 80.00 - 

2 4 27 23 85.19 - 

3 3 20 17 85.00 - 

4 9 35 26 74.26 - 

5 11 35 24 68.57 - 

6 10 31 21 67.74 - 

7 15 28 13 46.43 - 

8 22 32 10 31.25 - 

9 19 29 10 34.48 - 

10 28 32 4 12.50 - 

11 6 21 15 71.42 - 

12 14 30 16 53.33 - 

13 9 24 15 62.50 - 

14 10 30 20 66.66 - 

15 6 25 19 76.00 - 

16 4 17 13 76.47 - 

17 0 12 12 100 - 

18 15 25 10 40.00 - 

 

จากตารางท่ี 7  คะแนนรวมการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองหลงั

เขา้ร่วมโปรแกรม A2M เพิ่มข้ึนทุกคน โดยค่าร้อยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 100 

รองลงมา คือ ร้อยละ85.19 และ 85.00 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 8  ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียลาํดบัท่ีของผลต่าง ของคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

ผลต่างของคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์รายดา้น N Mean Rank P-Value 

หนัตามเสียงเรียก 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 17 9.00  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 1   

มองหนา้เม่ือเรียกช่ือ 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 17 9.00  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 1   

ยอมใหจ้บัตวั 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 1 1.00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 16 9.50  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 1   

แสดงกริยาโอบกอด 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 15 8.00  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 3   

ร่วมมือทาํกิจกรรม 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 18 9.50  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 0   

แสดงภาษาท่าทาง 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 17 9.00  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 1   

พยายามส่ือความหมาย 18  .000 

- หลงัการทดลองนอ้ยกวา่ก่อนการทดลอง 0 .00  

- หลงัการทดลองมากกวา่ก่อนการทดลอง 16 8.50  

- ก่อนการทดลองเท่ากบัหลงัการทดลอง 2   

P< .05 
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จากตารางท่ี 8   ค่าผลบวกและค่าเฉล่ียลาํดบัท่ีของผลต่าง ของคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง  รองลงมา คือ คะแนนเท่ากนั และไม่มีกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีคะแนนลดลงกวา่ก่อนการทดลอง  
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ตอนที ่4     ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา และคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบั

ผู้ปกครองระหว่างก่อนกบัหลงัเข้าร่วมโปรแกรม A2M   

 

ตารางท่ี 9   ค่าร้อยละของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ี

ลดลง  และค่าร้อยละของคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง

ท่ีเพิ่มข้ึน หลงัการทดลอง 

 

ค่าร้อยละ 
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย การมีปฏิสัมพนัธ์ 

จํานวน ร้อยละ              จํานวน ร้อยละ 
100-76 6 33.33 6 33.33 

75-51 7 38.88 12 66.66 

50-26 4 22.22 0 0 

25-0 1 5.55 0 0 

P< .05 

 

จากตารางท่ี 9 ค่าร้อยละของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ี

ลดลงหลงัการทดลอง พบวา่ ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีค่าคะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุด ในช่วงค่า

ร้อยละ 51-75 จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.88 รองลงมา จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และการมี

ปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการทดลอง มีค่าคะแนน

ทีเ่พิ่มข้ึนมากที่สุด ในช่วงค่าร้อยละ 75-51 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาจาํนวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.33 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่อง 

ทางพฒันาการและสติปัญญา  และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา กบั

ผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง 

 

คะแนน 
ก่อนทดลอง 

 

หลงัทดลอง P-Value 

X  SD X  SD 

 

พฤติกรรม

กา้วร้าวทางกาย 

 

 

23.44 

 

17.817 

 

7.44 

 

7.876 

  

 .000 

 

การมีปฏิสัมพนัธ์ 

 

10.60 

 

7.196 

 

26.83 

 

6.195 

 

.000 

 

 

P< .05 

จากตารางท่ี 10   ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาหลงัเขา้โปรแกรมA2M ลดลง และค่าเฉล่ียของคะแนนรวมการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้โปรแกรมA2M เพิ่มข้ึน และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยั เร่ือง  ผลของโปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

       เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรม A2M  ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

2. วตัถุประสงค์เฉพาะ 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่ง

ก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาซ่ึงเป็นผูป่้วยใหม่ท่ีมา

ใชบ้ริการท่ีหอผูป่้วยครอบครัว  สถาบนัราชานุกลู  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

ซ่ึงเป็นผูป่้วยใหม่ท่ีมาใชบ้ริการท่ีหอผูป่้วยครอบครัว  และพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และมีความบกพร่อง

ในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง ตามแบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา  และแบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง  

จาํนวน 18 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดําเนินการวจัิย ไดแ้ก่ โปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage Program)  

โดยใชก้ารนวดสมัผสั ดว้ยท่าต่างๆ  กล่ินอะโรมา  และดนตรีผอ่นคลาย ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ  

      กจิกรรมที ่1  A2M  Introduction and Demonstration stage 1 

      กจิกรรมที่ 2   A2M Operational stage 2 ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน 38 ท่านวด  
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  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  

             2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

             2.2  แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง     
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล มีดังนี้  

1.ทดสอบก่อนการทดลอง ติดตามเก็บขอ้มูลก่อนการใชโ้ปรแกรม A2M จาก กิจกรรมการฝึกทกัษะ

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาของผูป้กครอง จาํนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกทกัษะการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั และการฝึกทกัษะทางภาษาและการรับรู้  ระยะเวลาฝึกกิจกรรมละ 45 นาที  

2. ดาํเนินการทดลองดว้ยโปรแกรม A2M (Aroma Music & Massage Program) ตามแผนการ

สอนโปรแกรม โดยการสอนสาธิตผูป้กครองใหน้วดสัมผสัผูป่้วยดว้ยท่าต่างๆ 38 ท่า ตามโปรแกรม A2M 

(Aroma Music & Massage)  ในวนัแรก ระยะเวลา 60 นาที  วนัต่อมา ใหผู้ป้กครองนวดสมัผสัผูบ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญา ในวนัต่อมา  วนัละ1 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที ระหวา่งเวลา 9.30 น. -10.30 น.ของ

ทุกวนั เป็นเวลา 9 วนั  จึงครบโปรแกรม   

3.ทดสอบหลงัการทดลอง ติดตามเก็บขอ้มูลหลงัการใชโ้ปรแกรม A2M จาก กิจกรรมการฝึกทกัษะ

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาของผูป้กครอง จาํนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกทกัษะการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั และการฝึกทกัษะทางภาษาและการรับรู้  ระยะเวลาฝึกกิจกรรมละ 45 นาที  

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.วเิคราะห์ขอ้มูลการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง     โดย

ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาโดยใชส้ถิติ

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

 3. วเิคราะห์การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง ก่อน

และหลงัใชโ้ปรแกรมหลงั A2M โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย 

(Mean) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา และคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง

ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  ดว้ยสถิติ  Non-Parametric  แบบ  Wilcoxon Signed-Rank test  

และค่าร้อยละ  
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5.สรุปผลการวจัิย    

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8  มีอายอุยูใ่นวยัเด็กก่อนวยัเรียนอาย ุ2-6 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.2   และส่วนใหญ่ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็น  Autism  ร้อยละ 61.1 รองลงมาเป็น Down   syndrome 

และ Cerebral  Palsy ร้อยละ 11.1 ตามลาํดบั 

 5.2 ผลวเิคราะห์คะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายรายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  พบวา่ พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  ลดลงทุกดา้นทุกคน โดยคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าว

ทางกายท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ พฤติกรรมทาํร้ายผูอ่ื้น รองลงมา คือ พฤติกรรมทาํลายส่ิงของ  และ พฤติกรรม

ทาํร้ายตนเอง ตามลาํดบั และเม่ือวิเคราะห์คะแนนรวมของพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M พบวา่ มีคะแนนลดลงทุกคน โดยค่าร้อยละของ

คะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ลดลงร้อยละ 100 รองลงมา คือ ร้อยละ85.71 และ 84.62 ตามลาํดบั 

 5.3 ผลวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนพฤติกรรม

กา้วร้าวทางกายลดลงและนอ้ยกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 5.4 ผลการวเิคราะห์คะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

กบัผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ คะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการ

ทดลอง รองลงมา คือคะแนนเท่ากนัและไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนลดลงกวา่ก่อนการทดลอง โดย 

ค่าร้อยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ร้อยละ85.19 และ 85.00 ตามลาํดบั 

และเม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูคะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญากบัผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

คะแนนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง  รองลงมา คือ คะแนนเท่ากนั และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนลดลงกวา่

ก่อนการทดลอง โดยคะแนนการแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด คือ การแสดง

ภาษาท่าทาง รองลงมา คือ การพยายามส่ือความหมาย และการยอมใหจ้บัตวั  ตามลาํดบั 

 5.5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา และคะแนนการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบั

ผูป้กครองระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M  พบวา่ ค่าร้อยละของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทาง

กายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาลดลงกวา่หลงัการทดลอง มีค่าคะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุด 

ในช่วงค่าร้อยละ 51-75 จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.88 รองลงมา จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการทดลอง  
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มีค่าคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ในช่วงค่าร้อยละ 75-51 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาจาํนวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลาํดบั 

 5.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่อง 

ทางพฒันาการและสติปัญญา  และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา กบั

ผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของ

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้โปรแกรมA2M ( X =7.44) ลดลงกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม

A2M ( X = 23.44) และค่าเฉล่ียของคะแนนรวมการมีปฏิสมัพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาหลงัเขา้โปรแกรมA2M  ( X =26.83) เพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเขา้โปรแกรมA2M ( X =10.60) และมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาผลของโปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของ    

ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง โดยผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 ระหวา่งก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

   ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้ 

ร่วมโปรแกรม A2M  ลดลงทุกคนและทุกดา้นโดยคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายที่ลดลงมากที่สุด 

คือ พฤติกรรมทาํร้ายตนเอง รองลงมา คือ พฤติกรรมทาํร้ายผูอ่ื้น และพฤติกรรมทาํลายส่ิงของ  ตามลาํดบั และ

เมื่อวิเคราะห์คะแนนรวมของพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้

ร่วมโปรแกรม A2M พบวา่ มีคะแนนลดลงทุกคน โดยค่าร้อยละของคะแนนที่ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงร้อยละ 

100 รองลงมา คือ ร้อยละ85.71 และ 84.62 ตามลาํดบั ซ่ึงค่าร้อยละของคะแนนพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผู ้

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาลดลงกวา่หลงัการทดลอง มีค่าคะแนนท่ีลดลงมากท่ีสุด ในช่วงค่าร้อยละ 

51-75 จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.88 รองลงมา จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และมีคะแนน

พฤติกรรมกา้วร้าวทางกายลดลงและนอ้ยกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อธิบายได้

วา่ การลดลงของพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ส่วนหน่ึงมีผลจากการ

นวดสัมผสัเพราะการนวดสัมผสัมีประโยชน์ทาํให้กลา้มเน้ือผอ่นคลาย การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึนช่วยลด

