
 

 
  

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

Routine to Research 

การพฒันารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรค
หลอดเลือดสมองดว้ยดนตรีบ าบดั 

       
โดย 
 

นางสาวพิมพ์ชนก เลิศสวุรรณ 
นางสาวสายฝน ทศภาทินรัตน์ 
นายนิพนธ์ เชื้อสะอาด 
นายณรงค์กร เจยีมจิตร 
นางเรือนทอง อภิวงค ์
 

งานกิจกรรมบ าบัด งานกายภาพบ าบัด และงานจิตวิทยา 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 
 



1 
 

การพัฒนารปูแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบ าบัด 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้วจิยั   

นางสาวพิมพ์ชนก เลิศสุวรรณ, นางสาวสายฝน ทศภาทินรัตน์, 
นายนิพนธ์ เชื้อสะอาด, นายณรงค์กร เจียมจิตร, 

นางเรือนทอง อภิวงค์ 
 
 

งานกิจกรรมบ าบัด งานกายภาพบ าบัด และงานจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ 

  



2 
 

กติตกิรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ึ่งงสนับสนุน
งาน Routine to Research (R2R) ภายในโรงพยาบาล แพทย์หญิง นิตินาถ วงษ์ตระหง่าน แพทย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูทีงให้ค าปร่กษาและส่งต่อผู้ป่วย กลุ่มงานวิจัยทีงช่วยสนบัสนุนึ่งงประกอบด้วย นางฉวีววรรณ แสงสว่าง 
ผู้ให้ค าปร่กษา ดร. พรสุรีย์ คูวิจิตรสวรรณ ในการประสานงาน อภิปรายและเรียบเรียง และนางสาวภัทราภรณ์ 
ธรรมป๊อก ในการค านวณทางสถิติ  

นอกจากนี้คณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ร่วมงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทุกท่านทีงช่วยสนับสนุน และทีง
ส าคัญขอขอบคุณผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านทีงสละเวลา และให้ความร่วมมือจนท าให้การศ่กษาครั้งนี้ส าเร็จ 

สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศ่กษานี้อย่างเต็มความสามารถภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ หากผิดพลาดประการใด 
คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงในข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดนั้น คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงงว่างานวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแก่ผู้ทีงเกีงยวข้องหรือผู้สนใจต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ที่มาความส าคัญและวัตถุประสงค์ จากรายงานการศ่กษาเกีงยวกับสมองในปัจจุบัน ได้มีการน าเสนอโปรแกรม
การฟ้ืนฟูโดยใช้ดนตรีบ าบัดส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ึ่งงเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางจ่งเล็งเห็นความส าคัญ และต้องการศ่กษาลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงเข้า
รับบริการส่งต่อการรักษาทีงกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้ และ/หรือได้ประโยชน์ด้าน
ร่างกายและจิตใจจากโปรแกรมการฟื้นฟูนี้หรือไม่ 

วิธีการ ศ่กษาลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนทีงเข้ารับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันทีง 20 
ธันวาคม 2561 ถ่งวันทีง 19 สิงหาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยตามเกณฑ์ทีง
ก าหนดและแบ่งเป็นสองกลุ่มโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified randomization: กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จากนั้นให้การรักษาตามโปรแกรมมาตรฐานทีงมีการกระตุ้นด้วยจังหวะดนตรี (Rhythmic Auditory 
Stimulation-RAS) โดยใช้เพลงทีงได้รับการประเมินมาแล้วว่าเหมาะในการออกก าลังกาย ขณะทีงกลุ่มควบคุม
ได้รับการรักษาตามโปรแกรมมาตรฐานของโรงพยาบาล ทั้งสองกลุ่มใช้เวลารักษาบ าบัดเท่ากันคือ 2 ชังวโมงต่อ
ครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีการประเมินระดับความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวันและระดับความวิตกกังวลก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม 

ผลการศึกษา มีผู้ป่วยเข้ารับบริการทั้งหมด 243 คน เป็นชาย 136 คน(56.0%) และหญิง 107 คน (44.0%) 
อายุเฉลีงย 63.2 ปี จากการเก็บข้อมูล การเปลีงยนแปลงของระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันและ
ระดับความวิตกกังวลก่อนและหลังการรักษาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมทีง p=0.05 แต่จากค่าเฉลีงยการเปลีงยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว ของทั้งสองกลุ่มและข้อมูล
รายบุคคลพบว่ากลุ่มทดลองมีแนวโน้มจะได้คะแนนการท ากิจวัตรประจ าวันสูงกว่าและระดับความวิตกกังวล
ลดตง ากว่ากลุ่มควบคุม  

สรุปผลการศึกษา จากลักษณะของผู้ป่วยทีงท าการศ่กษามีความเป็นไปได้ทีงจะน าดนตรีมาใช้ในการบ าบัดฟ้ืนฟู
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจัดโปรแกรมดนตรีบ าบัดร่วมกับการให้การรักษาตามมาตรฐานมีแนวโน้มจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยในด้านกายภาพและจิตใจ  อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ดนตรีทีงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
จ่งควรมีการออกแบบโปรแกรมดนตรีให้มีความเหมาะสมมากข้่นโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอืงนๆทีงส่งผลต่อ
การฟ้ืนฟูทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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1.ทีม่าและความส าคญั 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันประชากรทังวโลก ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองจ านวน 17 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6.5 ล้านคน ึ่งงผู้ทีงมีชีวิตรอดจากโรค
หลอดเลือดสมองจ านวนมากได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถ่งความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ ส าหรับในประเทศไทย พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ใน
ภาพรวม ของประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ 36.13, 38.66 และ 42.62 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการ
ตายด้วยโรค หลอดเลือดสมองเพิงมข่้นทุกปี นอกจากนี้อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร
แสนคนในภาพรวมของประเทศ ในปี 2557 - 2560 เท่ากับ 352.30, 412.57, 427.33, 493.09 ตามล าดับ
(1)(2) 

 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทีงให้บริการผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท จากสถิติปี 
2560-2561 ทีงผ่านมามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการเป็นจ านวน 1,163 ราย โดยแพทย์ได้ท าการส่ง
ต่อการรักษาทีงกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูใน ปี 2560 จ านวน 631ราย โดยแบ่งประเภทของผู้ป่วยออกเป็น โรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Infarction Stroke) จ านวน 524 ราย และโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke) 107 ราย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายคืออ่อนแรง
คร่งงึีกร่างกายด้านในด้านหน่งง โดยเมืงอประเมินแรกรับมีความบกพร่องทางด้านร่างกายในส่วนของมืออยู่ใน
ระดับ Brunnstom Stages of Motor recovery ในระยะทีง 1 มากทีงสุด ร้อยละ 36  และในระยะทีง 2 เป็น
ล าดับรองลงมา ในส่วนของขา ระดับ Brunnstom Stages of Motor recovery ในระยะทีง 3 มากทีงสุด ร้อย
ละ 30 และในระยะทีงเหลือมีอัตราใกล้เคียงกัน  ผู้ป่วยมีความก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าประสงค์ของการรักษา
ฟ้ืนฟูเช่น ผู้ป่วยสามารถท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐานได้เอง ร้อยละ 94 สามารถฝึกนังงได้เอง ร้อยละ80 สามารถ
ฝึกยืนได้เอง ร้อยละ70 สามารถเดินได้ด้วย Tripod cane ร้อยละ 60 และมีภาวะึ่มเศร้าและวิตกกังวลร้อย
ละ 2.67  และมีแนวโน้มเพิงมข่้นทุกปี  นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกจ านวนหน่งงทีงก าลังมี
พัฒนาการทีงดีขณะก าลังให้โปรแกรมฟ้ืนฟู แต่จ าเป็นต้องออกจากโรงพยาบาลหรือถูกส่งตัวไปรักษาต่อทีงอืงน 
เนืงองจากการจ ากัดวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือบางรายขอแพทย์กลับไปรักษา
ต่อทีงโรงพยาบาลใกล้บ้าน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนทีงมีความึ่มเศร้าและความวิตกกังวลร่วมด้วย(3,4) ึ่งง
ส่งผลให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและผลการรักษาได้ผลไม่ดีเท่าทีงควร 
 
จากการศ่กษาในปัจจุบัน นอกจากการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการพัฒนาในด้าน
การปรับตัว (adaptation) และโดยการฝึก (training) จากการรักษาโดยการฟ้ืนฟู (Rehabilitation)(5) ยังมี
งานวิจัยพบว่าดนตรีสามารถส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย  ช่วยจัดการความเครียด ช่วยฟื้นฟูการ
สืงอสาร เพิงมความจ า ลดความเจ็บปวด และช่วยเพิงมความสามารถในการแสดงออกทางความรู้ส่กและยังช่วย
ส่งเสริมการฟ้ืนตัวของร่างกาย(6) ดนตรีบ าบัด (Music Therapy)  เป็นการใช้กิจกรรมดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการ
ฟังหรือเล่นเครืงองดนตรี การร้องเพลง แต่งเพลง เพืงอบ าบัดความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์ และ
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สติปัญญา ดนตรีกระตุ้นสมองเกือบทุกส่วน เช่น ส่วน Auditory (การได้ยิน), Motor cortex (เกีงยวกับการ
เคลืงอนไหวของแขน ขา ใบหน้า), Limbic system (อารมณ์ จิตใจ การตระหนักรู้ ความเข้าใจ และ
ความจ า)(7) จากการศ่กษาพบว่าการกระตุ้นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงฝึกเดินด้วยจังหวะดนตรี (Rhythmic 
Auditory Stimulation-RAS) เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถเดินและทรงตัวได้ดีกว่าผู้ป่วยทีงไม่ได้รับการ
กระตุ้นด้วยจังหวะดนตรี(8) ึ่งงจังหวะดนตรียังมีผลเชิงบวกกับการพัฒนาการเคลืงอนไหวของกล้ามเนื้อ และ
การเคลืงอนไหวโดยใช้พฤติกรรมและแรงจูงใจ จากข้อมูลในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลาของการให้จังหวะดนตรี
กับจังหวะการก้าวขาของผู้ป่วยมีความสอดคล้องกันอย่างมาก(9) นอกจากนี้การฟ้ืนตัวของการท างานของ
ร่างกาย (Functional improvement) ทีงเกีงยวข้องกับการเปลีงยนแปลงโครงสร้างของสมองนั้นยังมีความ
เชืงอมโยงกับดนตรี การกระตุ้นด้วยดนตรีท าให้การความเร็ว ความแม่นย า และความราบรืงนของการเคลืงอนไหว
ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีข่้น และยังมีผลทางบวกในทางด้าน
อารมณ์ของผู้ป่วย(10)   
 
