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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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2.1 การรับความรูสึก  
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการรับความรูสึก  

การรับความรูสึกเปนภาษาไทยท่ีนํามาใชแทนคําวา “sensation” ในภาษาอังกฤษอัน
หมายถึงประสบการณทางจิตสํานึกอยางงาย เม่ือเซลลประสาทรับความรูสึกของอวัยวะรับแสง
เสียง กล่ิน รส (24) ในทฤษฎีจิตพลวัต (psychodynamic theory) Jung (25) กลาวถึงการรับ
ความรูสึกวาเปนหนาท่ีการทํางานอยางหนึ่งของจิตท่ีทํางานรวมกับสวนอ่ืนอีก 3 สวน ในการมี
ปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก ไดแก ความคิด (thinking) ความรูสึก (feeling) และปญญาญาณ 
(intuition) โดยการรับความรูสึกจะบอกใหเรารูวามีบางส่ิงบางอยางอยู ความคิดจะบอกใหเรา
ทราบวาส่ิงนัน้คืออะไร อารมณความรูสึกจะบอกใหเราทราบวาส่ิงนัน้นายนิดีปรีดาหรือไม สวน
ปญญาญาณจะบอกใหเรารูวาส่ิงนั้นมาจากไหนและไปท่ีใด  

ทฤษฎีทางประสาทวิทยาศาสตร (neuroscience theory) กลาวถึงการรับความรูสึกวาเปน
จุดเร่ิมตนของการรับรูและอารมณความรูสึก โดยเร่ิมจากการมีส่ิงเราจากภายนอกหรือภายใน
รางกายกระตุนเซลลรับความรูสึกของอวัยวะรับความรูสึก เชน ตา ห ู จมูก ผิวหนงั ล้ิน รวมถึง
กลามเนื้อ เอ็นและขอ โดยเซลลรับความรูสึกแตละอยางจะตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงตอส่ิง
กระตุนชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น อีกทั้งส่ิงท่ีมากระตุนจะตองมีพลังเพียงพอ  จึงจะทําใหเซลลรับ
ความรูสึกเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง และสงสัญญาณไฟฟาเคมีออกไปยงัระบบประสาทสวนกลางเกดิ
เปนการรับรูได (2) 

อยางไรก็ตามนักประสาทวทิยาตางยอมรับวา แมกระบวนการรับความรูสึกของคนปกติ
ท่ัวไปจะเหมือนกัน แตกลไกทางระบบประสาทรวมกับปจจัยทางกรรมพันธุและสภาพแวดลอม 
จะทําใหแตละคนมีความชอบและความไวตอการรับความรูสึกไมเทากนั ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหแต
ละคนแสวงหาส่ิงเราตางชนิดกัน และตอบสนองตอส่ิงเราชนิดเดยีวกนัไมเหมือนกนั (3-5) เชน 
บางคนทํางานไดดีในท่ีเงยีบ ๆ บางคนชอบเปดเพลงเบา ๆ เวลาทํางาน ขณะท่ีอีกหลายคนชอบ
ทํางานพรอมสวมหูฟงเปดเพลงร็อกดัง ๆ (5) เปนตน  

ผลการศึกษาวจิัยเปนจํานวนมากบงช้ีวา ผลของการรับความรูสึกจากเซลลรับความรูสึกสง
ผลกระทบตอระบบสรีรวิทยา และอารมณความรูสึกตาง ๆ ท้ังในคนปกติและผูท่ีมีความบกพรอง
ประเภทตาง ๆ เชน ผลการศึกษาทางสรีรวิทยาในผูมีบุคลิกภาพแบบแสวงหาส่ิงกระตุนทาง
ความรูสึกสูงกบัตํ่า (high and low sensation-seeker traits) พบวา กลุมแรกมีอัตราการเตนของ
หัวใจลดลงเม่ือไดรับส่ิงเราใหม ๆ ขณะท่ีกลุมหลังมีอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความหวาดกลัว เก็บตัว และพยายามหลีกเล่ียงตอสถานการณเดยีวกัน (6) 
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เชนเดียวกับการศึกษาผลของการใหส่ิงเราทางประสาทรับความรูสึกในผูท่ีมีภาวะออนลา
(fatigue) ในแผนกอายุรกรรม พบวา ส่ิงเราท่ีมีมากเกินไปทําใหผูปวยมีอาการออนลาเพิ่มข้ึนและมี
อาการลดลงเม่ือไดรับส่ิงเราท่ีตนสนใจ (7) เปนตน 