ความเครียดของลูก ทาํให้สุขภาพจิต  และอารมณ์ของลูกดีข้ึน (วิไล  เลิศธรรมเทวี , 2547) สอดคล้องกบั

การศึกษาของดร.ทิฟฟานี ฟีลด์ และคณะ สถาบนัวิจยัการสัมผสั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัไมอามี 

สหรัฐอเมริกา (อา้งในชลทิพย ์นาคาสัย, 2542) ศึกษาในผูป่้วยจิตเวชพบวา่คนไขมี้ระดบัฮอร์โมนซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัความเครียดลดลง ทั้งฮอร์โมน Cortisone  และฮอร์โมน Nor-epinephrine  และในระหวา่งการนวดพ่อแม่ลูก

จะไดใ้กลชิ้ด ไดพ้ดูคุย มองหนา้และสบตากบัลูก  ทาํให้เกิดสายสัมพนัธ์รักและความผกูพนัทางจิตใจ ระหวา่ง

พอ่แม่และลูกจะเกิดการปฏิสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้สึกรัก ความผกูพนัต่อกนั  ซ่ึงลูกสามารถสัมผสัความรู้สึกน้ี

http://www.doctor.or.th/taxonomy/term/4290�
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ได้  ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กอารมณ์ดี แจ่มใสข้ึน ไม่หงุดหงิด พฤติกรรมก้าวร้าวจึงไม่เกิดข้ึน 

(รวิวรรณ  รุ่งไพวลัย,์ 2547) ประกอบกบัระหวา่งการนวดสัมผสัไดเ้ปิดเพลงดนตรีบรรเลงไปดว้ย ทั้งน้ีเพราะ

ดนตรีมีผลต่อจิตใจและสมอง สามารถทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปะชญัญะ จินตนาการ 

การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการส่ือสารทางอวจันะภาษา นอกจากน้ียงัใช้ได้ทั้งการบาํบดัทางจิตใจ 

บรรเทาโรคและใชใ้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระดบับุคคล เช่น การลดระดบัความเครียด การฟังเพือ่

สร้างสมาธิและการผอ่นคลาย และดนตรีบรรเลงท่ีใชเ้ปิดใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาฟังระหวา่ง

การนวดสมัผสันั้นเป็นดนตรีบรรเลงดว้ยจงัหวะท่ีชา้ ระดบัเสียงไม่ดงัมาก ขนาดความดงั 30 เดซิเบล ซ่ึงการฟัง

เพลงจงัหวะทีช่า้ ผอ่นคลายสบาย ระดบัเสียงปานกลาง นุ่มนวล จะรู้สึกทาํใหรู้ ้สึกผอ่นคลายสบาย ๆ (ทวีศกัด์ิ  

สิริรัตน์เรขา, 2550) และจากองค์ประกอบของดนตรีทีป่ระกอบด้วยเสียง จงัหวะ และท่วงทาํนอง ซ่ึงมี

ประโยชน์ตามองคป์ระกอบ คือ ระดบัเสียงในระดบัตํ่า และระดบัสูงปานกลาง จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบ 

จงัหวะหรือลีลา ช่วยสร้างเสริมสมาธิและการผอ่นคลาย ซ่ึงจงัหวะเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองของเด็ก ดนตรีท่ีมีจงัหวะกระชบั รวดเร็ว จะทาํให้เด็กคึกคกั สนใจ ส่วนดนตรีที่มีจงัหวะชา้ จะทาํ

ให้เด็กสงบ ไม่งอแง แต่ดนตรีที่มีจงัหวะชา้เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นเพลงกล่อมให้นอนไดดี้กวา่ดนตรีท่ีมีจงัหวะเร็ว  

นอกจากน้ีจงัหวะของดนตรี( Beats) หรือจงัหวะการเตน้ของหวัใจจาํนวนจงัหวะใน 1 นาที ( Beats per minute 

หรือ bpm ) ในแต่ละบทเพลงจะต่างกนั และสามารถใชเ้ป็นตวับอกถึงการเตน้ของหวัใจ เช่น 70 bpm เป็น

จงัหวะที่ลดความกงัวลใจไดดี้ เพราะการเตน้ของหวัใจ 60 คร้ัง ต่อนาที เป็นช่วงที่ร่างกายผอ่นคลายที่สุด เช่น 

ดนตรีคลาสิกของโมสาร์ท โชแปง ซ่ึงดนตรีบรรเลงที่ใชเ้ปิดในการทดลอง คือ ดนตรีชุด Bed Time Story  ซ่ึง

เป็นดนตรีบรรเลงท่ีมีจงัหวะของดนตรี( Beats) 70 Beats per minute  (bpm) เป็นจงัหวะที่ลดความวิตกกงัวล

และผอ่นคลาย และท่ีสาํคญัเสียงดนตรีเป็นเคร่ืองมือชั้นเยีย่มในการสร้างแรงจูงใจ และแรงบนัดาลใจที่ดีให้กบั

เด็กๆในขณะเดียวกนัยงัให้ประโยชน์ในการทาํให้เด็กๆ มีสมาธิและมีความสงบผ่อนคลายได ้โดยเฉพาะ

ท่วงทาํนอง ซ่ึงท่วงทาํนองเป็นส่วนที่จบัใจที่สุดของเสียงดนตรี จะทาํให้เสียงและจงัหวะผสานออกมาเป็น

ความรู้สึกต่างๆ  ท่ีมีผลต่อจิตใจอยา่งลึกซ้ึง(สถาบนัดนตรียามาฮ่า, 2553) ซ่ึงจากแนวคิดของ Berkowitz (1964) 

ท่ีกล่าววา่ ความคบัขอ้งใจเป็นตวัท่ีก่อใหเ้กิดความกา้วร้าว แต่การแสดงความกา้วร้าวจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยู่

กบัสถานการณ์ท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม  คือ แรงขบัภายในจะตอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ที่มากระตุน้นัน่

คือ ถา้เกิดความคบัขอ้งใจนอ้ย แต่มีสถานการณ์กระตุน้มากก็เกิดความกา้วร้าวได ้หรือถา้เกิดความคบัขอ้งใจ

มาก แต่มีสถานการณ์กระตุน้นอ้ย ก็ไม่เกิดความกา้วร้าว สําหรับผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญาที่ไดรั้บ

การดูแลดว้ยโปรแกรม A2M ผลการทดลองเด็กเกิดความสงบและผ่อนคลาย ความคบัขอ้งใจซ่ึงเป็นแรงขบั

ภายในลดลง ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มที่ผอ่นคลายดว้ยเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆ และกล่ินหอมจากนํ้ ามนัหอมระเหย 

จึงไม่มีสถานการณ์ กระตุ้นให้เกิดผูบ้กพร่องทางพฒันาการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ และในด้านการมี

ปฏิสัมพนัธ์ เด็กมีคะแนนพฤติกรรมการแสดงภาษาท่าทางมากที่สุด พยายามส่ือความหมาย และยอมให้จบัตวั

แสดงให้เห็นวา่เด็กเร่ิมมีทกัษะทางสังคมมากข้ึน สามารถพยายามแสดงความตอ้งการดว้ยภาษาท่าทาง และ
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คาํพดูได ้ทาํใหเ้ด็กสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นผลให้พฤติกรรม

กา้วร้าวของเด็กลดลง 

 

 นอกจากการท่ีผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดฟั้งดนตรีในระหวา่ง

การนวดสมัผสัจนเกิดความรู้สึกผอ่นคลายแลว้ ยงัไดส้มัผสักล่ินนํ้ามนัหอมระเหยดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

ทาํใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีพฤติกรรมกา้วร้าวลดลงจากความรู้สึกสงบและผอ่นคลาย 

อธิบายไดว้า่ อาจเป็นผลจากการสัมผสักล่ินจากนํ้ามนัหอมระเหยเพราะนํ้ามนัหอมระเหย ทาํใหร่้างกาย 

จิตใจอารมณ์เกิดความสมดุล ซ่ึงนํ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัออกมาจากพืชนั้นมีคุณสมบติัในการบาํบดัรักษา 

โดยใชห้ลกัทางสรีรศาสตร์ท่ีมนุษยส์ามารถสัมผสัรับกล่ิน (OLFACTORY NERVES) ซ่ึงอยูเ่หนือโพรงจมูก 

(NASAL CAVITY) เม่ือกล่ินต่างๆ จากโมเลกุลของละอองเกสรดอกไม ้ผา่นกระเปาะรับกล่ิน 

(OLFACTORY BULBS) ท่ีต่อกบัลิมบิค ซีสเตม็ (LIMBIC SYSTEM) ซ่ึงเป็นสมองส่วนควบคุมอารมณ์

และความทรงจาํ โดยปกติแลว้ระบบทางเดินหายใจเร่ิมตน้จากการหายใจเขา้ (INHALE) และหายใจออก 

(EXHALE) เพือ่ใหเ้ลือดดูดซบัออกซิเจนท่ีสูดเขา้ไป เปล่ียนสภาพและสร้างเป็นพลงังานใหร่้างกาย หาก

อากาศท่ีผา่นเขา้สู่สมองและปอดไม่บริสุทธ์ิ ก็จะทาํใหส้ารพิษท่ีปนอยูใ่นอากาศเสียนั้นตกคา้งอยูใ่นระบบ

ทางเดินหายใจ และมีผลกระทบต่อระบบประสาท ลิมบิค ซีสเตม็ เป็นผลทาํให ้อารมณ์ และความทรงจาํ

แปรปรวนไปดว้ย  ซ่ึงการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยมีหลายวธีิในการบาํบดัรักษาแต่การวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการสูด

ดมจากการกระจายกล่ินในอากาศ การหยดลงบนนํ้าอุ่นหรือนํ้าร้อน แลว้ทาํการกระจายกล่ินโดยใชเ้ตาตม้

นํ้ามนัหอมระเหยไฟฟ้า และใชพ้ดัลมกระจายกล่ิน ซ่ึงการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยโดยวธีิสูดดมน้ีจะช่วยทาํให้

ผอ่นคลาย หรือกระตุน้การทาํงานของสมอง ช่วยบรรเทาจิตใจท่ีป่ันป่วนหงุดหงิด ผอ่นคลายความเครียด

และความวติกกงัวล ซ่ึงทาํใหรู้้สึกสดช่ืน ทั้งน้ีนํ้ามนัหอมระเหยท่ีถูกสกดัจากพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด

จึงถูกคน้ควา้วจิยัเพื่อนาํมาบาํบดัรักษาโรคต่างๆ เพราะคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  ผอ่นคลาย  ลด

ความเครียด ช่วยใหห้ลบัสบาย และลดอาการปวดเม่ือย ซ่ึงในการศึกษาทดลองคร้ังน้ี ใชก้ล่ินลาเวนเดอร์ท่ีมี

คุณสมบติัช่วยใหผ้อ่นคลาย และหลบัสบาย (ชนินทร์ ลีวานนัท,์ 2550) ซ่ึงสังเกตไดจ้ากหลงัการนวดสัมผสั