ดังนั้นทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidiplinary team) ทีงดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ึ่งงประกอบไปด้วยนัก
กิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัดและนักจิตวิทยาคลินิก เห็นความส าคัญในการน าเทคนิคดนตรีบ าบัดเข้ามา
เพิงมจากโปรแกรมฝึกแบบดั้งเดิมเพืงอช่วยส่งเสริมให้ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพทีง
รวดเร็วข่้นกว่าเดิมโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน  เมืงอออก
จากโรงพยาบาลและกลับเข้าสู่สังคมดีข่้นตามไปด้วย   

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพืงอศ่กษาลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงแพทย์ส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
2. เปรียบเทียบระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง

กลุ่มทีงได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกลุ่มทีงได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับดนตรีบ าบัด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

3. เปรียบเทียบการเปลีงยนแปลงของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมกับดนตรีบ าบัด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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3.วิธีการ 

3.1รูปแบบการศึกษา  

3.1.1    เพืงอศ่กษาลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงแพทย์ส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู    โดยใช้การศ่กษาแบบ  Cross – sectional study 

3.1.2 เปรียบเทียบระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหว่าง     การรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมกับดนตรีบ าบัด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้การศ่กษาแบบ Experiment study 

3.1.3 เปรียบเทียบการเปลีงยนแปลงของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ระหว่างการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมกับดนตรีบ าบัด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้การศ่กษาแบบ Experiment study   

 

3.2 สถานท่ีศึกษา  

งานกิจกรรมบ าบัดและงานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 

3.3 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีงได้รับการฟ้ืนฟูจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  

3.3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่มตามจุดประสงค์การวิจัยโดย 
กลุ่มที่ 1 :เก็บข้อมูลทังวไปในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีงได้รับการฟื้นฟูจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งหมด
ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
กลุ่มที่ 2: เกบ็ข้อมูลการทดลองใช้ดนตรีบ าบัดจ านวนผู้ป่วยทีงใช้ในการศ่กษา 110 คน (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก)  โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 55 คน                                                               
กลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการใช้ดนตรีบ าบัด 55 คน 
การค านวณขนาดศ่กษาจากสมมติฐานทีงว่า   

 กลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการใช้ดนตรีบ าบัดจะมี
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามเป้าหมาย (goal)  มากกว่ากลุ่มทีงได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบมาตรฐานอย่างเดียว ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์  

 กลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการใช้ดนตรีบ าบัดจะมีระดับ
ความวิตกกังวลลดลงมากกว่ากลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่าง
เดียว ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

 ค านวณโดยใช้สูตร Sample Size: X-Sectional, Cohort, & Randomized Clinical Trials 
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โดยใช้ค่าความเชืงอมังน ร้อยละ 80 โดยกลุ่มทีงได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จะมีความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามเป้าหมาย (goal)  ร้อยละ 60  กลุ่มทีงได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการใช้ดนตรีบ าบัดจะมีความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวันได้ตามเป้าหมาย (goal)  ร้อยละ 85 
ค านวณจากสูตร 
 
 

 อ้างอิงจาก  
Kelsey et al., Methods in Observational Epidemiology 2nd Edition, Table 12-15 
Fleiss, Statistical Methods for Rates and Proportions, formulas 3.18 &3.19 
Sample Size:X-Sectional, Cohort, & Randomized Clinical Trials 
Two-sided significance level(1-alpha): 95  

Power(1-beta, % chance of detecting): 80  

Ratio of sample size, Unexposed/Exposed: 1  

Percent of Unexposed with Outcome: 60  

Percent of Exposed with Outcome: 85  

Odds Ratio: 3.8  

Risk/Prevalence Ratio: 1.4  

Risk/Prevalence difference: 25  

 

 Kelsey Fleiss Fleiss with CC  

 

Sample Size - Exposed 51 49 57  

Sample Size-Nonexposed 51 49 57  

 

Total sample size: 102 98 114  

 

References 
Kelsey et al., Methods in Observational Epidemiology 2nd Edition, Table 12-15 
Fleiss, Statistical Methods for Rates and Proportions, formulas 3.18 &3.19 
CC = continuity correction 
Results are rounded up to the nearest integer. 
Print from the browser menu or select, copy, and paste to other programs. 
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3.4 ตวัแปรท่ีศึกษา                                                                                                                                                               

ตัวแปรต้น  =   ดนตรีบ าบัด                                                                                                                                                                      
ตัวแปรตาม  =   ระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันเพิงมข้่นอย่างน้อย 1 ระดับ,           
                          คะแนนความวิตกกังวลลดลง                                                                                                                     
ตัวแปรกวน  =   อายุ, เพศ, ความรุนแรงของโรค และระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล  
 

3.5 นิยามศพัท ์

ดนตรีบ าบัด (music therapy) คือ การใช้กิจกรรมทางดนตรีโดยการเคลืงอนไหวร่างกายตามเพลงทีงมีท านอง
และเนื้อร้อง เพืงอบ าบัดความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา 
ระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันเพิงมข้่นอย่างน้อย 1 ระดับ หมายถ่ง ระดับความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน ตามแบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน งานกิจกรรมบ าบัด 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพิงมข้่นอย่างน้อย 1 ระดับ 
คะแนนความวิตกกังวลลดลง หมายถ่ง ระดับความวิตกกังวล ตามแบบประเมินความวิตกกังวล (Self-rating 
anxiety scale: SAS) ลดลงอย่างน้อย 1 ระดับ  
 

3.6 เครืงองมือทีงใช้รวบรวมข้อมูล                                                                                                                                                           
3.6.1. แบบประเมินความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั (SMNRC Functional Assessment) งาน

กิจกรรมบ าบัดและงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ึ่งงพัฒนามาจาก แบบประเมิน
ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้ป่วยหรือคนพิการทีงศูนย์สิรินธรเพืงอการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ (SNMRC Functional Assessment) มี 10 หมวด รวมทั้งหมด 35 ข้อ ประกอบด้วย 
หมวดทีง 1 Feeding    จ านวน 2 ข้อ                                                                                                                                              
หมวดทีง 2 Grooming    จ านวน 4 ข้อ                                                                                                                       
หมวดทีง 3 Cleaning             จ านวน 3 ข้อ                                                                                                                                        
หมวดทีง 4 Dressing            จ านวน 6 ข้อ                                                                                                                              
หมวดทีง 5 Bowel & Bladder management   จ านวน 2 ข้อ                                                                                         
หมวดทีง 6 Mobility              จ านวน 6 ข้อ                                                                                                                                   
หมวดทีง 7 Walking             จ านวน 3 ข้อ                                                                                                                                             
หมวดทีง 8 Communication         จ านวน 2 ข้อ                                                                                                                              
หมวดทีง 9 Social & Cognition        จ านวน 4 ข้อ                                                                                                                                
หมวดทีง 10 IADL     จ านวน 3 ข้อ 
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ตารางแปลผลระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน แบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน (SMNRC Functional Assessment) งานกิจกรรมบ าบัดและงานกายภาพบ าบัด                             
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
ระดับความสามารถ ระดับ ช่วงคะแนน 
Complete Independence 5 146 - 175 
Independence with Supervision 4 120 - 145 
Independence with Minimal assistance 3 92 - 119 
Independence with Moderate assistance 2 64 - 91 
Independence with Maximal assistance 1 36 - 63 
Dependence 0 0 - 35 

 
3.6.2. แบบประเมินความวิตกกงัวล (Self-rating anxiety scale: SAS) ประเมินก่อนและหลังการทดลอง ด้วย 

แบบประเมินความวิตกกังวลของ Willaim W.K. Zung ึ่งงเรียกว่า Zung’s Anxiety Test หรือ Self-rating 
anxiety scale: SAS ประกอบด้วย ข้อความแสดงถ่งความรู้ส่กวิตกกังวล และพฤติกรรมทีงแสดงออก 20 ข้อ
ค าถาม ค าถามด้านลบ 5 ข้อ และด้านบวก 15 ข้อ ค าตอบเป็นค่าประมาณค่า (Rating Scale) ตัวเลือก ดังนี้ 
ตัวเลือกทีง 1     คือ ไม่เปน็เลย หรือน้อยครั้ง  หมายถ่ง  ผู้ตอบไม่มีความรู้ส่ก หรือ ไม่มีพฤติกรรมตามข้อความ
นั้นเลย ถ้ามีพฤติกรรมหรือความรู้ส่ก  นั้นเกิดข่้นน้อยมากในช่วง    1  สัปดาห์ทีงผ่านมา                                                                                           
ตัวเลือกทีง 2     คือ เป็นบางเวลาหรือบางครั้ง หมายถ่ง  ผู้ตอบมีความรู้ส่ก หรือ พฤติกรรมตามข้อความนั้น 
เกิดข้่นแต่ไม่บ่อยในช่วง    1  สัปดาห์ทีงผ่านมา                                                                                                                                                                                            
ตัวเลือกทีง 3     คือ เป็นค่อนข้างบ่อยครั้ง      หมายถ่ง  ผู้ตอบมีความรู้ส่ก หรือ พฤติกรรมตามข้อความนั้น 
เกิดข้่นบ่อยครั้งแต่ไม่เกิดเวลาในช่วง    1  สัปดาห์ทีงผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ตัวเลือกทีง 4     คือ เป็นเกือบเวลาหรือตลอดเวลา  หมายถ่ง  ผู้ตอบมีความรู้ส่ก หรือ พฤติกรรมตามข้อความ
นั้น เกิดข้่นเกือบเวลาหรือตลอดเวลา  ในช่วง    1  สัปดาห์ทีงผ่านมา 
ข้อค าถามทีงบอกถ่งการแสดงออกทางอารมณ์ หรือการกระท าด้านบวก มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ข้อ5,9,13,17 
และ19 มีหลักการให้คะแนนดังนี้ 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 1   ได้   4  คะแนน 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 2   ได้   3  คะแนน 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 3   ได้   2  คะแนน 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 4   ได้   1  คะแนน 
ข้อค าถามทีงบอกถ่งการแสดงออกทางอารมณ์ หรือการกระท าด้านลบ มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ข้อ1,2,3,4,6,7,8, 
10,11,12,14,15,16,18,และ20 มีหลักการให้คะแนนดังนี้ 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 1   ได้   1  คะแนน 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 2   ได้   2  คะแนน 
      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 3   ได้   3  คะแนน 
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      ถ้าเลือกตัวเลขค าตอบ 4   ได้   4  คะแนน 
การจัดระดับคะแนนที่ใช้ค่าเฉลี่ยจัดล าดับ ตามความวิตกกังวลได้ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความวิตกกังวล 
20-35 ความวิตกกังวลในระดับปกติ 
36-47 วิตกกังวลน้อย-ปานกลาง 
48-59 วิตกกังวลเด่นชัด-รุนแรง 
60-80 วิตกกังวลสูงมากทีงสุด 