2.1.2 ระบบการรับความรูสึก 
ระบบการรับความรูสึก เปนโครงสรางทางรางกายซ่ึงทําหนาท่ีในการถายทอดสัญญาณ

ประสาทจากเซลลรับความรูสึกท่ัวรางกายไปยังสมองเพ่ือแปลผล ทําใหบุคคลสามารถรับรูเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอมรอบตัวและสามารถปรับตัวเพื่อการมีชีวิตรอดไดอยางเหมาะสม  

ระบบการรับความรูสึกสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ระบบการรับความรูสึกทางกาย 
(somatic sensation) และระบบการรับความรูสึกเฉพาะ (special sensation) (26) ดงันี้ 

1.) ระบบการรับความรูสึกทางกาย แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

- การรับความรูสึกดานการทรงตัวและความสมดุลของรางกาย (vestibular sensation) 

เปนการรับความรูสึกจากเซลลรับความรูสึกของเวสทิบูลาร แอบพาราตัส (vestibular apparatus) 

ท่ีอยูบริเวณหูช้ันใน คอยสงสัญญาณผานเสนประสาทเวสทิบูลาร (vestibular nerve) ไปยังสมอง
เพื่อใหรับรูวาศีรษะเคล่ือนไหวในทิศทางกมหนา เงยหนา หรือตะแคง ท้ังนี้นักประสาทวิทยาเช่ือ
วาการรับความรูสึกดานนี้มีอิทธิพลตอระบบประสาทดานอ่ืน ๆ ทุกระบบ (27) 

- การรับความรูสึกจากกลามเน้ือ เอ็น และขอ (proprioceptive sensation) เปนการรับ
ความรูสึกจากเซลลรับความรูสึกบริเวณกลามเนื้อ เอ็น และขอ คอยสงสัญญาณไปยังสมอง
เพื่อใหทราบถึงการยืดหดของกลามเน้ือและเอ็น ชวยใหทราบถึงการเปล่ียนแปลงมุมของขอตอ
ชวยใหทราบถึงปฏิกิริยาของรางกายกับส่ิงแวดลอมท่ีกระทําตอกัน ชวยใหทราบถึงความสัมพันธ
ของอวัยวะภายในรางกาย และชวยใหสามารถทําส่ิงตาง ๆ ไดโดยไมตองใชตามอง เปนตน 

          การรับความรูสึกจากกลามเนื้อ เอ็นและขอ มีความสัมพันธกับการรับความรูสึกดานการทรง
ตัวและความสมดุลของรางกายอยางใกลชิด เพราะสัญญาณประสาทเวสทิบูลารจะผานระบบโพรง
ในหูช้ันในไปยังสมองนอยหรือซีรีเบลลัม (cerebellum) ซ่ึงอยูบริเวณทายทอย   โดยสมองนอยจะ
แยกแยะขอมูลท่ีไดจากหูช้ันในนํามาประมวลผลรวมกับขอมูลจากกลามเน้ือ เอ็นและขอ 

ตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เพื่อบอกใหรูวากําลังนั่ง นอน ยืน เดิน วิง่ หรือเอนตัว (28) เปนตน 

- การรับความรูสึกจากกายสัมผัส (tactile sensation) เปนการรับความรูสึกจากเซลลรับ
ความรูสึกบริเวณผิวหนังเม่ือรางกายสัมผัสหรือถูกสัมผัสจากบางส่ิงบางอยาง จากนั้นจึงนำ
สัญญาณประสาทไปยังสมองเพื่อใหรับรูถึงขอบเขตตาง ๆ ของรางกาย ทําใหสามารถแยกความ
แตกตางระหวางรางกายกับส่ิงท่ีไมใชรางกายได รวมถึงชวยใหเกิดความคิดเกี่ยวกบัลักษณะของส่ิง
ท่ีอยูโดยรอบ เชน ความหยาบ ละเอียด แข็ง นุม รอนและเยน็ เปนตน 
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การรับความรูสึกจากกายสัมผัส แบงออกเปน 2 ระบบยอย คือ ระบบกายสัมผัสชนิดเบา 
(light touch system) และระบบกายสัมผัสชนิดมีแรงกด (pressure touch system) 