เด็กส่วนใหญ่จะหลบั และอารมณ์ดี 

 

2.การศึกษาเปรียบเทียบการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาระหวา่ง

ก่อนกบัหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม A2M 

                ผลการวจิยั พบวา่ คะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

กบัผูป้กครอง หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการทดลอง รองลงมา คือ

คะแนนเท่ากนัและไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนลดลงกวา่ก่อนการทดลอง โดยค่าร้อยละของคะแนนท่ี

เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ร้อยละ85.19 และ 85.00 ตามลาํดบัและเม่ือวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนการมีปฏิสมัพนัธ์รายดา้นของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบั
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ผูป้กครองก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง พบวา่ หลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มข้ึน

กวา่ก่อนการทดลอง  รองลงมา คือ คะแนนเท่ากนั และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนลดลงกวา่ก่อนการ

ทดลอง โดยการแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด คือ การใหค้วามร่วมมือในการทาํ

กิจกรรม รองลงมา คือ การยอมใหจ้บัตวั  และการแสดงกริยาโอบกอด ตามลาํดบั และค่าร้อยละของคะแนน

การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครองท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการทดลอง มีค่า

คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ในช่วงค่าร้อยละ 75-51 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมา คือ จาํนวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลาํดบั และค่าเฉล่ียของคะแนนรวมการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาหลงัเขา้โปรแกรมA2M  เพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม A2M และมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  อธิบายไดว้า่ การมีปฏิสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา เป็นผลจาก โปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Program) ท่ีมี

กิจกรรมผสมผสานกนัจากการนวดสมัผสั ฟังดนตรีบรรเลงผอ่นคลาย และไดส้มัผสักล่ินนํ้ามนัหอมระเหย 

ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีผลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ท่ีอธิบายตาม

กิจกรรม คือ การนวดสมัผสัเป็นการสัมผสัรักรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยสร้างความรักความผกูพนั  ระหวา่งพอ่แม่

ลูก อีกทั้งยงัส่งผลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทางดา้นร่างกายก็จะช่วยใหเ้ด็กมีสุขภาพกายแขง็แรง 

กลา้มเน้ือผอ่นคลาย การไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน ช่วยในการทาํงานของกระเพาะอาหารและลาํไส้ ช่วย

กระตุน้การดูดกลืน ทาํใหร้ะบบการยอ่ยดีข้ึน  ดา้นจิตใจการนวดสมัผสัจะช่วยลดความเครียดของลูก ทาํให้

สุขภาพจิต  และอารมณ์ของลูกนอ้ยดีข้ึน เพราะขณะท่ีนวดพอ่แม่ลูกจะไดใ้กลชิ้ด ไดพ้ดูคุย มองหนา้และ

สบตากบัลูก  ทาํใหเ้กิดสายสมัพนัธ์รักและความผกูพนัทางจิตใจ ระหวา่งพอ่แม่และลูก แลกเปล่ียนอุ่นไอ

และสายใยรักระหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่งดี (วไิล  เลิศธรรมเทว,ี 2547) นอกจากน้ีการนวดสัมผสัยงัเป็นการ

แสดงความรักอยา่งหน่ึงของคุณพอ่คุณแม่ เน่ืองจากระหวา่งท่ีคุณพอ่คุณแม่นวดลูกนอ้ยนั้นจะเกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์ถ่ายทอดความรู้สึกรัก ความผกูพนัต่อกนั  ซ่ึงลูกสามารถสัมผสัความรู้สึกน้ีได ้(รววิรรณ   

รุ่งไพวลัย,์ 2547) ทั้งน้ียงัช่วยเพิ่มพฒันาการของลูกใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นการส่ือภาษาทางกายและสายสัมพนัธ์

ทางใจระหวา่งคุณกบัลูกนอ้ย ใหเ้กิดความรัก ความผกูพนัมากยิง่ข้ึน (สมพร จิตรัตนพร, 2551) จะเห็นได้

จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ เด็กแสดงภาษาท่าทางมากท่ีสุด รองลงมา คือ พยายามส่ือความหมาย และยอมใหจ้บั

ตวั แสดงใหเ้ห็นวา่เด็กรู้สึกไวว้างใจผูป้กครองเพิ่มมากข้ึน และรู้สึกปลอดภยัเม่ืออยูก่บัผูป้กครอง

(www.thaikids, 2553) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดรุณี ชมกล่ิน (2549) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม

ปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผสัต่อความผกูพนัของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนด ท่ีพบวา่

ค่าเฉล่ียของคะแนนความผกูพนัของบิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนด กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริม

ปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวดสัมผสั เม่ือทารกอาย ุ18 วนัสูงกวา่เม่ือทารกอายุ 3 วนั เม่ือทารกอายุ 1 

เดือนสูงกวา่เม่ือทารกอายุ 18 วนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<.01) และค่าเฉล่ียของคะแนนความผกูพนัของ

บิดาต่อทารกเกิดก่อนกาํหนดในบิดา กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์บิดาและทารกโดยการนวด

สมัผสั สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ เม่ือทารกอาย ุ18 วนั และเม่ือทารกอายุ 1 เดือน อยา่งมี

http://www.thaikids/�
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นยัสาํคญัทางสถิติ (p<.01)  และการศึกษาของสุอารี  ลํ้าตระกลู (2551) ศึกษาประสิทธิผลของการนวดสัมผสั

ร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารกต่อความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งมารดากบัทารกแรกเกิดในมารดาวยัรุ่น

ครรภแ์รกหลงัคลอด ท่ีพบวา่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการนวดสัมผสัร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารก มี

คะแนนความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งมารดาและทารกหลงัคลอดมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดท้าํการนวด

สัมผสัร่วมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัทารกอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.001  

 ส่วนการฟังดนตรีบรรเลง ระหวา่งการนวดสัมผสั ทาํใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามี 

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองเพิ่มข้ึน อธิบายไดว้า่ จากประโยชน์ของการฟังดนตรีผอ่นคลายดา้นหน่ึงคือการ

พฒันาทกัษะสังคมทาํใหเ้ด็กไดอ้ยูร่่วมกบัเด็กคนอ่ืนๆซ่ึงระหวา่งการนวดสมัผสั จะมีเด็กอ่ืนและผูป้กครอง

อยูด่ว้ย  เป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึน กิจกรรมกลุ่มเหล่าน้ีจะช่วยพฒันาทกัษะในการรู้จกัรอ

คอยใหถึ้งเวลาของตน รู้จกัการทาํงานร่วมกนัไปจนถึงการแบ่งปัน และยงัมีผลต่อพฒันาการของสมองเด็ก

โดยตรง นอกจากกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้และการเขา้ใจท่ีดีแลว้ ยงัช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นการพดูและใช้

ภาษาไดเ้ร็วยิง่ข้ึน เป็นการพฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวญิ�ู  

ทรัพยะประภาและคณะ (2545) ท่ีศึกษาผลของดนตรีบาํบดัท่ีมีต่อพฒันาการทางการส่ือความหมายและ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของนกัเรียนออทิสติก  พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความสามารถในการรับรู้และตอบสนอง

องคป์ระกอบของดนตรีในระดบัปานกลาง มีลกัษณะของพฒันาการทางการส่ือความหมายท่ีชดัเจน และมี

พฒันาการบา้ง คิดเป็นร้อยละ 48 เท่ากนั มีลกัษณะของพฒันาการทางปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีชดัเจนและมี

พฒันาการบา้ง คิดเป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 58 มีระดบัของพฒันาการทางการส่ือความหมายและ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในระดบัปานกลาง  

 นอกจากน้ีการไดส้ัมผสักล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ทาํให้เด็กรู้สึกสงบและผอ่นคลาย อารมณ์ดี จากกล่ิน

นํ้ามนัหอมระเหย (AROMA THERAPY) ท่ีเด็กไดส้ัมผสัจะไปกระตุน้ประสาทการรับรู้กล่ินผา่นทางต่อม

รับกล่ินภายในจมูก และส่งสญัญาณประสาทความรู้สึกเขา้สู่สมองโดยเฉพาะส่วนท่ีเรียกวา่ ระบบ        ลิ

มบิก ซ่ึงเป็นศูนยค์วบคุมอารมณ์ เม่ือสมองไดรั้บสัญญาณดงักล่าวก็จะแปลผลความรู้สึกนั้นออกมา แลว้

ส่งผลกลบัไปใหร่้างกายตอบสนองต่อกล่ินนั้น โดยหลัง่สารสุข Endorphin,  Encephalin และสารสงบ 

(Serotonin) ออกมา (ชนินทร์ ลีวานนัท,์ 2550) การท่ีเด็กรู้สึกผอ่นคลายและมีความสุข เป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีอบอุ่นและปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก ก่อใหเ้กิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก (www.thaikids, 2553) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ในระยะแรกของการนวดสัมผสัแก่ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีไม ่

เคยนวดมาก่อนตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยความนุ่มนวล  และมีอุปกรณ์ของเล่นนุ่มใหเ้ด็กถือเล่น ระหวา่งการนวดเพื่อ

เบ่ียงเบนความสนใจ ผูป้กครองตอ้งชวนเด็กพดูคุยไปดว้ยทั้งคาํพดู สีหนา้ท่าทาง แมว้า่บางรายเด็กจะไม่มี

ภาษาพดูก็ตาม เพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี 

2. กล่ินนํ้ามนัหอมระเหยท่ีใชจุ้ด ตอ้งใชก้ล่ินท่ีสกดัจากพืชจริง ไม่ใช่กล่ินสังเคราะห์ เพราะ 

http://www.thaikids/�
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กล่ินสังเคราะห์จะไม่มีผลต่อการบาํบดั และไม่ควรใชน้ํ้ามนัหอมตวัใดตวัหน่ึงเป็นเวลาติดต่อกนันานเกินไป 

ควรพกัหรือสลบัไปใชต้วัอ่ืนบา้ง  

3. หอ้งท่ีใชส้าํหรับทาํกิจกรรมโปรแกรม A2M ไม่ควรกวา้งเกินไป ขนาดท่ีพอเหมาะ คือ 

กวา้ง 4 เมตร x 8  เมตร เพือ่กล่ินนํ้ามนัหอมระเหยจะไดก้ระจายทัว่หอ้ง 

4. จาํนวนเด็กท่ีเขา้โปรแกรมแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 6 คน ระยะห่างของแต่ละคน ควรห่าง 

กนัอยา่งนอ้ย 1 เมตร เพื่อเด็กจะไดมี้สมาธิและใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรม และเสียงไม่รบกวนกนั 

5. อายเุด็กท่ีเหมาะสมต่อการเขา้โปรแกรม A2M คือ เด็กท่ีอายไุม่เกิน 6 ปี เน่ืองจากท่านวด 

สัมผสัท่ีใชใ้นการวจิยั ประยกุตท์่านวดจากการนวดสัมผสัทารก  

 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโ้ปรแกรม A2M ในผูบ้กพร่องแต่ละกลุ่มโรค เช่น Autistic        

Down  syndrome   Cerebral  Palsy   Developmental Disorder NOS   Pervasive Developmental Disorder 