 

3.7 ขั้นตอนการศึกษา 

คัดเลือกผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์การคัดเข้า-คัดออก    

เกณฑ์การคัดเข้า 

 ไม่มีปัญหาการได้ยิน โดยใช้แบบประเมินการได้ยิน (ภาคผนวก 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 นังงทรงตัวได้อย่างน้อย 5 นาที                                                                                                                                                                                                 

 ไม่มีภาวะ Aphasia โดยใช้การประเมินปัญหาทางการพูดและทางภาษา (ภาคผนวก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ไม่มีความพิการึ้ าึ้อน ตามคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมังนคงของมนุษย์ เรืงองประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับทีง 2 พ.ศ.2555                                                                                                                                                                     

 ท าตามค าสังงได้มากกว่า 1-2 ขั้นตอน                                                                                                                                                   

 ยินยอมและให้ความร่วมมือในการประเมิน   

เกณฑ์การคัดออก                                                                                                                                                            
ผู้ป่วยมีความตืงนตัวตง า และไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับการประเมินได้                                                       

3.7.1 สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมงานวิจัย                                                                                                
3.7.2 คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มควบคุมึ่งงจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่ม

ทดลองึ่งงจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูร่วมกับดนตรีบ าบัด (Music 
therapy) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ stratified randomization 

3.7.3 บันท่กข้อมูลทังวไปของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้                                                      
3.7.3.1 ข้อมูลทังวไปของผู้เข้าร่วมการวิจัย เช่น เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค ความพิการ ระยะเวลาใน

การอยู่โรงพยาบาล เป็นต้น                                                                                                                                           
3.7.3.2 บันท่กการประเมินแรกรับระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน และ ระดับความ

วิตกกังวล                                                                                       
3.7.4 ให้การรักษาตามโปรแกรมทีงวางไว้ 
3.7.5 บันท่กความก้าวหน้าของการท ากิจวัตรประจ าวัน 
3.7.6 น าข้อมูลของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบ 
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3.7.7 สรุปผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานเพืงอเป็นประโยชน์แก่การพัฒนางาน และส่วนรวม                                                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงเข้ารับบริการทีงกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                   
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

เกณฑ์คัดเข้า 
1.ไม่มีปัญหาการได้ยิน โดยใช้แบบประเมินการได้ยิน (ภาคผนวก)                                                                                                                                                                                               
2. นังงทรงตัวได้อย่างน้อย 5 นาที                                                                                                                                                                                                
3. ไม่มีภาวะ Aphasia  โดยใช้การประเมินปัญหาทางการพูดและทาง
ภาษา (ภาคผนวก)                                                                                                                                                                                  
4. ไม่มีความพิการึ้ าึ้อน                                                                                                                                                                      
5. ท าตามค าสังงได้มากกว่า 1-2 ขั้นตอน                                                                                                                                                   
6.ยินยอมและให้ความร่วมมือในการประเมิน 

 
ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม  
Simple size for a Proportion or Descriptive Study  

ประเมินผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยแบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน       โดยนักกิจกรรมบ าบัด 
หมวดทีง 1 Feeding, หมวดทีง 2 Grooming, หมวดทีง 3 Cleaning, หมวดทีง 4 
Dressing, หมวดทีง 5 Bowel & Bladder management, หมวดทีง 8 
Communication, หมวดทีง 9 Social & Cognition และหมวดทีง 10 IADL 

ประเมินผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยแบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน        โดยนักกายภาพบ าบัด 
หมวดทีง 6 Mobility และ หมวดทีง 7 Walking 

คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มควบคุมึ่งงจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู และกลุ่มทดลองึ่งงจะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานเวช
ศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับดนตรีบ าบัด (Music therapy) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 
stratified randomization 
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รูป 1 แผนผังขั้นตอนการศ่กษา 
  

ให้การรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มควบคุม                      
และ ให้การรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับการใช้ดนตรีบ าบัดในกลุ่ม
ทดลอง                     ตามโปรแกรมทีงวางไว้ 

ประเมินผลผู้เข้าร่วมการวิจัยหลังเข้ารับการรักษาตามโปรแกรม ด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันโดยนักกิจกรรมบ าบัดและนัก
กายภาพบ าบัด          และ แบบประเมินความวิตกกังวล โดยนักจิตวิทยาคลินิก  
 

น าข้อมูลทีงได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน Paired –t 
test, Student t test, Chi-squared test และ Fisher’s exact test 

น าคะแนนทีงได้จากการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน โดยนัก
กิจกรรมบ าบัดและนักกายภาพบ าบัด มาแปลผลเป็นระดับความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน  

ประเมินผู้เข้าร่วมการวิจัยด้วยแบบประเมินความวิตกกังวล (Self-rating anxiety 
scale: SAS) โดยนักจิตวิทยาคลินิก 
 

 
 น าข้อมูลทีงได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ..... 

อภิปราย สรุปผล และเผยแพร่งานวิจัย 
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ประเมินโดยนักกิจกรรมบ าบัด 
 ความสามารถในการได้ยิน 
 การประเมินปญัหาทางการ

พูดและทางภาษา (Aphasia) 
 ความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวัน (ADL) 
หัวข้อทีง 1-17 และ 27-35 

ประเมินโดยนักกายภาพบ าบัด 
 ความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวัน (ADL) 
หัวข้อทีง 18-26 

ประเมินโดยนักจิตวิทยาคลินิก 
 แบบประเมินพยาธิสภาพทาง

สมองเบื้องต้น (MMSE-Thai 
2002) 

 แบบประเมินภาวะความวิตก
กังวลของ Zung’s (SAS) 
 

เข้าระบบสุ่ม 

ประเมินPre-Testหลังจากได้รับ Consult 1 วัน 

รักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมกับดนตรีบ าบัด 

ผู้ป่วยทีงไม่ผ่านเกณฑ์การคัด
เข้า 

ผู้ป่วยทีงผ่านเกณฑ์แต่ไม่
ยินยอม 

ผู้ป่วยทีงไม่ยินยอม 

ผู้ป่วยทีงผ่านเกณฑ์ และยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 

ผู้ป่วยทีงผ่านเกณฑ์และยินยอมแต่
ไม่สามารถอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ 
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รูป 2 วิธีการให้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบ าบัด 
 
 

 

  

ฝึก
กิจกรรมบ าบัด 

60 นาที 

ฝึก
กายภาพบ าบัด 

60 นาที 
 

ฝึกกายภาพบ าบัด + 

ดนตรีบ าบัด 60 
นาท ี

 

ฝึกกิจกรรมบ าบัด + 

ดนตรีบ าบัด 60 
นาท ี

 

ประเมิน Post-Test หลังจากฝึก 1 สัปดาห์  
 ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL)โดยนักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด 
 ประเมินภาวะความวิตกกังวลของ Zung’s (SAS) โดยนักจิตวิทยา 

 

ประเมิน Post-Test หลังจากฝึก 2 สัปดาห์  
 ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL))โดยนักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด 
 ประเมินภาวะความวิตกกังวลของ Zung’s (SAS)โดยนักจิตวิทยา 
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กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง 
ขั้นตอนที่ 1 อบอุ่นร่างกาย 

ล าดับทีง ท่าออกก าลังกาย เวลา/ครั้ง 
ท่าทีง1 เงยหน้าข่้น นับ 1-8 
ท่าทีง 2 หันหน้าไปทางขวา นับ 1-8 
ท่าทีง 3 หันหน้าไปทางึ้าย นับ 1-8 
ท่าทีง 4 ก้มหน้าลง นับ 1-8 
ท่าทีง 5 หมุนไหล่ไปข้างหน้า 8 ครั้ง 
ท่าทีง6 หมุนไหล่ไปข้างหลัง 8 ครั้ง 
ท่าทีง7 ประสานมือสองข้างแล้วยกค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 8 ยกแขนข่้น ใช้มือขวาจับศอกึ้ายยืดไปทางขวา นับ 1-8 
ท่าทีง 9 ยกแขนข่้น ใช้มือึ้ายจับศอกขวายืดไปทางึ้าย นับ 1-8 
ท่าทีง10 ประสานมือสองข้างยืดไปข้างหน้า นับ 1-8 
ท่าทีง11 บิดเอวไปทางขวาแล้วค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 12 บิดเอวไปทางึ้ายแล้วค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 13 ยกหัวเข่าขวาข่้นใช้มือจับยืดค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 14 ยกหัวเข่าึ้ายข่้นใช้มือจับยืดค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 15 หมุนข้อมือทั้งสองข้าง นับ 1-8 
ท่าทีง 16 งอ-เหยียดข้อเท้า  นับ 1-8 

