
 

 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
การรับความรูสึกเปนพื้นฐานของการรับรู อารมณ ความคิด และพฤติกรรมตาง ๆ ของ

มนุษย (1) ทฤษฎีทางประสาทวิทยาศาสตรกลาวถึงการรับความรูสึกวาเปนจุดเร่ิมตนของการรับรู 
โดยเร่ิมจากการมีส่ิงเราภายนอกหรือภายในรางกายกระตุนเซลลรับความรูสึก (receptor cells) 

ของอวัยวะรับความรูสึก (sense organs) เชน ตา หู จมูก ผิวหนัง ล้ิน รวมถึงกลามเนือ้ เอ็นและขอ 
ซ่ึงเซลลรับความรูสึกแตละชนิด       จะตอบสนองตอส่ิงกระตุนชนิดใดชนิดหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง 
อีกทั้งส่ิงท่ีมากระตุนตองมีพลังเพียงพอ จึงจะทําใหเซลลรับความรูสึกเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและ
สงสัญญาณไฟฟาเคมีออกไปยังระบบประสาทสวนกลาง เกิดเปนการรับรูและตอบสนองเปน
พฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได (2)  อยางไรก็ตามนักประสาทวิทยาตางยอมรับวา 
แมกระบวนการรับความรูสึกของคนปกติท่ัวไปจะเหมือนกัน แตกลไกทางระบบประสาท รวมกับ
ปจจัยทางกรรมพันธุและสภาพแวดลอม ทําใหแตละคนมีความชอบและความไวตอการรับ
ความรูสึกไมเทากัน อันเปนสาเหตุทําใหแตละคนแสวงหาส่ิงเราตางชนิดกัน และตอบสนองตอส่ิง
เราชนิดเดยีวกนัไมเหมือนกนั (3-5) อาทิเชน บางคนทํางานไดดใีนท่ีเงียบ ๆ บางคนชอบทํางาน
พรอมเปดเพลงเบา ๆ ขณะอีกหลายคนชอบทํางานพรอมสวมหูฟงเพลงร็อกดัง ๆ (5) เปนตน  

ปจจุบันมีผลการศึกษาวจิัยเปนจํานวนมาก ท่ีช้ีใหเห็นถึง ผลของการรับความรูสึกตอระบบ
สรีรวิทยา อารมณความรูสึก และพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เชน ผลการศึกษาทางสรีรวิทยาในผูมี
บุคลิกภาพแบบแสวงหาความต่ืนเตนเราใจสูง และผูมีบุคลิกภาพแบบแสวงหาความต่ืนเตนเราใจตํ่า 
(high and low sensation-seeker traits) พบวากลุมแรกมีอัตราการเตนของหัวใจลดลงเม่ือไดรับ
ส่ิงเราใหม ๆ ขณะท่ีกลุมหลังมีอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
หวาดกลัว เก็บตัว และพยายามหลีกเล่ียงตอสถานการณเดียวกัน (6) จากผลการศึกษาผูมีภาวะ 

ออนลา (fatigue) ในแผนกอายุรกรรม พบวาส่ิงเราท่ีมากเกินไปทําใหผูปวยมีอาการออนลาเพิ่มข้ึน
และมีอาการลดลงเม่ือไดรับส่ิงเราท่ีตนสนใจ (7) และผลการศึกษาผูมารับบริการในแผนกฟนฟู
สมรรถภาพ พบวารอยละ 57 อาการกระสับกระสายลดลงเม่ือไดฟงเพลงท่ีมีเนื้อหาสงบและ 
ผอนคลายหลังอาหารเย็นทุกวันเปนเวลา 1 สัปดาห (8) เปนตน 
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ในกลุมของผูติดสุราก็เชนกัน ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเสพสุราเกี่ยวของกับ
รูปแบบการรับความรูสึก เชน ผลการศึกษาความสามารถในการไดยิน พบวาผูติดสุราไมสามารถรับ
เสียงท่ีมีระดับเสียงต่ํา ๆ ได (9) ผลการศึกษาความสามารถในการรับกล่ิน พบวาผูติดสุรามี
ความสามารถในการแยกแยะกล่ินลดลง (10, 11) และผลการศึกษาความสามารถในการรับรส 
พบวาระดับการรับรสของผูติดสุรา ตอบสนองไดดีตอระดับการรับรสที่มีความเขมขนสูงเทานั้น
(12-14) เปนตน ซ่ึงผลของการเสพสุรายอมเปนท่ีทราบกันดวีานํามาซ่ึงผลกระทบตาง ๆ มากมาย  
เชน ทําใหสมองสวนท่ีเกี่ยวของกับการรับขอมูลและการส่ังงานออกไปยังกลามเนื้อและอวัยวะ
เส่ือมถอย ทําใหการควบคุมอารมณความรูสึก ความจํา ความคิดสรางสรรค รวมถึงการทําหนาท่ี
ทางสังคม และการประกอบอาชีพ ทํางานถดถอยลง (15) กอใหเกดิโรคตาง ๆ ท้ังทางรางกายและ
จิตใจ เชน โรคตับแข็ง ความดันโลหิตสูง มะเร็งกลองเสียง (16) โรคหวาดระแวงเพราะพิษสุรา จิต
หลอน โรคคล่ังเพอ เปนตน (17) และท่ีสําคัญผูติดสุราเปนกลุมท่ีมีโอกาสในการเสพซํ้าสูง ซ่ึงการ
กลับมาเสพซํ้าแตละคร้ังยอมทําใหเกิดการสูญเสียเพ่ิมมากข้ึนกับผูปวยและญาติ ทําใหญาติเกิด
ความรูสึกเบ่ือหนาย เกิดการทะเลาะววิาทหรือใชความรุนแรงตอกัน (18) อันทําใหผูปวยเกดิ
ความเครียดและกลับมาเสพซํ้าอีก เชน ผลการศึกษาในตางประเทศ พบวากอนท่ีผูตดิสุราเพศชายจะ
กลับมาเสพซํ้าเคยมีประวัติเครียดอยางรุนแรงและยืดเยื้อ 1-2 คร้ัง (19) เชนเดยีวกับผลการศึกษาใน
ประเทศไทย พบวาความเครียดเปนปจจัยหนึ่งท่ีกระตุนใหผูเสพสุราหนักลับมาเสพซํ้าอีกคร้ัง (20)  

จากผลกระทบของรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด ตอสุขภาพและการดําเนิน
ชีวิตดังท่ีกลาวมา ประกอบกับสถิติผูติดสุราที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย
จังหวดัสุราษฎรธานีระหวางป พ.ศ. 2549 – 2551 พบวามีอัตราการเสพซํ้าถึงรอยละ 38 (21) 
ผูวิจัยในฐานะนักกจิกรรมบําบัดในโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด ของผูติดสุราท่ี
กลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมณ จังหวัดสุราษฎรธาน ี วามีความสัมพันธกันหรือไม 
อยางไร เพือ่เปนแนวทางในการออกแบบโปรแกรมทางกิจกรรมบําบัดสําหรับผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้าตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสํารวจรูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาล 

สวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

2. เพื่อสํารวจความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
จังหวดัสุราษฎรธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึก และความเครียดของ 
ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี 

4. เพ่ือศึกษาอํานาจจาํแนกเชิงพยากรณระหวางรูปแบบการรับความรูสึก และความเครียด
ของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธาน ี

 

ขอบเขตการวจัิย 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธ (correlation study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาล  

สวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี โดยทําการศึกษาในผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าซ่ึงเขารับการ
รักษาแบบผูปวยใน โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือประเมิน
รูปแบบการรับความรูสึกเพือ่พัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทยของ เทียม ศรีคําจักร และคณะ 
(22) และแบบวัดความเครียดสําหรับคนไทยของ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ (23) 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบรูปแบบการรับความรูสึก  และความเครียดของผูติดสุราที่กลับมาเสพซำ

โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธาน ี 

2. ทราบความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึก และความเครียดของผูติดสุราท่ี
กลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธาน ี

3. เปนแนวทางในการพยากรณความเครียดและความโนมเอียงการเสพซํ้า โดยใชรูปแบบ
การรับความรูสึกของผูติดสุรา โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4. เปนแนวทางในการใหบริการทางกิจกรรมบาํบัด แกผูติดสุราท่ีมาทําการรักษาใน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี 
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นิยามคําศัพทเฉพาะ 

 

รูปแบบการรับความรูสึก (Sensory Patterns) หมายถึง รูปแบบของความชอบทางการ
รับความรูสึก (sensory preferences) และรูปแบบของระดับการรับความรูสึก (sensory

thresholds) ดานการมองเห็น (sight) การไดยิน (sound) การรับกล่ิน (smell) การรับรส 
(taste)กายสัมผัส (touch) และการเคล่ือนไหว (movement) ท่ีประเมินไดจากเคร่ืองมือประเมิน
รูปแบบการรับความรูสึกเพือ่พัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทยของ เทียม ศรีคําจักร และคณะ 

(22) 
 

รูปแบบของความชอบทางการรับรูความรูสึก (Sensory Preferences) หมายถึง
ความรูสึกดานท่ีแตละคนชอบใชมากเปนพิเศษตามเคร่ืองมือประเมิน Thai Sensory Profile

 Assessment Tool /TSPA Module 1 การ 

 

              รูปแบบของระดับการรับความรูสึก (Sensory Thresholds) หมายถึง ปริมาณของส่ิง
กระตุนทางการรับความรูสึกท่ีระบบประสาทรับความรูสึกของแตละคนตองการสําหรับการ
ตอบสนองตามเคร่ืองมือประเมิน Thai Sensory Profile Assessment Tool /TSPA Module 2 

 

ความเครียด หมายถึง สภาวะท่ีผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ารูสึกไมมีความสุขหรือไมสุขสบาย 
ซ่ึงเกิดจากการประเมินของผูติดสุราเม่ือมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวนั ตามแบบวดั
ความเครียดสําหรับคนไทยของ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ (23) 

 

ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ หมายถึง ภาวะความเครียดในดานไมดีหรือกอใหเกิด
โทษ ตามแบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย / ขอ 1-12 

 

ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก หมายถึง ภาวะความเครียดในดานดหีรือกอใหเกดิ
คุณประโยชน ตามแบบวดัความเครียดสําหรับคนไทย / ขอ 13-24 

 

ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า หมายถึง  ผู ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยโรงพยาบาล 

สวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี วาเปนผูท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทซ่ึงเกิด
จากการเสพแอลกอฮอล  ตามเกณฑบัญชีจาํแนกโรคระหวางประเทศ  (International

Classification Diagnosis [ICD-10]) ผานการบําบัดรักษามาแลวอยางนอย 1 คร้ัง และเขารับ
บริการแบบผูปวยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 