และ Attention Deficit Hyperactivities Disorder 
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ภาคผนวก  ข 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

 

  - โปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Program) 
 

- แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง    

   

                           - แบบสงัเกตพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 
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โปรแกรม A2M  

(Aroma Music  & Massage Program) 

 

 

 

คณะผู้วจิัย 
 

นางจารุวรรณ         ประดา 

นางณิราวรรณ   กลุวงศ ์

นางสาวปรารถนา   พรมวงั 

นางสาวเบญจวรรณ   ภูชนั 
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หอผู้ป่วยครอบครัว   สถาบันราชานุกูล 

บทนํา 

 

พฤติกรรมกา้วร้าวของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ส่งผล

กระทบต่อผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาส่ิงแวดลอ้ม และผูอ่ื้น เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการอยูร่่วมในสังคม  

ดงันั้นการจดัการใหพ้ฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นลดลงโดยผา่นกิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีสร้างความผอ่นคลาย ลด

ส่ิงร้าว จะช่วยใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีความผอ่นคลายจะเป็นแนวทางหน่ึงในการลดพฤติกรรม

กา้วร้าว 

จากการศึกษาของผูว้จิยัพบวา่การนวดสัมผสัคือแนวทางหน่ึงท่ีมีประโยชน์ต่อการผอ่นคลาย ซ่ึงการนวด

สัมผสัเป็นวทิยาศาสตร์ค่อนขา้งสูงและเป็นวฒันธรรมท่ีปรากฎอยูใ่นประวติัศาสตร์ของหลายชนชาติ ทั้งแถบเอเชีย   

แถบตะวนัตก  และแถบอาร์กติก  มีววิฒันาการจากสัญชาตญาณของความเป็นแม่   ท่ีเรียนรู้ไดถึ้งความตอ้งการของ

ลูกนอ้ยวา่จะใหโ้อบอุม้ เห่กล่อม หรือโยกไกวตวัแกเบาๆเพือ่กล่อมนอนหรือใหค้วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในยามท่ี

ลูกหวาดกลวั  โดยท่ีเด็กไม่สามารถส่ือสารดว้ยวธีิใดไดม้ากกวา่การร้องไห ้การนวดสัมผสัสามารถกระตุน้ระบบ

ประสาทในสมองท่ีควบคุมการดูดซึมอาหาร ส่งผลใหเ้ด็กมีนํ้าหนกัเพิ่มตามพฒันาการ  และช่วยแกอ้าการทอ้งผกู 

นอกจากน้ีการนวดยงัช่วยลดฮอร์โมนท่ีสร้างความเครียดใหก้บัเด็กไดอี้กทางหน่ึง ช่วยเด็กไดรั้บความอบอุ่น เกิด

การพฒันาทางร่างกาย จิตใจ และระบบประสาทท่ีดี และช่วยแกอ้าการงอแง โยเย เรียกร้องความสนใจ 

สายสัมพนัธ์หรือการส่ือสารใดๆ ระหวา่งพอ่แม่ลูกนั้นมาจากปฏิกิริยาตอบรับระหวา่งกนัและกนั โดยการ

ส่งสญัญาณผา่นทางร่างกาย ไดแ้ก่ การยิม้ การส่งเสียง การร้องไห ้ การขยบัตวั จะทาํใหพ้อ่แม่สามารถรับรู้ไดว้า่ลูก

ตอ้งการอะไร หรือควรตอบสนองส่ิงใดใหก้บัลูกเม่ือมีการส่งสัญญาณนั้นๆ แต่ในกรณีเด็กบกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา   จะมีปัญหาในการส่งสัญญาณดงักล่าว เด็กเหล่าน้ีจะไม่สามารถตอบโตห้รือส่งสัญญาณง่ายๆใหก้บั

พอ่แม่ได ้ส่งผลใหพ้อ่แม่คบัขอ้งใจ และรู้สึกไม่ใกลชิ้ดกบัลูกเท่าท่ีควร การนวดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพ

อยา่งหน่ึงในการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลูกซ่ึงเป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไดอ้ยา่งดียิง่ 

เพราะการนวดเป็นเสมือนหน่ึงการไดรั้บการบาํบดัทางอารมณ์ทั้งผูป้กครองและเด็ก พร้อมกบัการสร้างสายสัมพนัธ์

อนัใกลชิ้ดใหเ้กิดไดใ้นเวลาเดียวกนั (รุ่งนภา กิตติวฒัน์, 2550) 

  

          คณะผูว้จิยั 
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แผนการจัดโปรแกรม A2M (Aroma Music  & Massage Programe) 

 

คร้ังที่ กจิกรรม ระยะเวลา 

1 Introduction and Demonstration stage 

 

90 นาที  ของวนัท่ี 1  

2-10 A2M  Operational stage  

 

60 นาที  

เวลา 9.30 น. -10.30 น. 

วนัละ1 คร้ัง 

เป็นเวลา 9 วนั 

       

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 
 

 

กจิกรรมโปรแกรม A2M (Aroma  Music  & Massage) 

กจิกรรมที ่1 :  Introduction and Demonstration stage 
 

ระยะเวลา   90  นาที 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหผู้ป้กครองเรียนรู้เร่ืองการนวดสัมผสั   การฟังดนตรีผอ่นคลาย   และการสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั 

2.  เพื่อใหผู้ป้กครองมีทกัษะในการนวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา รวมถึงการใหผู้บ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาฟังดนตรีผอ่นคลายและสัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั 

สาระสําคัญ 

การนวดสัมผสัเป็นวทิยาศาสตร์ค่อนขา้งสูงและเป็นวฒันธรรมท่ีปรากฎอยูใ่นประวติัศาสตร์ของหลายชน

ชาติ ทั้งแถบเอเชีย   แถบตะวนัตก  และแถบอาร์กติก  ววิฒันาการการนวดสัมผสัเด็กเกิดจากสัญชาตญาณของความ

เป็นแม่   เช้ือชาติหรือเผา่พนัธ์ุไหนยอ่มเรียนรู้ไดเ้องจากความเป็นแม่วา่ลูกนอ้ยตอ้งการใหโ้อบอุม้ เห่กล่อม หรือ

โยกไกวตวัแกเบาๆเพื่อกล่อมนอนหรือใหค้วามรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในยามท่ีลูกหวาดกลวั  โดยท่ีเด็กไม่สามารถ

ส่ือสารดว้ยวธีิใดไดม้ากกวา่การร้องไห ้การนวดสัมผสัสามารถกระตุน้ระบบประสาทในสมองท่ีควบคุมการดูดซึม

อาหาร ส่งผลใหเ้ด็กมีนํ้าหนกัเพิ่มตามพฒันาการ  และช่วยแกอ้าการทอ้งผกู นอกจากน้ีการนวดยงัช่วยลดฮอร์โมนท่ี

สร้างความเครียดใหก้บัเด็กไดอี้กทางหน่ึง ช่วยเด็กไดรั้บความอบอุ่น เกิดการพฒันาทางร่างกาย จิตใจ และระบบ

ประสาทท่ีดี และช่วยแกอ้าการงอแง โยเย เรียกร้องความสนใจ 

สายสัมพนัธ์หรือการส่ือสารใดๆระหวา่งพอ่แม่ลูกนั้นมาจากปฏิกิริยาตอบรับระหวา่งกนัและกนั โดยการ

ส่งสัญญาณผา่นทางร่างกาย ไดแ้ก่ การยิม้ การส่งเสียง การร้องไห ้ การขยบัตวั จะทาํใหพ้อ่แม่สามารถรับรู้ไดว้า่ลูก

ตอ้งการอะไร หรือควรตอบสนองส่ิงใดใหก้บัลูกเม่ือมีการส่งสัญญาณนั้นๆ แต่ในกรณีเด็กบกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญา จะมีปัญหาในการส่งสัญญาณดงักล่าว เด็กเหล่าน้ีจะไม่สามารถตอบโตห้รือส่งสัญญาณง่ายๆใหก้บั

พอ่แม่ได ้ส่งผลใหพ้อ่แม่คบัขอ้งใจ และรู้สึกไม่ใกลชิ้ดกบัลูกเท่าท่ีควร การนวดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพ

อยา่งหน่ึงในการสร้างสายสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลูกซ่ึงเป็นผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไดอ้ยา่งดียิง่ 

เพราะการนวดเป็นเสมือนหน่ึงการไดรั้บการบาํบดัทางอารมณ์ทั้งผูป้กครองและเด็ก พร้อมกบัการสร้างสายสัมพนัธ์

อนัใกลชิ้ดใหเ้กิดไดใ้นเวลาเดียวกนั(รุ่งนภา  กิตติวฒัน์,  2550) 

การจดัส่ิงแวดลอ้มระหวา่งการนวดสัมผสั เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ เป็นหอ้งท่ีโปร่งสบาย มีอากาศ

ถ่ายเทและอุณหภูมิท่ีพอเหมาะไม่ร้อนหรือเยน็จนเกินไป  สร้างบรรยายกาศผอ่นคลายและช่วยใหเ้ด็กรู้สึกสบายตวั

ดว้ยการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ซ่ึงเสียงดนตรียงัช่วยใหส้มองของเด็กพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการ

ทาํใหบ้รรยากาศมี กล่ิมหอม  โดยใชน้ํ้ามนัหอมระเหย ซ่ึงกล่ินหอมจากนํ้ามนัหอมระเหยจะช่วยกระตุน้ใหส้มอง

หลัง่สาร Endorphin ท่ีช่วยลดความเจบ็ปวด สาร Encephalin ท่ีทาํใหมี้อารมณ์ดี และสาร Serotonin ท่ีช่วยให้
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ร่างกายรู้สึกสงบเยอืกเยน็และผอ่นคลายลงได ้นํ้ามนัหอมระเหยหลายๆตวั ช่วยปรับอารมณ์ท่ีขุ่นมวัให้ดีข้ึน บาง

ชนิดช่วยยกระดบัจิตใจ มีกาํลงัใจ ช่วยใหเ้คลิบเคล้ิมเป็นสุข ทาํใหร่้างกายเกิดสมดุลยไ์ด ้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ เวลา กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ข้ันรู้ชัดเห็นจริง 

  1.1 ความคิดรวบยอด 

 

5 นาที 

 

ผูส้อน(พยาบาล)บรรยายนาํเร่ือง

ประโยชน์การนวดสมัผสั การฟัง

ดนตรีผอ่นคลาย   และการสัมผสักล่ิน

เพือ่การบาํบดั  

 

ใบความรู้การนวดสัมผสั การ

ฟังดนตรีผอ่นคลาย   และการ

สัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั 

  1.2 ประสบการณ์ 30  นาที ผูส้อนดาํเนินการ 

- สาธิตการจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย 

- สาธิตการเปิดดนตรีบรรเลง  

- สาธิตการนวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญา           

เอกสารประกอบการสอนการ

นวดสมัผสั 

  1.3 สะทอ้นความคิด/

อภิปราย  

10 นาที ใหผู้ป้กครองอภิปราย การนวดสมัผสั 

การฟังดนตรีผอ่นคลายและการ

สัมผสักล่ินในประเด็นการนาํไปใช้

ในกบัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา เก่ียวกบัโอกาสในการ

นาํไปใช ้ความยากง่าย และปัญหา

อุปสรรคท่ีอาจเกิด และวธีิการแกไ้ข 

ใบงานท่ี 1 

  1.4 ความคิดรวบยอด 

  