 
ขั้นตอนที่ 2 ออกก าลังกาย 

ท่าทีง1 ยกแขนขวาข่้นให้สุด 8 ครั้ง 
ท่าทีง 2 ยกแขนึ้ายข่้นให้สุด 8 ครั้ง 
ท่าทีง 3 ประสานมือทั้งสองข้าง ยกข้่น-ลง 8 ครั้ง 
ท่าทีง 4 เอามือทั้งสองข้างแตะไหล่แล้วกางออก 8 ครั้ง 
ท่าทีง 5 เอามือึ้ายแตะกลางอกแล้วกางแขนขวาออก สลับกัน 8 ครั้ง 
ท่าทีง 6 งอข้อศอกทั้งสองข้างพร้อมกัน 8 ครั้ง 
ท่าทีง 7 งอข้อศอกสองข้างสลับึ้ายขวา 8 ครั้ง 
ท่าทีง 8 เอามือขวาแตะไหล่ึ้ายแล้วกางออก 8 ครั้ง 
ท่าทีง 9 เอามือึ้ายแตะไหล่ขวาแล้วกางออก 8 ครั้ง 
ท่าทีง10 เอามือไขว้กันตรงกลางอกแล้วกางแขนออก 8 ครัง้ 
ท่าทีง11 เอามือเท้าสะเอวแล้วบิดไปทางขวา 8 ครั้ง 
ท่าทีง 12 เอามือเท้าสะเอวแล้วบิดไปทางึ้าย 8 ครั้ง 
ท่าทีง 13 ยกเข่าขวาข่้น-ลง 8 ครั้ง 
ท่าทีง 14 ยกเข่าึ้ายข่้น-ลง 8 ครั้ง 
ท่าทีง 15 ยกเข่าึ้ายขวาข่้น-ลง สลับกัน 8 ครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 3 ผ่อนคลาย 
ท่าทีง1 เอามือประสานกันยกข่้นลง ตามจังหวะลมหายใจเข้าออก 8 ครั้ง 
ท่าทีง 2 ยกมือทั้งสองข้างข่้นกวาดออกด้านข้าง 8 ครั้ง 
ท่าทีง 3 เหยียดมือขวาออกไป เอามือึ้ายจับฝ่ามือขวาด่งเข้ามา นับ 1-8 
ท่าทีง 4 เหยียดมือขวาออกไป เอามือึ้ายจับฝ่ามือขวาด่งเข้ามา นับ 1-8 
ท่าทีง 5 บิดเอวไปทางขวาค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 6 บิดเอวไปทางึ้ายค้างไว้ นับ 1-8 
ท่าทีง 7 ก ามือ -แบมือ 8 ครั้ง 
ท่าทีง 8 กางนิ้วออก แล้วแตะนิ้วมือทั้งสองข้าง 8 ครั้ง 

 
เพลงที่ใช้ในโปรแกรมดนตรีบ าบัด 
เป็นดนตรีคัดสรรึ่งงเป็นดนตรีทีงผ่านแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีทีงสร้างแรงกระตุ้น ในระหว่างออก
ก าลังกายส าหรับคนไทย (Thai Music Rating Inventory: TMRI) ทีงมผีลต่อความสามารถในการออกก าลัง
กาย (ระยะเวลาในการออกก าลังกาย ความรู้ส่กขณะการออกก าลังกาย และการรับรู้ระดับของความเหนืงอยล้า
(11) 
ล าดับที่ ชื่อเพลง ระยะเวลาของเพลง (นาที) 
1 ปัจจุบัน / ETC Band 3.42 
2 Lady / 25 hours 4.14 
3 เกาะเสม็ด / deep o sea 4.02 
4 Turn Up The Music - Chris Brown 4.17 
5 โอมจงเงย / STAMP Feat. JOEY BOY, ตู่ ภพธร 3.45 
6 โลกใบใหม่ / 25 hours 4.16 
7 ยกมือ / tattoo colour 5.01 
8 Keep it 100 / Mild 4.07 
9 Never say never ft. Jaden smith / Justin Bieber 3.50 
10 คิดถ่งจังหวะ / Buddha Bless 4.29 

 
 

3.8 วิเคราะห์ขอ้มูล  

การน าเสนอข้อมูลทังวไปโดยสถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีงย ส่วนเบีงยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน  Paired –t test, Student t test, Chi-squared test และ 
Fisher’s exact test  
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3.9 ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ตาราง 1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หัวข้อ/การด าเนินการ 
ระยะเวลา 

ส.ค. - พ.ย.61 ธ.ค. 61- มี.ค 62 เม.ย.-ก.ค.62 ส.ค.-พ.ย. 62 ธ.ค. 62- มี.ค 63 

1.เขียนโครงร่าง      
2.เสนอโครงร่างผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรม
โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่ 

     

3.เก็บข้อมูล      
4.วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล 

     

5.เขียนรายงานและ
เผยแพร่งานวิจัย 
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4.ผลการวจิยั 

4.1 เพื่อศึกษาลกัษณะของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีแพทยส่์งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

จากข้อมูลระหว่างวันทีง 20 ธันวาคม 2561 ถ่งวันทีง 19 สิงหาคม 2562 พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองส่งต่อมายังกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งหมด 243 คน เป็นชาย 136 คน (56.0%) เป็นหญิง 107 
คน ( 44.0%) อายุเฉลีงย 63.2 ปี (SD ±12.2) ปี ผู้ป่วยสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรสและนับถือศาสนา
พุทธ และกว่า 80% ได้รับการศ่กษาอย่างน้อยระดับประถมศ่กษา กว่า90%ของผู้ป่วยมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายการรักษา ประมาณ 10% ช าระเงินเอง 
 

ประมาณ 70%ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเคยมีภาวะ
สมองขาดเลือดเนืงองจากหลอดเลือดตีบและ 23% มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแตก คร่งงหน่งงของผู้ป่วย
กลุ่มนี้มีโรคประจ าตัวและส่วนใหญ่มีโรคความดันโลหิตสูง แต่มักไม่มีภาวะแทรกึ้อนแรกรับหรือมี
อุปกรณ์ติดตัว ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย 75% สามารถท าตามค าสังงได้  รายละเอียดตาม
ตารางด้านล่าง (ตารางทีง 2)   มากกว่า 50% ของผู้ป่วยมีระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน
น้อยกว่าระดับ 4  ตามแผนภาพทีง 4 
  

ตาราง 2 ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงแพทย์ส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

n = 243 
เพศ  

      ชาย 136 (56.0%) 
      หญิง 107 (44.0%) 
อายุ (ปี)   

      น้อยกว่า 60 ปี 82 (33.7%) 
      60 ปี ข่้นไป 161 (66.3%) 
      เฉลีงย (Mean)  
สิทธิการรักษา  
      สิทธิประกันสุขภาพ 155 (63.8%) 
      ประกันสังคม 2 (2.0%) 
      สิทธิต้นสังกัด (เบิกได้,จ่ายตรง) 59 (24.3%) 
      ช าระเงิน 24 (9.9%) 
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ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

n = 243 
สถานภาพ  
      สมรส 184 (75.7%) 
      โสด 13 (5.3%) 
      หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 14 (5.8%) 
      หม้าย 32 (13.2%) 
ศาสนา  
      พุทธ 240 (98.8%) 
      คริสต ์ 3 (1.2%) 
      อิสลาม - 
      อืงนๆ - 
ระดับการศ่กษาขั้นสูงสุด  
      ปริญญาตรีและสูงกว่า 39(16.0%) 
      อนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาบัตร 2 (0.8%) 
      มัธยมศ่กษา 20 (8.2%) 
      ประถมศ่กษา 152 (62.6%) 
      ไม่ได้เรียนหนังสือ 30 (12.4%) 
อาชีพหลัก  

      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 38 (15.6%) 
      ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 48 (19.8%) 
      เกษตรกรรม 75 (30.9%) 
      ไม่ได้ประกอบอาชีพ 82 (33.7%) 
การวินิจฉัยหลัก  
      Infarction 169 (69.5%) 
      Hemorrhage 56 (23.0%) 
      Degenerative spine - 
      Spinal Cord lesion 2 (0.8%) 
      Brian Injury/Tumor/Abscess 2 (0.8%) 
      Dementia 1 (0.4%) 
      Others - 
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ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

n = 243 
      BPPV - 
      Other/Neuropathy/Bell’s palsy 11(4.5%) 
      Parkinson disease 2 (0.8%) 
โรคประจ าตัว  
      ไม่มี 124 (51.0%) 
      มี 119 (49.0%) 
          Hypertension 114 (46.9%) 
          Diabetes mellitus 42 (17.3%) 
          Dyslipidemia 26 (10.7%) 
          Heart disease 9 (3.7%) 
          Gout 3 (1.2%) 
          Others 24 (9.9%) 
อุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วย  
      ไม่มี 208 (85.6%) 
      มี 35 (14.4%) 
          NG Tube                     33 (13.6%) 
          Foley catheter            7 (2.9%) 
          Tracheostomy tube     - 
          Gastrostomy - 
          Others 1(0.4) 
ร่างกายึีกทีงอ่อนแรง  
      ขวา                     127 (52.3%) 
      ึ้าย            9 (37.5%) 
      ทั้ง 2 ข้าง     14 (5.8%) 
      ไม่อ่อนแรง 11 (4.5%) 
ระดับการรับรู้ความรู้ส่กตัว  
      รู้ส่กตัวดี (Alert) 186 (76.5%) 
      สับสน (Drowsiness) 28 (11.5%) 
      ง่วงึ่ม (Stupor) 29 (11.9%) 



25 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

n = 243 
      ก่งงไม่รู้ส่กตัว (Semicoma) - 
      ไม่รู้ส่กตัว (Coma) - 
ภาวะแทรกึ้อนแรกรับ  
      ไม่มี                     238 (97.9%) 
      มี            5 (2.1%) 
          Shoulder subluxation 3 (1.2%) 
          Joint stiffness - 
          Swelling       - 
          Shoulder pain - 
          Hypotension           - 
          Others 2 (0.8%) 
ระดับการรับรู้ความเข้าใจ(Cognitive)  
      Normal 184 (75.7%) 
      Impair 59 (24.3%) 
 

   

 
รูป 3 แผนภาพวงกลมแสดงสัดส่วนผู้ป่วยแบ่งตามระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

0%

19%

21%

23%

17%

14%

6%

จ านวนผู้ ป่วย

แบง่ตามระดบัความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

Misssing
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Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5
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มีการเก็บข้อมูลระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วย 44% เท่านั้น (136 คนจาก 243 คน)ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มี
ความกังวลระดับน้อยถ่งปานกลาง มีเพียง 3% จากทั้งหมดทีงรู้ส่กวิตกกังวลมาก 
 

 
รูป 4 แผนภาพวงกลมแสดงสัดส่วนผู้ป่วยแบ่งตามระดับความวิตกกังวล 

 

4.2 เปรียบเทียบระดบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ระหวา่ง

การรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูร่วมกบัดนตรีบ าบดั  

มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าจ านวน 114 คน  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 3 ข้อมูลทังวไปของผู้ป่วยทีงเข้าร่วมการทดลอง 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
n = 52 n = 52 

เพศ   
      ชาย 25 (48.1%) 30 (57.7%) 
      หญิง 27 (51.9%) 22 (42.3%) 
อายุ (ปี)    
      น้อยกว่า 60 ปี 15 (28.8%) 22 (42.3%) 
      60 ปี ข่้นไป 37 (71.2%) 30 (57.7%) 
      เฉลีงย (Mean)   

44%

4%

24%

25%

3%

จ านวนผู้ ป่วยแบง่ตามระดบัความวิตกกงัวล

Missing

Normal

Mind

Moderate

Severe
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ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
n = 52 n = 52 