- ระบบกายสัมผัสชนิดเบา (light touch system) เปนการรับความรูสึกจากเซลลรับ
ความรูสึกสัมผัส (touch receptor cells) บริเวณผิวหนงั ซ่ึงเช่ือมตอกับปลายประสาทอิสระ (free 

nerve ending) ท่ีคอยตรวจจับความเจ็บปวด อุณหภูมิรอนเย็น รวมถึงการขีดขวนหรือเกา เปนตน 
ความรูสึกข้ันพื้นฐานเหลานีก้ระจายไปอยางรวดเร็วจนยากจะบอกไดวามีจุดเร่ิมตนอยูท่ีใด  โดย
ธรรมชาติแลวมนุษยจะตอบสนองตอความรูสึกชนิดนี้ดวยปฏิกิริยารีเฟล็กซ (reflex action) โดย
การหลีกหน ี อันเกิดจากสัญญาณประสาทรับความรูสึกชนิดนี้ถูกนาํสงเขาสูเรคติคิวลาร ซิสเต็ม 
(reticular system) สมองสวนลิมบิก ซิสเต็ม (limbic system) และระบบประสาทอัตโนมัติ 
(autonomic nervous system) ท่ีกระตุนการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติก
(sympathetic nervous system) สงผลใหความดนัโลหิตสูงข้ึนและหัวใจเตนเร็วข้ึน  (27, 28) 

- ระบบกายสัมผัสชนิดมีแรงกด (pressure touch system) เปนการรับความรูสึกจาก
เซลลรับความรูสึกกด (pressure receptor cells) บริเวณกลามเนื้อและขอตอ ซ่ึงการรับความรูสึก
ทางกายชนดินีส้ามารถรับรูไดชัดเจนวาเกิดข้ึนบริเวณใดของรางกาย เกิดข้ึนเม่ือใด แรงกดมีมาก
นอยขนาดไหน  ท้ังนี้การรับความรู สึกชนิดนี้จะกระตุนการทํางานของระบบประสาท  

พาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system) ทําใหหายใจชาลง ชีพจรและความดนั
โลหิตลดลง ทําใหรูสึกสงบผอนคลาย เกิดการเรียนรูและสํารวจส่ิงตาง ๆ (27) 

2.) ระบบการรับความรูสึกเฉพาะ แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

- การรับความรูสึกดานการมองเห็น (visual sensation) เปนการรับความรูสึกจากเซลล
รับความรูสึกรูปแทง (rod cells) และรูปกรวย (cone cells) บริเวณเรตินา (retina) ช้ันในสุดของ
ลูกตา ซ่ึงทําหนาท่ีเปนจอรับภาพและทําใหเกิดภาพ ผานเซลลประสาทชนิด 2 ข้ัว (bipolar 

neuron) ของเสนประสาทตา (optic nerve) เขาสูสมองสวนการมองเห็น (visual cortex) (28)  

นักวิทยาศาสตรยังสรุปไมชัดเจนวา สมองเขาถึงการรับรูขอมูลขาวสารจากตาไดอยางไร  
แตเช่ือวาสมองเก็บความทรงจําและประสบการณ แลวเปรียบเทียบทุกภาพดวยส่ิงท่ีสมองรูจักอยู
กอนแลว เชน เราเรียนรูจากประสบการณวามนุษยมีขนาดรูปรางเทาใดและรถไฟมีขนาดเทาใด  แต
ถามองไปท่ีรูปของมนุษยท่ีโตเปนผูใหญ ซ่ึงยืนอยูกับรถไฟของเด็กเลนท่ีถูกสรางใหมีลักษณะ
เหมือนรถไฟปกติ อาจสับสนช่ัวขณะท่ีจะช้ีชัดลงไปวามนุษยเปนยกัษหรือรถไฟมีขนาดเล็ก อาจ
ตองมองหาตัวชวยอ่ืน เชน เปรียบเทียบวัตถุท้ังสองกับขนาดของตนไมท่ีอยูใกลกนั เปนตน ดังนัน้
ทุกคร้ังท่ีมองวตัถุ สมองของมนุษยจึงมักเปรียบเทียบในลักษณะเชนนี้เพื่อคนหาขอมูลขาวสารให
มากข้ึน เชน วตัถุอยูใกลหรือไกล ลึกเทาไร สีอะไร กําลังเคล่ือนไหวอยูหรือไม เปนตน (27, 28) 