5 นาที -ตวัแทนผูป้กครองรายงานการ

อภิปราย 

-ผูส้อนสรุป 

2.ข้ันลงมอืกระทาํ 

  2.1 ประยกุตแ์นวคิด 

 

 

40 นาที 

 

ผูป้กครองฝึกปฏิบติัจุดกล่ินนํ้ ามนั

หอมระเหย  เปิดดนตรีบรรเลง และ

นวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาท่ีอวยัวะ 9 

ส่วน  ดว้ย 38 ท่านวด ท่าละ 10 คร้ัง 

 

ใบงานท่ี 2 

  2.2 ความคิดรวบยอด 

 

ผูส้อนประเมินผูป้กครองโดยการ

สงัเกตขณะฝึกปฏิบติั 

 

หมายเหตุ      ดาํเนินกิจกรรมโดยมีผูป้กครองกลุ่มละ 6 คน  คร้ังละ 1 กลุ่ม  รวม 3 คร้ัง
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ใบงานที ่1 

 

คําช้ีแจง    1.ใหผู้ป้กครองร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการนาํการนวดสมัผสั การฟังดนตรีผอ่นคลาย   และการสัมผสั

กล่ินไปใชก้บัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี (เวลา 10 นาที) 

 - โอกาสในการนาํไปใช ้ 

- ความยากง่าย  

- ปัญหาอุปสรรคทีอ่าจเกิด และวธีิการแกไ้ข   

                  2. ตวัแทนนาํเสนอผลการอภิปราย (เวลา 5 นาที)    
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                                                   ใบงานที ่2 

 
คําช้ีแจง       ใหผู้ป้กครองฝึกปฏิบติัจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  เปิดดนตรีบรรเลง และนวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา  โดยนวดสมัผสัท่าต่างๆตามท่ีผูส้อนสาธิตใหค้รบทุกท่า (เวลา 40 นาที) 
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ใบความรู้การนวดสัมผสั การฟังดนตรีผ่อนคลาย   และการสัมผสักลิน่เพือ่การบําบัด 

 

ประโยชน์การนวดสัมผสั  

การนวดสมัผสั คือ การใชมื้อสัมผสับนร่างกาย เป็นการสัมผสัท่ีมีความตั้งใจจริงท่ีจะถ่ายทอดความรัก 

ความห่วงใย ความเอ้ืออาทรไปใหก้บัผูถู้กนวดอยา่งจริงใจและดว้ยความเตม็ใจ  สมัผสับีบนวดดว้ยความนุ่มนวล 

และทะนุถนอม ไม่รีบร้อน ทาํใหลู้กพึงพอใจท่ีไดถู้กสัมผสั  

ประโยชน์ของการนวดสัมผสั คือ คลายกลา้มเน้ือ  คลายเครียดช่วยใหห้ลบัสบาย เพิ่มพฒันาการทางดา้น

สมองและสมาธิ ช่วยใหร้ะบบการยอ่ยอาหารและการขบัถ่ายทาํงานปกติ  ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของโลหิต และ

กลา้มเน้ือดีข้ึน  บรรเทาอาการปวด   รวมทั้งเป็นการเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้วดและผูถู้กนวด            

ขอ้ควรระวงัในการนวดสมัผสั     

- ไม่ควรนวดหลงัลูกอ่ิมใหม่ ๆ ควรรอใหย้อ่ยก่อนประมาณ 1 ชัว่โมง                                      

- ถา้ลูกมีอาการปฏิเสธ ไม่ควรบงัคบั ควรเล่ือนไปก่อน แลว้ค่อยเร่ิมใหม่หลงัต่ืนนอนหรือตอน  

  ลูกนอ้ยอารมณ์ดี  

- ลงนํ้าหนกัอยา่งนุ่มนวล ไมเ่บาจนกลายเป็นจัก๊จ้ี หรือแรงเกินจนเน้ือชํ้าหรือเจบ็ จากการ  

   สงัเกตสีหนา้ และท่าทางของลูกนอ้ย  

- พดูคุย ดว้ยนํ้าเสียงนุ่มนวลและมองสบสายตากบัลูกสลบักบัการหอมหรือจูบ และหยอกเล่น  

   ดว้ยจะเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการ “นวดสมัผสับาํบดั” 

 

ประโยชน์การฟังดนตรีผ่อนคลาย   

ดนตรีประกอบดว้ย    เสียง  จงัหวะ ท่วงทาํนอง ซ่ึงจงัหวะช่วยสร้างเสริมสมาธิ และช่วยในการผอ่นคลาย   

เสียงในระดบัตํ่า หรือระดบัสูงปานกลาง จะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกสงบ  รวมทั้งความดงัในระดบัท่ีเบานุ่มจะทาํให้

เกิดความสงบสุข สบายใจ การฟังดนตรีผอ่นคลายมีประโยชน์สาํหรับผูฟั้งดงัน้ี 

1) ปรับสภาพจิตใจใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก  

2) ผอ่นคลายความตึงเครียด ลดความวติกกงัวล  

3) เสริมสร้างและพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และความจาํ  

4) กระตุน้ประสาทสัมผสัการรับรู้  

5) เสริมสร้างสมาธิ  

6) พฒันาทกัษะสังคม  

7) พฒันาทกัษะการส่ือสารและการใชภ้าษา   

8) ลดความตึงตวัของกลา้มเน้ือ 

9) ลดอาการเจบ็ปวดจากสาเหตุต่างๆ 

10) ปรับลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
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ประโยชน์การสัมผสักลิ่นเพือ่การบําบัด 

              นํ้ามนัหอมระเหย คือ หวัเช้ือนํ้ามนัท่ีสกดัมาจากส่วนต่างๆ ของพืช ดอกไม ้ผลไม ้เปลือก ลาํตน้ เน้ือไม ้

ราก ยางไม ้ตน้หญา้ เมล็ดพืช รวมถึงสัตวบ์างชนิด ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลการบาํบดัท่ีแตกต่างกนัออกไป  

การนาํนํ้ามนัหอมระเหยมาใชมี้หลายวธีิ ไดแ้ก่ การสูดดม การหยดใส่ในนํ้าเพื่อผสมนํ้ าอาบ หรือแช่ตวั การผสมใน

นํ้ามนันวดตวั การประคบร้อนและเยน็ การกระจายกล่ินในอากาศ การผสมในเคร่ืองสาํอาง โลชัน่หรือครีมบาํรุงผวิ 

ทั้งน้ีการดมกล่ินหอมสังเคราะห์ เช่น จากนํ้าหอมทัว่ไป ร่างกายจะไดรั้บกล่ินและรู้สึกพึงพอใจเท่านั้น แต่จะไม่มีผล

การบาํบดัรักษาเหมือนท่ีไดรั้บจากนํ้ามนัหอมระเหย และนํ้ามนัหอมใดๆ ก็ตามท่ีจะนาํมารักษาบาํบดัได ้ตอ้งเป็น

นํ้ามนัหอมระเหยท่ีสกดัจากธรรมชาติเท่านั้น  

            การบาํบดัดว้ยนํ้ามนัหอมระเหย จะไปกระตุน้ประสาทการรับรู้กล่ินผา่นทางต่อมรับกล่ินภายในจมูก และส่ง

สัญญาณประสาทความรู้สึกเขา้สู่สมอง แลว้ส่งผลใหร่้างกายตอบสนองต่อกล่ินนั้น โดยหลัง่สารสุข Endorphin,  

Encephalin และสารสงบ (Serotonin) ออกมา ซ่ึงกล่ินของไมห้อมแต่ละชนิดอาจใหไ้ดห้ลายสรรพคุณ ซ่ึงกล่ินท่ี

ช่วยผอ่นคลาย ไดแ้ก่ ลาเวนเดอร์ มะนาว ส้มโอ กระดงังา กุหลาบ ไมห้อมอินเดีย แฝกหอม พิมเสน กาํยาน 

โหระพา จนัทน์เทศ 

เทคนิคการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยแบบการระเหยกล่ินในหอ้ง วธีิน้ีมีอุปกรณ์หลายแบบใหเ้ลือก อยา่งง่าย

ท่ีสุด หากไม่มีอะไรเลย ใหใ้ชน้ํ้าร้อนใส่ในแกว้กาแฟ แลว้หยดนํ้ามนัหอม ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ เตาระเหยแบบ

จุดเทียน เตาระเหยแบบหลอดไฟ เคร่ืองดิฟิวเซอร์ เคร่ืองสร้างหมอก วธีิการใชใ้หดู้ตามคาํแนะนาํของอุปกรณ์แต่ละ

ชนิด การใชแ้บบน้ี ปริมาณต่อ 1 คนต่อ 1วนัท่ีจะไดรั้บไม่ควรเกิน 10 หยด ข้ึนอยูก่บัชนิดของนํ้ามนัหอมเด็กตอ้ง

นอ้ยกวา่น้ี 

  ขอ้ควรระวงัในการใชน้ํ้ามนัหอมระเหย 

1. เม่ือจบัตอ้งนํ้ามนัหอมแลว้ใหล้า้งมือทุกคร้ัง หา้มรับประทาน หา้มใหเ้ขา้ตา  

2. การผสมแต่ละคร้ัง ไม่ควรผสมในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะอาจทาํใหเ้สียก่อนใชห้มด โดยมาก  

    ผลิตภณัฑท่ี์ผสมนํ้ามนัหอมแลว้ มีอาย ุ2-6 เดือน  

            3.ไม่ควรใชน้ํ้ามนัหอมตวัใดตวัหน่ึงเป็นเวลาติดต่อกนันานเกินไป ควรพกัหรือสลบัไปใชต้วัอ่ืนบา้ง  
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เอกสารประกอบการสอนนวดสัมผสั 

ขั้นนํา 

1. พยาบาล ผูป้กครองและผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอยูใ่นห้องท่ีปิดมิดชิด ในหอ้งขนาด 

กวา้ง 4 เมตร   ยาว 8 เมตร เพื่อใหก้ล่ินนํ้ามนัหอมระเหยกระจายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2.พยาบาลใหผู้ป้กครองดูอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโปรแกรม A2M ซ่ึงไดแ้ก่  ซีดีเพลงบรรเลง ชุด Bed time story   

เคร่ืองเล่นซีดี  ของเล่นนุ่มๆ  นํ้ามนัหอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์   

ท่ีนอน  หมอน   แป้งหรือโลชัน่    เตานํ้ามนัหอมระเหยแบบไฟฟ้า 

   3. พยาบาลสาธิตการจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย ดงัน้ี 

3.1 ใส่นํ้าสะอาด 50 cc และหยดนํ้ามนัหอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์ จาํนวน 3 หยดในถว้ยตม้ 