สิทธิการรักษา   
      สิทธิประกันสุขภาพ 32 (61.5%) 33 (63.5%) 
      ประกันสังคม 2 (3.8%) 2 (3.8%) 
      สิทธิต้นสังกัด (เบิกได้,จ่ายตรง) 11 (21.2%) 12 (23.1%) 
      ช าระเงิน 7 (13.5%) 5 (9.6%) 
สถานภาพ   
      สมรส 37 (71.2%) 37 (71.2%) 
      โสด 3 (5.8%) 2 (3.8%) 
      หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 3 (5.8%) 7 (13.5%) 
      หม้าย 9 (17.3%) 6 (11.5%) 
ศาสนา   
      พุทธ 52 (100%) 51 (98.1%) 
      คริสต ์ - 1 (1.9%) 
      อิสลาม - - 
      อืงนๆ - - 
ระดับการศ่กษาขั้นสูงสุด   
      ปริญญาตรีและสูงกว่า 7 (13.5%) 8 (15.4%) 
      อนุปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาบัตร - - 
      มัธยมศ่กษา 2 (3.8%) 8 (15.4%) 
      ประถมศ่กษา  37 (71.2%) 32 (61.5%) 
      ไม่ได้เรียนหนังสือ 6 (11.5%) 4 (7.7%) 
อาชีพหลัก   
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 (11.5%) 13 (25%) 
      ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 13 (25%) 9 (17.3%) 
      เกษตรกรรม 9 (17.3%) 14 (26.9%) 
      ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 24 (46.2%) 16 (30.8%) 
การวินิจฉัยหลัก   
      Infarction 38 (73.1%) 40 (76.9%) 
      Hemorrhage 13 (25%) 10 (19.2%) 
      Degenerative spine - - 
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ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
n = 52 n = 52 

      Spinal Cord lesion - - 
      Brian Injury/Tumor/Abscess - - 
      Dementia - - 
      Ortho - - 
      BPPV - - 
      Other/Neuropathy/Bell’s palsy 1 (1.9%) 1 (1.9%) 
      Parkinson disease - 1 (1.9%) 
โรคประจ าตัว   
      ไม่มี 17 (32.7%) 22 (42.3%) 
      มี 35 (67.3%) 30 (57.7%) 
          Hypertension 35 (67.3%) 30 (57.7%) 
          Diabetes mellitus 12 (23.1%) 11 (21.2%) 
          Dyslipidemia 7 (13.5%) 8 (15.4%) 
          Heart disease 1 (1.9%) - 
          Gout - 1 (1.9%) 
          Others 3 (5.8%) 4 (7.7%) 
อุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วย   
      ไม่มี 47 (90.4%) 48 (92.3%) 
      มี 5 (9.6%) 4 (7.7%) 
          NG Tube                     4 (7.7%) 3 (5.8%) 
          Foley catheter            - 1 (1.9%) 
          Tracheostomy tube     - - 
          Gastrostomy - - 
          Others 1 (1.9%) - 
ร่างกายึีกทีงอ่อนแรง   
      ขวา                     25 (48.1%) 22 (42.3%) 
      ึ้าย            24 (46.2%) 25 (48.1%) 
      ทั้ง 2 ข้าง     1 (1.9%) 1 (1.9%) 
      ไม่อ่อนแรง 2 (3.8%) 4 (7.7%) 
ระดับการรับรู้ความรู้ส่กตัว   



29 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มที่ใช้ในการทดสอบ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
n = 52 n = 52 

      รู้ส่กตัวดี (Alert) 45 (86.5%) 44 (84.6%) 
      สับสน (Drowsiness) 6 (11.5%) 5 (9.6%) 
      ง่วงึ่ม (Stupor) 1 (1.9%) 3 (5.8%) 
      ก่งงไม่รู้ส่กตัว (Semicoma) - - 
      ไม่รู้ส่กตัว (Coma) - - 
ภาวะแทรกึ้อนแรกรับ   
      ไม่มี                     51 (98.1%) 52 (100%) 
      มี            1 (1.9%) - 
          Shoulder subluxation 1 (1.9%) - 
          Joint stiffness - - 
          Swelling       - - 
          Shoulder pain - - 
          Hypotension           - - 
          Others - - 
ระดับการรับรู้ความเข้าใจ   
      Normal 49 (94.2%) 47 (90.4%) 
      Impair 3 (5.8%) 5 (9.6%) 
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การเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างของระดับความสามารถในชีวิตประจ าวันก่อนและหลัง
โปรแกรมการฟ้ืนฟูตามการทดสอบทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญทีง p=0.05 (ตาราง 4) เมืงอเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ในกลุ่มควบคุมมีคะแนนความสามารถในการใช้
ชีวิตประจ าวันเฉลีงยเท่ากับ 106.52 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีงยเท่ากับ 118.35 เพิงมข้่น 11.83 เมืงอท า
การทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 (P = 0.002) ในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันเฉลีงยเท่ากับ 119.98 และหลังการทดลองมีค่าเฉลีงย
เท่ากับ 132.08 เพิงมข้่น 12.10 เมืงอท าการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีง
ระดับ 0.05 (P <0.001) ตามตาราง 5 และตาราง 6  
 
คะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน ในกลุม่ควบคุมก่อนและหลังมีค่าเฉลีงยเท่ากับ 11.83 และการ
เปรียบเทียบคะแนนในกลุ่มทดลองก่อนและหลังมีค่าเฉลีงยเท่ากับ 12.10 แตกต่างกันเฉลีงย 0.27 คะแนน เมืงอ
ท าการทดสอบทางสถิติพบว่า คะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 (P = 0.947) 

ตาราง 4 ระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการบ าบัดภายในกลุ่ม 

Group 
Pre test Post test 

p-value 
�̅� SD �̅� SD 

Control (n = 52) 106.52 31.69 118.35 31.56 0.002* 
Experiment (n = 52) 119.98 28.72 132.08 25.81 <0.001* 

 
  

ความสามารถ 
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มควบคุม (n = 52) กลุ่มทดลอง (n = 52) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

Level5 5 (9.6%) 8 (15.4%) 9 (17.3%) 16 (30.8%) 

Level4 12 (23.1%) 20 (38.5%) 16 (30.8%) 21 (40.4%) 

level3 20 (38.5%) 16 (30.8%) 18 (34.6%) 11 (21.2%) 

level2 10 (19.2%) 8 (15.4%) 8 (15.4%) 4 (7.7%) 
level1 5 (9.6%) - 1 (1.9%) - 
level0 - - - - 
รวม 52 (100%) 52 (100%) 52 (100%) 52 (100%) 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการบ าบัดระหว่างกลุ่ม 
Group n �̅� SD p-value 
Pretest–posttest Control 52 11.83 25.67 0.947 
Pretest–posttest Experimental 52 12.10 13.49 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 

  
รูป 5 แผนภูมิแสดงคะแนนความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทีง p=0.05 
 

4.3 เปรียบเทียบระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  

จากตาราง 7 พบว่าระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยหลังการทดลองมีการเปลีงยนแปลง จากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าก่อนการทดลองผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลอยู่ในช่วงน้อย-ปานกลางถ่งเด่นชัดรุนแรงโดยมีแนวโน้ม
จ านวนใกล้เคียงกัน หลังการทดลองผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับความวิตกกังวลปกติในทั้งสองกลุ่ม  
จากตารางทีง 8 กลุ่มควบคุมมีคะแนนความวิตกกังวลก่อนทดลองเฉลีงยเท่ากับ 44.77 และหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลีงยเท่ากับ 34.17 ลดลง 10.60 เมืงอท าการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีงระดับ 0.05  (P <0.001) ในกลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลเฉลีงยเท่ากับ 46.33 และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลีงยเท่ากับ 34.04 ลดลง 12.29 เมืงอท าการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05  (P <0.001) 
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ตาราง 7 ระดับความวิตกกังวล 

ความวิตกกังวล 
กลุ่มควบคุม (n = 52)             กลุ่มทดลอง (n = 52) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
ปกติ 5 (9.6%) 34 (65.4%) 3 (5.8%) 37 (71.2%) 
น้อย – ปานกลาง 24 (46.2%) 10 (19.2%) 25 (48.1%) 15 (28.8%) 
เด่นชัดรุนแรง 23 (44.2%) 8 (15.4%) 22 (42.3%) - 
สูงมากทีงสุด - - 2 (3.8%) - 
รวม 52 (100%) 52 (100%)      52 (100%) 52 (100%) 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการบ าบัดภายในกลุ่ม 

Group 
Pre test Post test 

p-value 
�̅� SD �̅� SD 

Control (n = 52) 44.77 8.03 34.17 8.46 <0.001* 
Experiment (n = 52) 46.33 7.75 34.04 6.43 <0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 

 

รูป 6 แผนภูมแิสดงความคะแนนความวิตกกังวล 
* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทีง p=0.05 
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จากตาราง 9 พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังมีค่าเฉลีงยเท่ากับ 
10.60 และการเปรียบเทียบคะแนนในกลุ่มทดลองก่อนและหลังมีค่าเฉลีงยเท่ากับ 12.29 แตกต่างกันเฉลีงย 
1.69 คะแนน เมืงอท าการทดสอบทางสถิติพบว่า คะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 (P = 0.201) 
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการบ าบัดระหว่างกลุ่ม 
Group n �̅� SD p-value 
Pretest–posttest Control 52 10.60 7.35 0.201 
Pretest–posttest Experimental 52 12.29 5.98 

*มีนัยส าคัญทางสถิติทีงระดับ 0.05 
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5.อภปิรายผลการวจิยั 

5.1 ลกัษณะของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีแพทยส่์งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงส่งต่อมายังกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
นั้น มีความส าคัญในการออกแบบกิจกรรมดนตรีบ าบัด โดยในระหว่างวันทีง 20 ธันวาคม 2561 ถ่งวันทีง 19 
สิงหาคม 2562  รวมเวลา 8 เดือน มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด 243 คนและมีทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายจ านวนใกล้เคียงกัน  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุประมาณ 60 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและนับ
ถือศาสนาพุทธ ดังนั้นดนตรีทีงเลือกใช้ อาจเลือกให้เหมาะกับความชอบของผู้สูงอายุเหล่านี้ ถ่งแม้จะมีการเก็บ
ข้อมูลระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วย 44% เท่านั้น (136 คนจาก 243 คน)ในจ านวนนี้เกือบทุกคนมีความวิตก
กังวลระดับน้อยถ่งรุนแรง มีเพียง 3% จากทั้งหมดทีงรู้ส่กปกติไม่มีความวิตกกังวลจากภาวะโรค ดังนั้นหน่งงใน
เป้าหมายการให้ดนตรีบ าบัดคือการลดความวิตกกังวล 
 