9 

- การรับความรูสึกดานการไดยนิ (auditory sensation) เปนการรับความรูสึกของเซลล
รับความรูสึกจากอวัยวะท่ีเรียกวาคอเคลีย (cochlear) บริเวณหูช้ันใน ผานทางประสาทการไดยิน 
(auditory nerve) เขาไปยังสมองเพ่ือแปลสัญญาณเสียงท่ีไดยินเปนเสียงอะไรโดยใช  
ประสบการณมาชวยแปลความหมาย โครงสรางและกลไกการไดยินเร่ิมจากการมีคล่ืนเสียงตก
กระทบแกวหู เกิดการส่ันสะเทือน กระดูกรูปคอนท่ีอยูตดิกับแกวหูส่ันตามและเปนคานสงพลังงาน
ตอไปยังกระดกูรูปท่ัง  และสงพลังงานตอไปยังกระดูกรูปโกลนท่ีอุดชองเนื้อเยื่อซ่ึงเรียกวาหนาตาง
รูปไข (oval window) ท่ีผนังดานในของหูช้ันกลางไว แลวสงพลังงานตอไปยังหูช้ันใน เกิดแรง
กดเปนคล่ืนน้าํไปตามวงวนของคลอเคลีย และสงพลังงานผานประสาทการไดยนิ เขาสูสมองใน
ทายท่ีสุดท้ังนี้เสียงแตละความถี่จะสงผลสูงสุดเม่ือกระทบเซลลท่ีเหมาะสม กลาวคือคล่ืนเสียง
ความถ่ีต่ําจะกระตุนเซลลท่ีกวางและออนพล้ิวซ่ึงอยูดานในสุด ขณะท่ีคล่ืนเสียงความถ่ีสูงจะ
กระตุนเซลลท่ีแคบและแข็งท่ือซ่ึงอยูตรงปากทางหรือฐานของคอเคลีย (29) 

สําหรับการแปลความหมายการรับรูดานการไดยินและการเกิดอารมณความรูสึก เปนเร่ือง
ของการนําประสบการณจากการเรียนรูมาเปรียบเทียบ เชน สมองเรียนรูวาเสียงเบา นุม ไมเปน
อันตราย ปลอดภัย ดังนั้นเม่ือไดยนิเสียงเบา นุม มนษุยมักรูสึกผอนคลายมากกวาเสียงดังท่ีเปน
สัญญาณอันตราย ท่ีกระตุนใหสมองสวนเรคติคิวลาร ซิสเต็ม (reticular system) ตืน่ตัว (30) 

- การรับความรูสึกดานการรับกล่ิน (olfactory sensation) โครงสรางของรางกายและ
กลไกการรับกล่ินเร่ิมจากการมีอากาศผานเขาสูโพรงจมูกเขาสูปอด และบางสวนไหลเขาสูสวน
บนสุดของโพรงจมูกท่ีมีกระเปาะรับกล่ินซ่ึงมีเซลลรับกล่ินชนิดตาง ๆ แลวสงสัญญาณไปยังสมอง 
รวมถึงสมองสวนฮิปโปแคมปสและอะมิกดาลา (hippocampus and amygdala) ซ่ึงเปนสมอง
สวนท่ีเกีย่วของกับการควบคุมความทรงจําและอารมณความรูสึก สงผลใหกล่ินไปกระตุนอารมณ
ความรูสึกท่ีบันทึกไวในอะมิกดาลา (amygdala) ออกมา ทําใหฮิปโปแคมปส (hippocampus) 