3.2 เสียบปลัก๊เตานํ้ามนัหอมระเหย 

4. พยาบาลสาธิตการเปิดเพลงบรรเลง โดยนาํแผน่ซีดีเพลงใส่เคร่ืองเล่นซีดีและเปิดเสียงเพลงในระดบั

ความดงั 30 

5. พยาบาลถอดเส้ือใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา เหลือไวเ้ฉพาะกางเกง 

6. พยาบาลใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญานอนหงายลงบนท่ีนอนและถือของเล่นนุ่มๆไวใ้นมือ 

โดยผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญานอนห่างกนัอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

ข้ันดาํเนินการ 

1.พยาบาลสาธิตการนวดสมัผสัใหก้บัผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ใหผู้ป้กครองดู โดยขณะท่ี

นวดสมัผสัทาแป้งหรือโลชัน่ท่ีมือเพือ่ลดการเสียดสีระหวา่งมือผูน้วดกบัผวิของผูถู้กนวด   ซ่ึงการนวดสมัผสัมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ข้ันตอนการเล่นปูไต่       

   1.1.1 ผูน้วดใชป้ลายน้ิวน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีหลงัมือขา้งขวาของเด็ก

และขยบัน้ิวทั้งสองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้จนถึงหวัไหล่  พร้อมทั้งมองหนา้เด็กและพดูวา่ “ปไูต่ๆ”  

จาํนวน 10 รอบ 

   1.1.2.  ผูน้วดใชป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีหลงัมือขา้งซา้ยของเด็ก

และขยบัน้ิวทั้งสองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้จนถึงหวัไหล่  พร้อมทั้งมองหนา้เด็กและพดูวา่ “ปไูต่ๆ”  

จาํนวน 10 รอบ 

   1.1.3  ผูน้วดใชป้ลายน้ิวน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีหลงัเทา้ขา้งขวาของเด็ก

และขยบัน้ิวทั้งสองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้จนถึงสะโพก พร้อมทั้งมองหนา้เด็กและพดูวา่ “ปไูต่ๆ”   

จาํนวน 10 รอบ 
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   1.1.4  ผูน้วดใชป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีหลงัเทา้ขา้งซา้ยของเด็กและ

ขยบัน้ิวทั้งสองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้จนถึงสะโพก  พร้อมทั้งมองหนา้เด็กและพดูวา่ “ปไูต่ๆ”  

จาํนวน 10 รอบ 

   1.1.5 ผูน้วดใชป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีทอ้งของเด็กและขยบัน้ิวทั้ง

สองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้จนถึงหนา้อกพร้อทั้งมองหนา้เด็กและพดูวา่ “ปไูต่ๆ”จาํนวน10 รอบ 
 

 

ภาพท่ี 1    ท่าการเล่นปูไต่ 

 

1.2 ข้ันตอนการนวดสัมผสัหน้า  

 1.2.1 ท่านวดหวัคิ้ว  ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือทั้งสองขา้งวางตรงหวัค้ิวของเด็ก และค่อยๆลูบ

พร้อมกนัเร่ือยมาจากถึงบริเวณขมบั หยดุทิ้งนํ้าหนกันิดหน่ึง แลว้ค่อยๆเล่ือนมาตรงขอ้ต่อของกรามทาํ

เช่นน้ี 10 คร้ัง 

 

                                          
                                           ภาพท่ี 2 ท่านวดหวัคิ้ว  

    

   1.2.2  ท่านวดโพรงไซนสั  ผูน้วดวางน้ิวหวัแม่มือไวต้รงขอ้ต่อของกราม แลว้ใชน้ิ้วช้ีทั้ง

สองขา้งนวดไปยงัตาํแหน่งขา้งจมูกระหวา่งหวัตา นวดวนเบาๆ แลว้นวดไล่ลงมาตามแนวจมูก กดเบาๆ จนถึง

บริเวณปีกจมูกและโหนกแกม้ ซ่ึงเป็นการผอ่นคลายกลา้มเน้ือบริเวณแกม้ ทาํเช่นน้ี 10 คร้ัง 

 

                                                                     
                                                                  ภาพท่ี 3 ท่านวดโพรงไซนสั 
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   1.2.3 ท่ายิม้หวาน  ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือทั้งสองขา้งรีดไปตามแนวเหนือริมผปีากบนเป็น

แนวตรงในลกัษณะของการสะบดั จากนั้นวางน้ิวหวัแม่มือท่ีใตริ้มฝีปากดา้นล่าง ลูบเบาๆ ข้ึนไปจนถึงแกม้ใน

ลกัษณะรอยยิม้ของเด็ก รวมทั้งวางน้ิวหวัแม่มือท่ีมุมปากทั้งสองขา้งของเด็กแลว้ลูบเบาๆออกไปดา้นขา้ง  ทุกท่าให้

วางนํ้าหนกัใหห้นกัแน่นในช่วงเร่ิมตน้ แลว้ค่อยๆ ผอ่นนํ้าหนกัลงเม่ือถึงบริเวณแกม้ ทาํเช่นน้ี 10 คร้ัง 

 

                                 
                                                                                 ภาพท่ี 4-6 ท่ายิม้หวาน 
 

 

   1.2.4 ท่าผอ่นคลายใบหนา้   ผูน้วดประคองใบหนา้ของเด็กไว ้แลว้นวดใบหูเบาๆ วนรอบ

หลงัใบหูดว้ยน้ิวช้ีและน้ิวกลาง เสร็จแลว้นวดตรงปลายต่ิงหูเบาๆ จากนั้นประคองตรงหลงัใบหูไวด้ว้ยมือทั้งสอง

ขา้ง แลว้ลูบลงมาจนถึงใตค้าง 

 

                                                                             
                                                                          ภาพท่ี 7 ท่าผอ่นคลายใบหนา้ 

 

1.3 ข้ันตอนการนวดสัมผสัอก 

   1.3.1 ท่าพกัมือ   ผูน้วดวางมือทั้งสองขา้งบนทรวงอกของเด็กจินตนาการไปดว้ยวา่ผูน้วด

รู้สึกถึงจงัหวะการหายใจของเด็กและเติมเตม็ความรักลงไปในหวัใจของเด็ก และพดูเบาๆกบัเด็กวา่ “เรากาํลงัจะ

เร่ิมตน้ท่านวดอกกนัแลว้นะ”   

 

                                                                          
                                                                              ภาพท่ี 8 ท่าพกัมือ    
 



95 

 
   1.3.2 ท่าเปิดหนงัสือ  ผูน้วดวางมือทั้งสองขา้งตรงก่ึงกลางของหนา้อกเด็ก ลูบผา่นออกมา

ทางสีขา้งทั้งสองพร้อมๆกนั ตามแนวซ่ีโครงของเด็กคลา้ยๆกนัลูบไปตามแนวสองขา้งของหนา้หนงัสือทาํอยา่งชา้ๆ

ใหมื้อแนบชิดกบัผวิของเด็กแลว้ค่อยๆยอ้ยกลบัมาท่ีล้ินป้ีอีกคร้ัง ทาํ 10 คร้ัง 

 

                                                                           
                                                                         ภาพท่ี 9 ท่าเปิดหนงัสือ 
 

 

   1.3.3 ท่าผสานใจ   ผูน้วดวางมือไวต้รงล้ินป้ีของเด็ก เล่ือนมือซา้ยทแยงข้ึนไปกุมไหล่ซา้ย

ของเด็กไวอ้ยา่งกระชบั ถ่ายทอดความรักความอบอุ่น นบั1-3 ในใจแลว้ลูบกลบัลงมาท่ีล้ินป้ี จากนั้นเปล่ียนมือขวา

สวนทะแยงข้ึนไปกุมไหล่ขวาของเด็กแลว้หยดุนบั 1-3 ในใจ แลว้ลูบกลบัมาท่ีล้ินป้ี ตลอดเวลาท่ีทาํใหส้บตาเด็กไป

ดว้ยพร้อมๆกบัพดูคุยกบัเด็กไปเร่ือยๆ ทาํสลบักนั 10 คร้ัง 

 
 

                                                                                                                                               

                                                                          ภาพท่ี 10 ท่าผสานใจ 
 

 

 

   1.3.4 ท่าจบ    ผูน้วดวางมือทั้งสองขา้งตรงก่ึงกลางของหนา้อกเด็ก ลูบผา่นออกมาทาง

สีขา้งทั้งสองพร้อมๆกนั ตามแนวซ่ีโครงของเด็กคลา้ยๆกนัลูบไปตามแนวสองขา้งของหนา้หนงัสือทาํอยา่งชา้ๆให้

มือแนบชิดกบัผิวของเด็กแลว้ค่อยๆยอ้ยกลบัมาท่ีล้ินป้ีอีกคร้ัง ทาํ 10 คร้ัง 

 

                                                                   
                                                                          ภาพท่ี 11 ท่าจบ 
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1.4  ข้ันตอนการนวดสัมผสัท้อง 

   1.4.1 ท่าพกัมือ  ผูน้วดคว ํ่าฝ่ามือทั้งสองขา้งลง บนทอ้งของเด็กดว้ยความนุ่มนวล และ

ถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นและผอ่นคลายไปพร้อมๆกนั เป็นการเร่ิมตน้บอกใหเ้ด็กรู้วา่ ต่อไปจะเป็นการนวดบริเวณ

ทอ้ง ผูน้วดพดูเร่ืองทัว่ๆไปกบัเด็กดว้ย 

                                                                 
                                                                      ภาพท่ี 12 ท่าพกัมือ 
 

 

1.4.2 ท่าไอเลิฟย ู  ผูน้วดใชมื้อขวาทาํรูปตวั “I” บนทอ้งเด็กโดยวางมือขวาใตซ่ี้โครง

ระหวา่งสะดือกบัขา้งดา้นซา้ยของเด็ก แลว้ลากลงมาจนถึงขาหนีบพร้อมกบัทาํเสียง “ไอ”  ไปดว้ย จากนั้นต่อดว้ย

ตวั “L” วางมือขวางกลางลาํตวัเด็ก  แลว้ลากจากซา้ยไปขวาพาดผา่นทอ้งของเด็ก ทาํเป็นรูปแอลคว ํ่าโดยลากลงไปท่ี

ขาหนีบ พร้อมกบัทาํเสียง “เลิฟ”  ไปดว้ย ใหน้ํ้าเสียงเหมือนเล่นกบัเด็ก แต่แสดงออกถึงความรักความอ่อนโยน จบ

ดว้ยท่าตวั “U”  โดยทาํเป็นรูปตวัยคูว ํ่าบนทอ้งของเด็ก เร่ิมจากดา้นซา้ยของตวัผูน้วดเช่นทุกคร้ัง ลากโคง้ลงมาจนถึง

ขาหนีบของเด็ก พร้อมกบัทาํเสียง “ย”ู  ดว้ยนํ้าเสียงแหลมเหมือนยั้วเยา้เด็กเหมือนกบัพ่อแม่กาํลงัเล่นกบัเด็กอยู ่

ทาํท่าละ 10 คร้ัง 

 