จากรายงานการวิจัย (12) สนับสนุนการฟังดนตรีทีงพ่งพอใจ (13) ึ่งงมีลักษณะประสานเสียงของท่วงท านองทีง
กลมกลืน (consonant) (14), มีการใช้เสียงเมเจอร์ (Major key) มีจังหวะเร็วระดับปานกลาง เพราะสามารถ
กระตุ้นการหลังงโดปามีน(14) ึ่งงกระตุ้นให้เกิดความพ่งพอใจ ผ่านทาง mesolimbic pathway นอกจากนี้
ดนตรีดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการสร้างความจ าใหม่ๆ(13) ท าให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจิตใจ มีความสุขเพลิดเพลิน 
ลืมความทุกข์และความเจ็บปวดชังวขณะ เพิงมแรงจูงใจท าให้อยากเคลืงอนไหว(12)  ความถีงและระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมแต่ละครั้ง สามารถจัดตามความจ าเป็นทางด้านการแพทย์ได้ เนืงองจากผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถเบิก
ไดจ้ากต้นสังกัด   
 
บุคลากรทางการแพทย์ อาจออกแบบกิจกรรมทีงผู้ป่วยสามารถท าเองทีงบ้านได้เพืงอลดภาระค่าใช้จ่ายการ
เดินทาง และส าหรับผู้ป่วยอีก 10% ทีงจ าเป็นต้องช าระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูเอง นอกจากนี้ มีหลักฐานว่าการ
ท าดนตรีบ าบัดนานข่้น ส่งผลให้การเดินดีข่้น เปรียบเทียบผลการศ่กษาระหว่างการใช้ดนตรีบ าบัดนาน 3 
สัปดาห์และ 6 สัปดาห์(15)   
 
ประมาณ 70%ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เคยมีภาวะสมอง
ขาดเลือดเนืงองจากหลอดเลือดตีบและ 23% มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแตก คร่งงหน่งงของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโรค
ประจ าตัวและส่วนใหญ่มีโรคความดันโลหิตสูง แต่มักไม่มีภาวะแทรกึ้อนแรกรับหรือมีอุปกรณ์ติดตัว ระดับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วย และ75% สามารถท าตามค าสังงได้  กว่า 80% ได้รับการศ่กษาอย่างน้อยระดับ
ประถมศ่กษา สามารถอ่านออกเขียนได้ ดังนั้นอาจมีการจัดท าคู่มือดนตรีบ าบัด เพืงอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลตนเอง 
 
มากกว่า 50% ของผู้ป่วยทีงเข้ารับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันน้อยกว่า
ระดับ 4  คือสามารถท าได้เองเพียง 50% หรือน้อยกว่านั้น แต่ระดับการรับรู้ความเข้าใจ (Cognitive) ของ
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ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (75%) ค่อนข้างดี คือมีการรับรู้และสามารถท าตามค าสังงได้ 1-2 ขั้นตอนข่้นไป ดังนั้นกลุ่ม
ผู้ป่วยประมาณ 75% นี้อาจได้รับประโยชน์จากดนตรีบ าบัดในการใช้จังหวะดนตรีประกอบการฝึกเดินหรือการ
ใช้มือและแขน ในกลุ่มผู้ป่วยอีก 25% อาจมีการใช้ดนตรีบ าบัดรูปแบบอืงน ทีงมีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูระดับการ
รับรู้ความเข้าใจ-Musical neglect training (MNT) (9)    
 

5.2 เปรียบเทียบระดบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ระหวา่งการ

รักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูร่วมกบัดนตรีบ าบดั  

งานวิจัยนี้สะท้อนแนวโน้มประโยชน์ของการใช้ดนตรีบ าบัดในการฟ้ืนฟูความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
และการลดความวิตกกังวล ถ่งแม้ว่าเมืงอเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการ
บ าบัดความแตกต่างจะยังไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ึ่งงสอดคล้องกับการศ่กษาโดย Grau-Sanzhez (2018) (16) 
ึ่งงไม่พบความแตกต่างของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะ Sub-acute โดยใช้เวลาอย่างน้อย 10 ชังวโมงต่อสัปดาห์บวกเวลา30 นาทีต่อวันทีงมี
ดนตรีบ าบัด เป็นเวลารวม 4 สัปดาห์ ขณะทีง Schneider et al (2007) ใช้เวลาประมาณ 13.5 ชังวโมงใน 3 
สัปดาห์ในการให้โปรแกรมมาตรฐาน โดยกลุ่มทดลองได้รับ 30 นาทีเพิงมต่อวันในการท าดนตรีบ าบัด ท าให้
ความสามารถ motor skill ในกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ในการศ่กษาของเราใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชังวโมง
ต่อสัปดาห์ทั้งสองกลุ่ม ึ่งงนานกว่าโปรโตคอลของ Schneider แต่สั้นกว่าโปรแกรมของ Grau-Sanzhez 
นอกจากนีอ้าจเป็นไปได้ว่าเวลาในการรับบริการทีงต่างกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าให้เกิดผลต่าง
ระหว่างกลุ่ม โปรแกรมของ Schneider(17) และคณะยังมีการใช้เครืงองดนตรีประกอบ อาจท าให้ผู้ป่วยรู้ส่ก
เพลิดเพลินและมีส่วนร่วมมากข้่น การศ่กษาต่อไปควรหา การท ากิจกรรมประกอบเครืงองดนตรี ระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม, intensity และความถีงทีงเหมาะสม เพืงอให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ในด้านร่างกายการใช้ระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวันอาจกว้างเกินไป เห็นได้จากความแตกต่างของ
คะแนนความสามารถทีงเพิงมข้่นเฉลีงยของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้แบบ
ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันมี 10 หมวด 35 ข้อ 175 คะแนน จากการวิจัยทีงผ่านมามี
รายงานประโยชน์ของดนตรีบ าบัดในด้าน arm function, non-fluent aphasia, การเดิน และการรับรู้(9)  
ดังนั้นผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลเพิงมเติมในแต่ละด้าน เช่น การเดินและการรับรู้ในรูปแบบ retrospective 
study ต่อไป 
 

5.3 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของคะแนนความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ระหวา่ง

การรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและการรักษาตามมาตรฐานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูร่วมกบัดนตรีบ าบดั  

ในการศ่กษาทดลองนี้ ผู้ป่วยทีงเข้ารับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นเวลา 2 สัปดาห์มีระดับความวิตกกังวลลดลง  
โดยค่าเฉลีงยทีงลดลงภายในกลุ่มทีงมีดนตรีบ าบัดมากกว่ากลุ่มทีงไม่มี ถ่งแม้ว่าเมืงอทดสอบทางสถิติแล้วความ
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แตกต่างระหว่างกลุ่มอาจไม่แตกต่างกันทางสถิติ ึ่งงสอดคล้องกับการศ่กษาโดย Grau-Sanzhez (2018) ึ่งงไม่
พบความแตกต่างของอารมณ์ (mood) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการบ าบัด ในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ Sub-acute การศ่กษาในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นี้ ไม่ได้แบ่งระยะของ
ผู้ป่วยชัดเจน การศ่กษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาปัจจัยด้านระยะเวลาหลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมองต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยด้วย 
 
นอกจากนี้ เพลงทีงใช้ในการศ่กษานี้เป็นดนตรีคัดสรรึ่งงเป็นดนตรีทีงผ่านแบบประเมินคุณลักษณะของดนตรีทีง
สร้างแรงกระตุ้น ในระหว่างออกก าลังกายส าหรับคนไทย (Thai Music Rating Inventory: TMRI) ทีงมผีลต่อ
ความสามารถในการออกก าลังกาย (ระยะเวลาในการออกก าลังกาย ความรู้ส่กขณะการออกก าลังกาย และ
การรับรู้ระดับของความเหนืงอยล้า)(11) เอกรัตน์และคณะ (2557) ได้ท าการทดลอง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกก าลังกายได้นานข่้นเมืงอฟังเพลงโดยความแตกต่างของระยะเวลาการออกก าลังพร้อมเพลงและไม่
มีเพลงมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การรับรู้ความเหนืงอยล้าและความรู้ส่กขณะออกก าลังนั้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ทีงระดับ p=0.05 อย่างไรก็ตามเพลงดังกล่าวทดสอบในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 10 คนอายุระหว่าง 18-20 ปี ึ่งง
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างทีงเป็นผู้สูงอายุในการศ่กษาของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ึ่งงมีอายุมากกว่า 60 ปี  
 
จากรายงานการวิจัยทีงผ่านมา การฟังดนตรีทีงพ่งพอใจ (13) กระตุ้นการหลังงสารโดปามีน(14) ึ่งงท าให้เกิดความ
พ่งพอใจ ผ่านทาง mesolimbic pathway ท าให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจิตใจ มีความสุขเพลิดเพลิน ลืมความทุกข์
และความเจ็บปวดชังวขณะ เพิงมแรงจูงใจท าให้อยากเคลืงอนไหว(12)  ดังนั้นหากผู้เข้ารับบริการดนตรีบ าบัด
สามารถเลือกเพลงทีงมีลักษณะทีงเหมาะสมในการออกก าลังกายและพ่งพอใจ ผลทีงได้รับอาจชัดเจนข่้น   

6. สรุปผลการวจิยั 

จากลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีงเข้ารับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีงโรงพยาบาลประสารทเชียงใหม่
ในช่วงเวลา 8 เดือนพบว่าผู้ป่วยดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากดนตรีบ าบัดใน
ด้านจิตใจและร่างกาย โดยบุคลากรทางการแพทย์อาจวางแผนการบ าบัดทั้งในระยะสั้น (ทีงโรงพยาบาล)และ
ระยะยาว (ทีงบ้าน)ทีงเหมาะสมแก่ผู้ป่วยต่อไป 
 