ดึงภาพและเสียงท่ีสัมพันธกบัอารมณความรูสึกออกมาได (28, 31)  
- การรับความรูสึกดานการรับรส (gustatory sensation) เปนการรับความรูสึกจากเซลล

รับรสภายในปุมรับรส (taste buds) ท่ีอยูบริเวณล้ิน ท้ังนี้โครงสรางของล้ินและกลไกการรับรส
บริเวณผิวหนาของล้ินมีปุมรับรส 4 ปุม ซ่ึงแตละปุมจะมีความไวตอรสใดรสหนึ่งโดยเฉพาะ
กลาวคือปุมรูปดอกเหด็ท่ีอยูบริเวณปลายล้ินจะไวตอรสหวาน ปุมรูปรางเดียวกันถัดข้ึนไปไวตอรส
เค็ม และปุมรูปดอกเหด็ท่ีบริเวณขางล้ินไวตอรสเปร้ียว  สวนปุมกลมขนาดใหญเรียงรายเปนรูปตัว
วีบริเวณโคนล้ินเปนตําแหนงท่ีไวตอรสขม (28) เปนตน สําหรับความชอบทางการรับความรูสึก
ดานการรับรส กลาวอีกนยัคือการท่ีบุคคลจะรูสึกถึงความอรอยในอาหารชนิดใดนั้น นอกเหนือจาก
ความสามารถในการรับความรูสึกของปุมรับรสชนิดตาง ๆ ดังกลาวมาแลว  ยังข้ึนกบัประสบการณ
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ทางการรับความรูสึกที่บันทึกไวในของความทรงจําทางความรูสึก (sensory memories) ของแต
ละคนดวย เช่ือกันวาความชอบหรือรสนิยมตาง ๆ ของบุคคลนั้นมีจุดเร่ิมตนมาจากประสบการณใน
วัยเด็ก โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอความชอบของบุคคลมากท่ีสุด (32) 

 

2.1.3 รูปแบบการรับความรูสึก 

รูปแบบการรับความรูสึก (Sensory Patterns) ในท่ีนี้หมายถึง รูปแบบของความชอบ
ทางการรับความรูสึก (sensory preferences) และรูปแบบของระดบัการรับความรูสึก (sensory 

thresholds) โดยทฤษฎีตาง ๆ ท่ีกลาวถึงรูปแบบการรับความรูสึกมีดังนี้   
 

1.) ทฤษฎีทางประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience Theory)  

 นักประสาทวทิยาเช่ือวาสมองสวนเรคติคิวลาร ซิสเต็ม (reticular system) (ภาพ 1) ซ่ึงทํา
หนาท่ีเกีย่วของกับระดับการรูตัว (awareness) ความสนใจ (attention) การตื่นตัว (alertness) 
วงจรการหลับและต่ืน (sleep-wake cycle) รวมถึงการกําหนดจงัหวะนาฬิกาชีวิตของรางกาย 
(biological clock) และจังหวะของชีวิตประจําวนั (circadian rhythm) คือกลไกสําคัญของความ
ไวในการรับสัญญาณไฟฟาเคมีดังกลาว เรคติคิวลาร ซิสเต็ม (reticular system) เปนสวนหนึ่งของ
ระบบประสาทสวนกลาง มีลักษณะไขวกนัเปนรางแหอยูบริเวณกานสมอง (brain stem) ทําหนาท่ี
เหมือนแผนกรอง (filter) หรือสัญญาณจราจรคอยควบคุมสัญญาณความรูสึก (sensory signals) 
ท่ีผานเขามาทางชองทางตาง ๆ ในรูปของการเพ่ิมหรือลดความไวในการรับความรูสึก และชวย
ลําดับความสําคัญของส่ิงเราตาง ๆ ในรูปของการเลือกใสใจอยางไมรูตัว (selective unconscious 

attention) เชน เราอาจต่ืนตัวตอเสียงท่ีเกดิข้ึนขณะอยูคนเดียวในความมืดมากกวาต่ืนตัวตอเสียงท่ี
เกิดข้ึนตอนกลางวัน ท่ีเปนเชนนั้นอาจเพราะภายในจิตไรสํานึกเรารูสึกวาในความมืดเราถูกคุกคาม
ไดงาย (27) 