                      
ภาพท่ี13 นวดรูปตวั “I”                  ภาพท่ี 14-15 นวดรูปตวั “L”                              ภาพท่ี 16-17 นวดรูปตวั“U”   

   

1.4.3 ท่ากงัหนัลม   ผูน้วดวางมือสองขา้งตามขวางไปบนทอ้งเด็ก หนัน้ิวหวัแม่มือเขา้หา

ลาํตวัผูน้วด มือบนอยูต่รงใตช้ายโครง และมือล่างอยูบ่ริเวณหวัหน่าว  จากนั้นใชมื้อบนลูบลงในลกัษณะของ

การโกยทรายยาวไปถึงหวัหน่าว สลบัใหมื้อล่างลูบจากชายโครงลงไปในลกัษณะเดียวกนั ทาํ 10 คร้ัง 

      
     ภาพท่ี 18 ท่ากงัหนัลม 
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1.4.4 ท่าปูไต่  ผูน้วดใชป้ลายน้ิวช้ีและน้ิวกลางของมือขา้งท่ีถนดัวางท่ีทอ้งใตช้ายโครง

ขา้งขวาของเด็กและขยบัน้ิวทั้งสองสลบักนัไป-มาใหเ้คล่ือนไปขา้งหนา้ตามแนวใตช้ายโครงจนถึงใตช้ายโครง

ดา้นซา้ยของเด็ก  พร้อมทั้งมองหนา้เด็ก  จาํนวน 10 รอบ 

 

1.5  ข้ันตอนการนวดสัมผสัมือ 

1.5.1 ท่าบริหารขอ้มือ  ผูน้วดใชมื้อขวาจบัปลายมือซา้ยของเด็กแลว้ยกปลายมือข้ึน- ลง 

โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้มือของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                     
                                                                   ภาพท่ี 19 ท่าบริหารขอ้มือ  

 

   1.5.2 ท่านวดอุง้มือ  ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือนวดคลึงบริเวณอุง้มือ อยา่งนุ่มนวล  10 คร้ัง 

                                                                     
                                                                       ภาพท่ี 20 ท่านวดอุง้มือ   
 

 

1.5.3 ท่าคลึงน้ิวมือ   ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีค่อยๆนวดคลึงน้ิวมือของเด็กทีละน้ิว

อยา่งนุ่มนวล ไล่จากน้ิวหวัแม่มือไปสู่น้ิวกอ้ย  10 คร้ัง 

                                                                            
                                                                       ภาพท่ี 21 ท่าคลึงน้ิวมือ 
 

 

1.5.4ใหน้วดสมัผสัมืออีกขา้งเหมือนขอ้ 1.5.1- 1.5..3 
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1.6  ข้ันตอนการนวดสัมผสัแขน 

   1.6.1 ท่าลูบแขน   ผูน้วดลูบจากปลายแขนสู่ตน้แขนอยา่งอ่อนโยนเป็นสัญญาณบอกแก่

เด็กวา่จะเร่ิมนวดแขนใหเ้ด็ก 

                                                                     
                                                                         ภาพท่ี 22 ท่าลูบแขน  

   

1.6.2 ท่าบริหารขอ้ไหล่   ผูน้วดใชมื้อขวาจบัขอ้มือซา้ยของเด็กแลว้ยกแขนซา้ยของเด็ก

ข้ึน 180 องศา โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้ไหล่ของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                     
                                                                   ภาพท่ี 23 ท่าบริหารขอ้ไหล่  

 

   1.6.3 ท่าบริหารขอ้ศอก  ผูน้วดใชมื้อขวาจบัขอ้มือซา้ยของเด็กแลว้ยกขอ้มือซา้ยข้ึนให้

ขอ้มือซา้ยชนหวัไหล่  โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้ศอกของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                   
                                                                 ภาพท่ี 24 ท่าบริหารขอ้ศอก   
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   1.6.4  ท่าหมุนสวนทาง  ผูน้วดกมุตน้แขนของเด็กไวใ้นลกัษณะของการกาํหลวมๆ ของ

น้ิวหวัแม่มือและน้ิวท่ีเหลือทั้งส่ี จากนั้นเคล่ือนมือไปสู่ขอ้มือในลกัษณะของการหมุนโดยใชห้วัแม่มือเป็นตวันาํ 

หมุนสวนไปสวนมาระหวา่งมือทั้งสองขา้งดว้ยแรงบีบเบาๆ ไม่ออกแรงบีบหรือนวดบริเวณขอ้ต่อ ทาํในลกัษณะ

เดียวกนัไปจนถึงขอ้มือของเด็ก ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                  
                                                                 ภาพท่ี 25ท่าหมุนสวนทาง   

 

1.6.5 ท่านวดคลึงแขน    ผูน้วดประคองตน้แขนของเด็กไวด้ว้ยมือทั้งสองขา้ง แลว้

เคล่ือนไหวมือทั้งสองในลกัษณะของการคลึงแขนเด็กเบาๆ จากตน้แขนจนถึงขอ้มือ ทาํชา้ๆ แต่หนกัแน่น ทาํ 10 

คร้ัง 

                                                                  
                                                                 ภาพท่ี 26 ท่านวดคลึงแขน 
 

 

   1.6.6 ท่าลูบแขน   ผูน้วดลูบจากตน้แขนสู่ปลายมือมืออยา่งอ่อนโยนเพื่อเป็นสัญญาณบอก

แก่เด็กวา่จะเปล่ียนไปสู่การนวดในบริเวณอ่ืนของร่างกาย ทาํ 10 คร้ัง  

                                                                  
                                                                   ภาพท่ี 27 ท่าลูบแขน 

1.6.7 ใหน้วดสมัผสัแขนอีกขา้งเหมือนขอ้ 1.6.1- 1.6.6  
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1.7  ข้ันตอนการนวดสัมผสัเท้า 

    1.7.1 ท่าบริหารขอ้เทา้  ผูน้วดใชมื้อขวาจบัปลายเทา้ซา้ยของเด็กแลว้ยกปลายเทา้ข้ึน – ลง 

โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้เทา้ของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

 

                                                                    
ภาพท่ี 28  ท่าบริหารขอ้เทา้   

 

 

   1.7.2 ท่าคลึงน้ิวเทา้   ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีค่อยๆนวดคลึงน้ิวเทา้ของเด็กทีละน้ิว

อยา่งนุ่มนวล ไล่จากน้ิวหวัแม่เทา้ไปสู่น้ิวกอ้ย  10 คร้ัง 

                                                                     
ภาพท่ี 29 ท่าคลึงน้ิวเทา้ 

   1.7.3 ท่านวดใจเทา้   ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือนวดคลึงบริเวณใจเทา้(ฐานใตน้ิ้วเทา้) อยา่ง

นุ่มนวล  10 คร้ัง 

                                                                         
                                                                        ภาพท่ี 30 ท่านวดใจเทา้  

 

   1.7.4 ท่าเดินน้ิว   ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือทั้งสองวางเป็นแนวตรงท่ีสนัเทา้ของเด็ก แลว้เดิน

ดว้ยจมูกน้ิวทั้งสองขา้งสลบักนัไปมาบนอุง้เทา้ของเด็กจนถึงปลายเทา้ 10 คร้ัง   

                                                                       
                                                              ภาพท่ี 31 ท่าเดินน้ิว   

 

1.7.5 นวดสมัผสัเทา้อีกขา้งเหมือนขอ้ 1.7.1- 1.7.4  
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1.8  ข้ันตอนการนวดสัมผสัขา 

   1.8.1 ท่าลูบขา   ผูน้วดลูบจากปลายเทา้สู่สะโพกอยา่งอ่อนโยนเป็นสญัญาณบอกแก่เด็กวา่

จะเร่ิมนวดขาใหเ้ด็ก 

                                                                      
                          ภาพท่ี 32 ท่าลูบขา 

 
 

   1.8.2 ท่าบริหารขอ้สะโพก   ผูน้วดใชมื้อขวาจบัขอ้เทา้ซา้ยของเด็กแลว้ยกขาซา้ยของเด็ก

ข้ึน 45 องศา โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้สะโพกของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                      
                                                                  ภาพท่ี 33 บริหารขอ้สะโพก    

 

   1.8.3 ท่าบริหารขอ้เข่า  ผูน้วดใชมื้อขวาจบัขอ้เทา้ซา้ยของเด็กแลว้ดนัมือใหส้้นเทา้ซา้ย

ของเด็กชนกน้ของเด็ก โดยมือซา้ยช่วยประคองขอ้สะโพกของเด็กไวไ้ม่ใหบิ้ดงอ  ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                     
                                                                  ภาพท่ี 34 ท่าบริหารขอ้เข่า   

 

   1.8.4 ท่านวดคลึงขา    ผูน้วดประคองโคนขาของเด็กไวด้ว้ยมือทั้งสองขา้ง แลว้

เคล่ือนไหวมือทั้งสองในลกัษณะของการคลึงขาเด็กเบาๆ จากโคนขาจนถึงปลายเทา้ ทาํชา้ๆ แต่หนกัแน่น ทาํ 10 

คร้ัง 

                                                                     
                                                                    ภาพท่ี 35 ท่านวดคลึงขา 
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   1.8.5 ท่าหมุนสวนทาง  ผูน้วดกุมตน้ขาของเด็กไวใ้นลกัษณะของการกาํหลวมๆ ของ

น้ิวหวัแม่มือและน้ิวท่ีเหลือทั้งส่ี จากนั้นเคล่ือนมือไปสู่ขอ้เทา้ในลกัษณะของการหมุนโดยใชห้วัแม่มือเป็นตวันาํ 

หมุนสวนไปสวนมาระหวา่งมือทั้งสองขา้งดว้ยแรงบีบเบาๆ ไม่ออกแรงบีบหรือนวดบริเวณขอ้ต่อหวัเข่า ทาํใน

ลกัษณะเดียวกนัไปจนถึงขอ้เทา้ของเด็ก ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                   
                                                                ภาพท่ี 36 ท่าหมุนสวนทาง 
 
 

1.8.6 ท่าลูบขา   ผูน้วดลูบจากสะโพกสู่ปลายเทา้อยา่งอ่อนโยนเพื่อเป็นสัญญาณบอกแก่

เด็กวา่จะเปล่ียนไปสู่การนวดในบริเวณอ่ืนของร่างกาย ทาํ 10 คร้ัง 

                                                                   
                                                                      ภาพท่ี 37 ท่าลูบขา 
 

1.8.7 นวดสัมผสัขาอีกขา้งเหมือนขอ้ 1.8.1 – 1.8.6  
 

1.9  ข้ันตอนการนวดสัมผสัหลงั 

   1.9.1 ท่าพกัมือ  ผูน้วดจดัท่าใหเ้ด็กนอนคว ํ่า วางมือทั้งสองขา้งบนหลงัของเด็ก และพดู

กบัเด็กวา่ “เรากาํลงัจะนวดหลงักนัแลว้นะ” 

                                                                           
                                                                            ภาพท่ี 38 ท่าพกัมือ 
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   1.9.2 ท่าเปิดหนงัสือ  ผูน้วดวางมือทั้งสองขา้งตรงก่ึงกลางของกระดูกสันหลงัดา้นล่างเด็ก 