จากการทดลองในโรงพยาบาลพบว่าดนตรีบ าบัด โดยใช้จังหวะเพลงช่วยประกอบการท ากายภาพบ าบัดและ
กิจกรรมบ าบัด (Auditory Rhythm as pacemaker ใน Neurologic Music Therapy ) มีแนวโน้มท าให้
คะแนนกิจวัตรประจ าวันสูงข่้นและคะแนนความวิตกกังวลลดลง ถ่งแม้จะยังไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีง p =0.05  ดังนั้นการศ่กษาต่อไปอาจพิจารณาออกแบบกิจกรรมพร้อมดนตรีบ าบัด โดยร่วม
พิจารณาปัจจัยอืงนๆทีงอาจส่งผลต่อคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันึ่งงเป็นเป้าหมายหลัก
ของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ท าให้ผู้ป่วยสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระได้และมีความวิตกกังวลในระดับปกติ เพืงอ
คุณภาพชีวิตทีงดี 
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7. ข้อจ ากดัในการท าวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศ่กษานี้เพลงทีงใช้ในดนตรีบ าบัดเป็นเพลงทีงไดรับการประเมินแล้วว่าตรงตามคุณลักษณะของดนตรีทีง
สร้างแรงกระตุ้น ในระหว่างออกก าลังกายส าหรับคนไทย (Thai Music Rating Inventory: TMRI) และมี
การศ่กษาว่าสามารถช่วยเพิงมระยะเวลาในการออกก าลังกาย อย่างไรก็ตาม เนืงองจากกลุ่มเป้าหมายใน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นผู้สูงอายุ เพลงทีงใช้ในดนตรีบ าบัดอาจเปลีงยนแปลงให้มีตรงตามความชอบ
ของกลุ่มเป้าหมายมากข่้น เพืงอให้ผู้เข้ารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากดนตรีบ าบัด 
 
การวิจัยนี้เป็นการให้ดนตรีบ าบัดระยะสั้น การใช้คะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ในการ
ประเมินผลระยะสั้นอาจไม่สามารถระบุความแตกต่างได้ ดังนั้นอาจมีการศ่กษาเพิงมเติมเกีงยวกับผลกระทบของ
ดนตรีบ าบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยอาจศ่กษาผลกระทบในระยะยาว และ/หรือศ่กษาปัจจัยทีงอาจส่งผลต่ออัตรา
การฟ้ืนฟู เช่น การแบ่งผู้ป่วยตามระยะหลังการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง และอาจมีการจัดท าคู่มือดนตรี
บ าบัด เพืงอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองโดยใช้ดนตรีบ าบัดในระยะยาวด้วย 
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ภาคผนวก  

1. การประเมินการได้ยนิ 

1.1 ใช้นิ้วมือถูกันเบา ๆ ข้างหูทีละข้าง (ระดับเสียงประมาณ 40 - 45 เดึิเบล) ถ้าข้างใดไม่ได้ยินเสียงถูนิ้ว 
ให้สงสัยว่ามีความผิดปกติของการได้ยินของหูข้างนั้น 
1.2 ให้ผู้รับการทดสอบยืนหันหลังให้ห่างจากผู้ทดสอบประมาณ 3 ก้าว แล้วผู้ทดสอบเรียกชืงอบุคคลนั้นด้วย
เสียงกระึิบ เสียงพูดธรรมดาจนถ่งเสียงตะโกน (ระดับเสียงประมาณ 70 เดึิเบล) ถ้าใช้เสียงพูดธรรมดาและ/
หรือเสียงตะโกนแล้วไม่ได้ยิน ให้สงสัยว่าคนนั้นมีความผิดปกติของการได้ยิน 
1.3 การพูดคุย ึักถามประวัติทังว ๆ ไปโดยใช้เสียงพูดธรรมดา และหลีกเลีงยงให้ผู้ถูกทดสอบอ่าน ริมฝีปาก 
หากผู้ถูกทดสอบต้องถามึ้ าบ่อย ๆ หรือไม่เข้าใจ ให้สงสัยว่าคนนั้นมีความผิดปกติของการได้ยิน 
1.4 ทดสอบโดยใช้ส้อมเสียง หากพบความผิดปกติ จ าเป็นต้องได้รับการตรวจการได้ยินมาตรฐาน หรือ 
อาจประมาณการจากความสามารถในการฟังในชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 

 
อ้างอิงจาก  
กระทรวงสาธารณสุข.สถาบันสิรินธรเพืงอการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์. 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมังนคงของมนุษย์ เรืงองประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ(ฉบับทีง2) .2555,
หน้าทีง 28. 
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2.ความบกพร่องทางภาษา หรือ อะเฟเซีย (Aphasia) 

ความบกพร่องทางการพูดและทางภาษา หรืออะเฟเึีย มี 4 ประเภท คือ 
1. ความบกพร่องทางด้านความเข้าใจ (Sensory or Receptive aphasia) ผู้ป่วยมีปัญหาในการ ฟัง

ค าพูดไม่เข้าใจ เป็นหลัก 
2. ความบกพร่องทางด้านการพูด (Motor or Expressive aphasia) ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการพูด การพูด

ไม่ชัด การพูดตาม เป็นปัญหาหลัก 
3. ความบกพร่องทั้งด้านความเข้าใจและการพูด (Global aphasia) ผู้ป่วยมีปัญหาทั้งด้านความเข้าใจ

และการพูด เป็นหลัก 
4. ความบกพร่องด้านน่กค าพูด (Amnesic aphasia) ผู้ป่วยมีปัญหาในคิดค าพูดล าบาก ใช้ค าพูดอืงนแทน

ค าทีงต้องการพูด เช่น น้ าแทนแก้วน้ า เครืงองท าน้ าเย็น แทนตู้เย็น เป็นต้น 
 
การประเมินปัญหาทางการพูดและทางภาษา 
การประเมินภาษาด้านความเข้าใจ ท าตามล าดับ ดังนี้ 
ท า
ได้ 

ท า
ไม่ได้ 

การพัฒนาภาษาด้านความเข้าใจ 

  
1 มีการตอบสนองต่อเสียงทีงได้ยิน   
2 มีการสนใจต่อเสียงพูดเมืงอได้ยินเสียงพูด   
3 รู้จักชืงอตัวเองและมีการตอบสนองต่อคนทีงคุ้นเคย เข้าใจค าห้าม “อย่า” “หยุด”   
4 สามารถท าตามค าสังงง่ายๆ เช่น สวัสดี บ๊ายบาย ส่งจูบ ฯลฯ   
5 หยิบหรือชี้สิงงของ สัตว์เลี้ยง บุคคลทีงคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน ท าตามค าสังงง่ายได้ เช่น 
หยิบ หรือ ชี้เสื้อ รองเท้า ฯลฯ   
6 ชี้อวัยวะของร่างกายได้ถูกต้อง   
7 เข้าใจประโยค ปฏิบัติตามค าสังงทีงึับึ้อน เช่น ท าตามค าสังง วางช้อนบนโต๊ะ หรือหยิบ
รูปภาพกริยาตามบอก   
8 รู้จักหน้าทีงของสิงงของ ค ากริยา คุณศัพท์ ค าบุพบท และเรืงองเล่าง่ายๆ เช่น วิงง ล้าง
จาน เป็นต้น   
9 เข้าใจประโยคทีงมี 2 ขั้นตอน เช่น ตบมือแล้วสวัสดี เอาช้อนไว้ใต้โต๊ะ   
10 เข้าใจประโยคทีงมี 3 ขั้นตอน เช่น ไปห้องน้ า หยิบแปรง น ามาให้แม่ ฯลฯ 

 
การประเมินภาษาด้านการพูด ท าตามล าดับ ดังนี้ 
ท า
ได้ 

ท า
ไม่ได้ 

การพัฒนาภาษาด้านการพูด 

  
1 ส่งเสียงแบบปฏิกิริยาสะท้อน เช่น โอ้ โอ๊ย ฯลฯ   
2 ส่งเสียงเฉพาะเรียกคนใกล้ชิด   
3 พูดเสียงทีงไม่มีความหมายโต้ตอบกับผู้อืงน 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
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4 พูดตามค าเดีงยวๆได้น้อยกว่า 10 ค า   
5 พูดบอกความต้องการง่ายๆ ได้ เช่น “เอา” “ไป” พูดค านามได้ประมาณ10-20 ค า   
6 พูดเป็นวลี ประโยคยาว 2 พยางค์/ค า บอกชืงอสิงงของและบอกหน้าทีงของสิงงของได้ พูด
ค าศัพท์ได้ 50 ค า   
7 พูดเป็นวลี ประโยคยาว 3 พยางค์ พูดโดยใช้ ค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสรรพนาม
ได้   
8 พูดเป็นวลี ประโยคยาว 4 พยางค์/ค า   
9 พูดเป็นประโยคได้ยาวประมาณ 5-6 ค า   
10 สามารถเล่าเรืงองทีงคุ้นเคยได้เองสามารถพูดเปรียบ เทียบขนาดรูปร่างสิงงต่างๆได้ เช่น 
ใหญ่กว่า ยาวกว่า เป็นต้น 

 
อนึ่ง ในการฝึกพูดนั้น เริงมจากทีงง่ายๆทีงสุดทีงผู้ป่วยท าได้บ้างท าไม่ได้บ้างก่อน แล้วเลืงอนระดับไปสอนงานทีงยาก
ข่้นตามล าดับ การประเมิน โดยพิจารณาระดับความ สามารถของผู้ป่วยเป็นเกณฑ์ เมืงอฝึกขั้นทีง 1 ได้แล้วให้ฝึก
ขั้นทีง 2 ต่อไปพร้อมๆกัน 2-3 ขั้นตอนได้ 
อ้างอิงจาก 
         ความผิดปกติทางการพูดในผู้ป่วยสมองพิการ(Aphasia) ดร  ธานีเบญจมาศ พระ.ศ. .นักแก้ไขการพูด.
สืบค้นเมืงอวันทีง ๒๑/๙/๒๕๖๑, http://haamor.com/th/ความผิดปกติทางการพูด/#article117 
  

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/ความผิดปกติทางการพูด/#article117
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3.เอกสารยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัของผู้เข้าร่วมโครงการวจิยั (ผู้บรรลุนิตภิาวะ) 

 
      วันทีง................................................. 

 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
ขอให้ความยินยอมของตนเองทีงจะเข้าเกีงยวข้องในการวิจัย/ค้นคว้า เรืงอง การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบ าบัด 

ึ่งงผู้วิจัยได้แก่ พิมพ์ชนก เลิศสุวรรณ และ สายฝน ทศภาทินรัตน์  ได้อธิบายต่อข้าพเจ้าเกีงยวกับการ
วิจัยครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยมีความยินดีทีงจะให้ค าตอบต่อค าถามประการใดทีงข้าพเจ้าอาจจะมีได้ตลอดระยะเวลาการ
เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะทีงเกีงยวข้องกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้
เฉพาะในรูปแบบทีงเป็นสรุปผลการวิจัย และผู้วิจัยได้ปฏิบัติในสิงงทีงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือจิตใจ
ของข้าพเจ้า ตลอดการวิจัยนี้ และรับรองว่าหากเกิดมีอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว ผู้ยินยอมจะได้รับการ
รักษาอย่างเต็มทีงข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถทีง
จะถอนตัวจากการวิจัยครั้งนี้เมืงอใดก็ได้ ทั้งนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทีงข้าพเจ้าจะได้รับถ้าหาก
ข้าพเจ้าเป็นผู้ป่วย 
 ในกรณีทีงเกิดข้อข้องใจหรือปัญหาทีงข้าพเจ้าต้องการปร่กษากับผู้วิจัย ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้วิจัย
คือ พิมพ์ชนก เลิศสุวรรณ หรือ สายฝน ทศภาทินรัตน์ ได้ทีง งานกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ตลอด ๒๔ชังวโมง 
โทรศัพท์ (๐๕๓) ๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๒๘๖ 
โทรสาร  (๐๕๓) ๙๒๐๒๐๒ 
 

   ลงชืงอ...............................................ผู้ยินยอม  ลงชืงอ..............................................พยาน  
               (……………………...…………………)                    (…………………..…………………………)                                 

 
      ลงชืงอ..................................................ผู้ท างานวิจัย 

( พิมพ์ชนก  เลิศสุวรรณ ) 
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4.เอกสารชี้แจงโครงงานวจิยั 

 งานวิจัยนี้ เรืงอง การพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบ าบัด
โดยมีผู้วิจัยได้แก่ สายฝน ทศภาทินรัตน์, พิมพ์ชนก เลิศสุวรรณ, นายนิพนธ์ เชื้อสะอาด, ณรงค์กร เจียมจิตร 
และ เรือนทอง อภิวงค์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพืงอ ๑. เพืงอศ่กษาลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีง
แพทย์ส่งมารับบริการในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒. เพืงอเปรียบเทียบผลของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ๓. เพืงอเปรียบเทียบผลของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ่งใคร่ขอเชิญ
ท่านึ่งงเป็นผู้หน่งงทีงมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของการวิจัย เข้าร่วมการวิจัย ึ่งงในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้
ท่านจะได้รับการประเมินระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ประเมินระดับความวิตกกังวล และ
ท่านจะได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีบ าบัดทุกวัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ 
สัปดาห์ หากท่านมีข้อสงสัยโปรดึักถาม หรืออาจน าไปปร่กษาคนใกล้ชิด และเมืงอเข้าใจดีแล้ว ขอให้ท่าน
ตัดสินใจว่าท่านจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยของเราหรือไม่ 
ท าไมต้องท าวิจัยนี้? 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ึ่งงผู้ทีงมีชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองมัก
ได้รับผลกระทบทั้งด้านสภาพร่างกายและจิตใจ สังคม รวมถ่งสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ จากการศ่กษาใน
ปัจจุบันพบว่า นอกจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตาม
มาตรฐานแล้ว ดนตรีบ าบัดสามารถเพิงมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูการเคลืงอนไหวของร่างกาย ึ่งงจะส่งผลให้การ
ท ากิจวัตรประจ าด้วยตัวเองได้ดีมากข่้น และช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องตกอยู่ในภาวะพ่งงพา ึ่งงช่วยลดปัญหาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว รวมถ่งเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้นการวิจัยนี้จ่งจ าเป็นต้องให้
ดนตรีบ าบัดร่วมกับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานแก่ผู้ป่วย เพืงอน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบเป็น
ส่วนหน่งงในการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
มีอาสาสมัครกี่คนที่จะเข้าร่วมการวิจัยนี้ ? 
 อาสาสมัครทีงเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการวิจัยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มทีง ๑ 
เป็นกลุ่มทีงได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียวจ านวนอย่างน้อย ๕๕ คน และ
กลุ่มทีง ๒ เป็นกลุ่มทีงได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีบ าบัด จ านวนอย่างน้อย 
๕๕ คน รวมทั้งหมด ๑๑๐ คน หรือจนกว่าข้อมูลจะอิงมตัว 
อะไรบ้างท่ีอาสาสมัครต้องท าหากเข้าร่วมการวิจัย? 
 ๑)หากท่านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของการวิจัยนี้ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามข้อมูลทังวไป อัน
ประกอบด้วยค าถามเกีงยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น เพศ อายุ สถานะ ระดับการศ่กษา ข้อมูลการท างาน 
เช่น อายุการท างาน สถานทีงท างาน และข้อมูลการให้บริการ เช่น การประเมิน และการบ าบัดฟื้นฟู โดยขอให้
ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกหัวข้อตามความจริง 
 ๒)ขอให้ท่านเข้ารับการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันจากนักกิจกรรมบ าบัดจ านวน 
๓๕ หัวข้อจากนักกายภาพบ าบัด จ านวน ๙ หัวข้อ และเข้ารับการประเมินความวิตกกังวลจากนักจิตวิทยา
คลินิกจ านวน ๒๐ หัวข้อ ผู้วิจัยจะใช้เวลาในการประเมินประมาณ ๓๐ นาที 
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 ๓) ท่านจะได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีบ าบัด เป็นเวลาประมาณ ๒ 
สัปดาห์ โดยแต่ละวันใช้เวลา ๑๒๐ นาที แบ่งออกเป็น  
1.รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานกิจกรรมบ าบัด ๔๐ นาที   
2.รักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานกายภาพบ าบัด ๔๐ นาที 
3.กิจกรรมดนตรีบ าบัด ๔๐ นาที ึ่งงประกอบไปด้วย กิจกรรมออกก าลังกาย อบอุ่นร่างกาย เป็นเวลา ๑๐ นาที 
กิจกรรมเคลืงอนไหวร่างกายตามเสียงเพลง เป็นเวลา ๒๐ นาที และกิจกรรมดนตรีเพืงอการผ่อนคลาย ๑๐ นาที  
ท่านต้องอยู่ในการวิจัยนี้นานเท่าไหร่? 
 ๑)ส าหรับการตอบแบบสอบถามข้อมูลทังวไป ท่านอาจใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม                      
ประมาณ ๕ -๑๐ นาที 
 ๒) ส าหรับประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันก่อนและหลังการเข้าร่วมการวิจัย จากนัก
กิจกรรมบ าบัดจ านวน ๓๕หัวข้อ จากนักกายภาพบ าบัด จ านวน ๙ หัวข้อ และเข้ารับการประเมินความวิตก
กังวลจ านวน ๒๐ หัวข้อ ท่านอาจใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม ก่อนการเข้าร่วมการวิจัยประมาณ ๒๐-๓๐ 
นาที และหลังการเข้าร่วมการวิจัยประมาณ ๒๐-๓๐ นาที รวมเป็นประมาณ ๖๐ นาท ี
 ๓) ท่านจะได้รับการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีบ าบัด เป็นเวลาประมาณ ๒ 
สัปดาห์  
ท่านจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างหากเข้าร่วมโครงการวิจัย ? 
 ๑.เนืงองจากการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีใช้เวลานานพอสมควร ท่านอาจ
มีอาการเหนืงอยและเมืงอยล้า หรือมีเหตุจ าเป็นอืงนใดระหว่างการรักษา ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าทีง หรือ ผู้วิจัย
เพืงอขอหยุดพักได้  
 ๒.ส าหรับการตอบแบบสอบถามข้อมูลทังวไป บางประเด็นค าถามอาจท าให้ท่านเครียด หรือไม่สะดวก
ทีงจะให้ข้อมูล ท่านสามารถข้ามค าถามนั้นไปโดยไม่ตอบก็ได้ 
ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมการวิจัยนี้ ? 
 ท่านจะได้รับรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูตามมาตรฐานร่วมกับดนตรีบ าบัด และเป็นส่วนหน่งงในการ
พัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยดนตรีบ าบัดเพืงอเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองจ านวนมากต่อไป 
การรักษาความลับเกี่ยวกับตัวท่าน 
 ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยในทีงสาธารณะ ไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล 
แต่จะน าเสนอเป็นข้อมูลโดยรวมึ่งงจะอยู่ในรูปแบบของผลการวิจัยเท่านั้น การบันท่กข้อมูลจะใช้เลขรหัสแทน
ชืงอของท่าน เอกสารทั้งหมดทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิคทั้งหมด จะถูกเก็บในตู้เอกสารทีง
ต้องมีกุญแจหรือรหัสถ่งจะเข้าถ่งเอกสารได้ และจะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ทีงถูกเข้ารหัสไว้ ึ่งงมีเพียงผู้วิจัย
เท่านั้นทีงครอบครองกุญแจตู้เอกสาร และรหัสการเข้าถ่งข้อมูลทั้งหมด การรายงานผลการวิจัยจะรายงานผลใน
ภาพรวม หากยกข้อมูลทีงเกีงยวกับตัวท่านมาประกอบ จะใช้รหัสแทนชืงอของท่านเสมอ ผู้วิจัยพยายามอย่าง
เต็มทีงทีงจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และข้อมูลส่วนตัวของท่านในรูปแบบเอกสาร จะถูกท าลาย
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ด้วยเครืงองท าลายเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิคท้ังหมด จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์เมืงอสิ้นสุด
กระบวนการวิจัยแล้ว ๓ ปี 
ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? 
 นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการตามปกติของโรงพยาบาลท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในการเข้าร่วมการวิจัยนี้ 
ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมการวิจัยนี้หรือไม่ ? 
 ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมการวิจัยนี้ 
เกี่ยวกับสิทธิของท่าน 
 การอาสาเข้าร่วมในการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกไม่เข้าร่วม หรือถอนตัวจาก
การเข้าร่วมเมืงอใดก็ได้โดยจะไม่เกิดโทษ หรือสูญเสียสิทธิประโยชน์ทีงท่านพ่งได้ 
ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร ? 
 ในกรณีทีงท่านมีค าถามเกีงยวกับการวิจัย และการบาดเจ็บอันเนืงองมาจากการวิจัย โปรดติดต่อ พิมพ์
ชนก เลิศสุวรรณ หรือ สายฝน ทศภาทินรัตน์ ทีงงานกิจกรรมบ าบัด หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๐-๒๐๐ ต่อ ๒๘๖ตลอด ๒๔ชังวโมง 
 

-ขอขอบคุณที่สละเวลาในการพิจารณาเข้าร่วมการวิจัย- 
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