ลูบผา่นกระดูกสันหลงัข้ึนมาจนถึงไหล่และลูบผา่นสีขา้งลงมาท่ีตาํแหน่งท่ีวางมือคร้ังแรก  ทาํเช่นน้ี 10 คร้ัง 

                                                                          
                                                                          ภาพท่ี 39 ท่าเปิดหนงัสือ 

 

   1.9.3 ท่านวดแนวกระดูกสนัหลงั  ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือนวดคลึงไปตามแนวกระดูกสัน

หลงัของเด็ก (ไม่กดโดนกระดูกสนัหลงัโดยตรง) ในลกัษณะคลึงเป็นวงลงมาจนถึงกน้กบ แลว้นวดดว้ยจมกูน้ิวกลบั

ข้ึนมาท่ีสะบกัอีกคร้ัง 

                                   
                                                              ภาพท่ี 40 ท่านวดแนวกระดูกสนัหลงั 
 

   1.9.4 ท่านวดกลา้มเน้ือหลงั   ผูน้วดใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีของมือสองขา้งจบักลา้มเน้ือ

หลงัใกลสี้ขา้งบริเวณเอวดา้นซา้ยของเด็ก บีบเบาๆอยา่งนุ่มนวล เล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนไปจนถึงสะบกัซา้ยของเด็ก 

แลว้เร่ิมบีบท่ีสะบกัขวาของเด็กเล่ือนลงมาจนถึงสีขา้งบริเวณเอวดา้นขวาของเด็ก ทาํเช่นน้ี 10 คร้ัง 
 

                                                                          
                                                                ภาพท่ี 41 ท่านวดกลา้มเน้ือหลงั 
    

   1.9.5 ท่าจบ  ผูน้วดวางมือทั้งสองขา้งตรงก่ึงกลางของกระดูกสันหลงัดา้นล่างเด็ก ลูบผา่น

กระดูกสันหลงัข้ึนมาจนถึงไหล่และลูบผา่นสีขา้งลงมาท่ีตาํแหน่งท่ีวางมือคร้ังแรก  ทาํเช่นน้ี 10 คร้ัง เพือ่ใหเ้ด็กรู้วา่

จะเร่ิมนวดในส่วนอ่ืนของร่างกาย 

                                                                     
                                                                       ภาพท่ี 42 ท่าจบ 
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8. พยาบาลใหผู้ป้กครองจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  เปิดเพลงบรรเลงและนวดสัมผสัให้ผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาตามท่ีสาธิตไปแลว้ 

9. หากผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาหลบั ก็ใหห้ลบั10-20 นาที  

 

ข้ันสรุปและประเมินผล 

             การสรุปผล    พยาบาลสรุปความสาํคญั  การจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลงบรรเลงและการนวด

สมัผสั พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมกรณีผูป้กครองมีขอ้สงสัย 

             การประเมินผล   สังเกตความสามารถของผูป้กครองในการจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลงบรรเลง

และการนวดสมัผสั 
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กจิกรรมที ่2 :  A2M  Operational stage  
 

ระยะเวลา   60  นาที 
 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพือ่ใหผู้ป้กครองสามารถนวดสัมผสัใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาได ้

2.  เพือ่ใหผู้ป้กครองสามารถจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  และเปิดเพลงบรรเลงใหผู้บ้กพร่องทาง 

    พฒันาการและสติปัญญาสัมผสัได ้

3.  เพือ่ใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาผอ่นคลายจากท่ีไดน้วดสัมผสั รวมทั้งจากการได ้ 

    สัมผสักล่ิน และเสียง      

4.  เพือ่ใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองมากข้ึน 

 

ข้ันตอนดาํเนินการ 

ขั้นนํา 

พยาบาล ทบทวนกบัผูป้กครองเร่ืองขั้นตอนการจุดกล่ินนํ้ ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลงบรรเลง และการ

นวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 

ข้ันดาํเนินการ 

 
พยาบาลใหผู้ป้กครองจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลงบรรเลง และนวดสัมผสัใหผู้บ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาท่ีอวยัวะ 9 ส่วน ดว้ย 38 ท่านวด ท่าละ 10  คร้ัง  เป็นเวลา 9 วนั  ตามท่ีสาธิตในกิจกรรมที ่

1(Introduction and Demonstration stage) 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล 

             การสรุปผล    พยาบาลสรุปทกัษะการปฏิบติัของผูป้กครองในการจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลง

บรรเลงและการนวดสัมผสั รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

             การประเมินผล   สังเกตความสามารถของผูป้กครองในการจุดกล่ินนํ้ามนัหอมระเหย  การเปิดเพลงบรรเลง

และการนวดสมัผสัและพฤติกรรมของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 
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แบบสังเกตการมีปฏิสัมพนัธ์ของผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญากบัผู้ปกครอง      

 

              ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................อายุ................. ปี 
 

ผูป้ระเมิน.................................................................... 
คําช้ีแจง 

เม่ือผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายตามท่ีระบุไว ้1 คร้ัง 

ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  /   จาํนวน 1 ขีด ลงในช่องพฤติกรรมนั้น 
 

วนั เดือน 

ปี (เวลา) 
กิจกรรม 

จาํนวนคร้ังการแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 

หนั

ตาม

เสียง

เรียก 

มอง

หนา้

เม่ือ

เรียกช่ือ 

ยอม

ใหจ้บั

ตวั 

 

แสดง

กิริยา

โอบ

กอด 

 

ใหค้วาม

ร่วมมือใน

การทาํ

กิจกรรม 

 

แสดงภาษา

ท่าทาง 

เช่น 

จูงมือ 

ช้ีบอก 

 

พยายาม /ส่ือ

ความหมาย

ดว้ยการออก

เสียง / พดู 
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แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

 
              ช่ือ....................................................นามสกุล...............................................อายุ................. ปี 
 

ผูป้ระเมิน.................................................................... 

คําช้ีแจง 
เม่ือผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวทางกายตามท่ีระบุไว ้1 คร้ัง 

ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย        จาํนวน 1 ขีด ลงในช่องพฤติกรรมนั้น 

วนั เดือน ปี กจิกรรม 
พฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย 

ทาํลายส่ิงของ ทาํร้ายตนเอง ทาํร้ายผู้อืน่ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ใบยนิยอมของประชากรตัวอย่าง 
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ใบยนิยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

(Informed Consent Form) 

ช่ืองานวจิยั  ผลของโปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญากบัผูป้กครอง 

เลขท่ีประชากรตวัอยา่งหรือผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั................................. 

 ขา้พเจา้ช่ือ (นาย นาง นางสาว)....................................นามสกุล........................................ผูป้กครองของ 

ด.ช./ด.ญ....................................นามสกุล.................................... ไดรั้บทราบรายละเอียดของงานวิจยั เร่ือง  ผลของ

โปรแกรม A2M ท่ีมีต่อพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา

กบัผูป้กครอง โดยผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา ไดรั้บการประเมินพฤติกรรมกา้วร้าวทางกาย และการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมและจะเขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 10 คร้ัง โดยขา้พเจา้จะ

ไดรั้บการฝึกทกัษะใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาฟังดนตรีผอ่นคลาย   สัมผสักล่ินเพื่อการบาํบดั  และ

นวดสมัผสัใหผู้บ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา   

ขา้พเจา้เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของการวจิยัเป็นอยา่งดี และไดพ้ิจารณา

แลว้ว่าการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อขา้พเจา้ในการดูแลผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา และขา้พเจา้มีสิทธ์ิท่ี

จะแจง้ขอออกจากการศึกษาก่อนท่ีการวจิยัจะส้ินสุดลงได ้โดยไม่ตอ้งให้เหตุผลหรือคาํอธิบายใด ๆ โดยผูว้จิยัรับรอง

ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อข้าพเจา้และผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา    และจะเปิดเผยเฉพาะขอ้มูลสรุปผล 

การศึกษา   การเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็นดว้ยเหตุผลทาง

วชิาการและเม่ือขา้พเจา้ยนิยอมเท่านั้น  

ขา้พเจา้ไดซ้ักถามวิจยัจนหมดขอ้สงสัยโดยตลอดแลว้และยินดีเขา้ร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี  ภายใตเ้ง่ือนไข

ที่ระบุไวแ้ลว้ขา้งตน้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน 

.....................................            .............................................................. 

       สถานท่ี/เวลา         ผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั 

....................................             ........................................................ 

      สถานท่ี /เวลา                  (  นางจารุวรรณ  ประดา  ) 

                 ลงนามผูว้ิจยั 

……………………                     …………………………. 

     สถานท่ี / เวลา                                พยานลงนาม             

 

รหสัผูเ้ขา้ร่วมวิจยั    
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

นางจารุวรรณ ประดา เกิดวนัท่ี 20 สิงหาคม  พ.ศ.2507   

จบการศึกษา  

1. ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง(เทียบเท่าระดบั

ปริญญาตรี) จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี พ.ศ. 2530  

2. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล  

จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2545          

3. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จาก

สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา ร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   

หวัหนา้หอผูป่้วยครอบครัว   สถาบนัราชานุกลู แขวงดินแดง เขตดินแดง   

กรุงเทพมหานคร  10400   โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4415-16 

 
 

นางณิราวรรณ กลุวงศ ์ เกิดวนัท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ.2519   

จบการศึกษา  

1. พยาบาลศาสตรบณัฑิต  จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชยันาท

(สมทบมหาวทิยาลยัมหิดล) พ.ศ. 2542 

2. พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการการพยาบาลสุขภาพจิตและ 

จิตเวช จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2550          

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   

หอผูป่้วยครอบครัว   สถาบนัราชานุกลู แขวงดินแดง เขตดินแดง   

กรุงเทพมหานคร  10400  โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4415-16 
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นางสาวปรารถนา พรมวงั เกิดวนัท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ.2519  

จบการศึกษา  

1. ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัตน้(เทียบเท่าระดบัอนุปริญญา

ตรี) จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธญัญา พ.ศ. 2540 

2.  พยาบาลศาสตรบณัฑิต จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  

พ.ศ. 2550          

3. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ

วยัรุ่น จากสถาบนัราชานุกลู ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2551          

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  

หอผูป่้วยครอบครัว   สถาบนัราชานุกลู แขวงดินแดง เขตดินแดง   

กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4415-16 
 

นางสาวเบญจวรรณ ภูชนั เกิดวนัท่ี 21 เมษายน  พ.ศ.2522 

จบการศึกษา  

1. พยาบาลศาสตรบณัฑิต จากวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี   

พ.ศ. 2545      

2. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ

วยัรุ่น จากสถาบนัราชานุกลู ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552          

ปัจจุบนัรับราชการ ตาํแหน่งพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ   

หวัหนา้หอผูป่้วยครอบครัว   สถาบนัราชานุกลู แขวงดินแดง เขตดินแดง   

กรุงเทพมหานคร  10400    โทรศพัท ์022454601-5 ต่อ 4415-16 
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