 
ภาพ 1 แสดงสมองสวนเรคติคิวลาร ซิสเต็ม (reticular system) (33) 
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Dunn (4) ไดแบงรูปแบบการรับความรูสึกตามความไวในการรับความรูสึก และตาม
ลักษณะการตอบสนองตอส่ิงกระตุนของแตละบุคคลออกเปน 4 ประเภท คือ Low Registration, 

Sensory Seeking, Sensory Sensitivity และ Sensory Avoiding (ภาพ 2) 

 

Neurological threshold 

Responding / Self – Regulation Strategies 
 

 
passive                                                                 Active 

 
High 

 
Low Registration Sensory Seeking 

Low 
 

Sensory Sensitivity Sensory Avoiding 

ภาพ 2 แสดง Dunn’s Model of Sensory Processing (4) 

 

 - Low Registration หมายถึง ผูมีความรูสึกชาและมีพฤติกรรมแบบน่ิงเฉย สาเหตุเปน
เพราะระดับการรับความรูสึกของบุคคลกลุมนี้อยูในระดับสูง จึงตองใชส่ิงกระตุนท่ีมีความเขมขน
สูง จึงจะสามารถรับและตอบสนองตอส่ิงเราได ประกอบกับการท่ีบุคคลกลุมนี้มีบุคลิกภาพแบบ
หันเขาหาตนเอง (introversion) พฤติกรรมการแสดงออกจึงเปนไปในลักษณะของการหมกมุนอยู
ในโลกของตนเอง ไมคอยสังเกตเห็นเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรอบตัว สีหนาเรียบเฉย งวงนอนงาย 
ไมคอยรูรอนรูหนาวหรือยินดียินรายกับส่ิงใด เปนตน 

 - Sensory Seeking หมายถึง ผูมีความรูสึกชาและมีพฤติกรรมแบบแสวงหาการกระตุน 
บุคคลกลุมนี้มีกลไกการรับความรูสึกเชนเดยีวกับกลุมแรก แตมีความตางตรงท่ีบุคคลกลุมหลังนี้มี
บุคลิกภาพเปนแบบหนัออกจากตนเอง (extroversion) มีความกระตือรือรน สนใจใฝรูความจริง
ของโลกภายนอกและพยายามแสวงหาส่ิงกระตุนใหเพยีงพอกับความตองการ พฤติกรรมแสดงออก
จึงเปนไปในลักษณะของการแสวงหาส่ิงกระตุน เชน ชอบอยูในสถานที่ท่ีมีผูคนพลุกพลานหรือมี
เสียงอึกทึกคึกโครม ชอบล้ิมลองอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม หรือชอบรับประทานอาหารรสจัด 
ชอบทํากิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหวต่ืนเตนโลดโผน เปนตน 

 - Sensory Sensitivity หมายถึง ผูมีความรูสึกไวและมีพฤติกรรมแบบน่ิงเฉย สาเหตุเปน
เพราะระดับการรับความรูสึกของบุคคลกลุมนี้อยูในระดับตํ่า ทําใหรับขอมูลไดไว แมส่ิงกระตุนจะ
มีความเขมขนเพียงเล็กนอยก็สามารถรับรูได มีความไวตอส่ิงกระตุนในชีวิตประจําวันไดมากกวา
คนท่ัวไป และอาจถูกดึงดูดความสนใจจากส่ิงท่ีอยูรอบตัวไดงาย แตเนื่องจากบุคลิกภาพของบุคคล
กลุมนี้เปนแบบหันเขาหาตนเอง พฤติกรรมการแสดงออกจึงเปนไปในลักษณะของการเปนคนเกบ็
กดความรูสึก มีความสุขและความทุกขท่ีลึกซ้ึงมากกวาคนโดยท่ัวไป  
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 - Sensory Avoiding หมายถึง ผูมีความรูสึกไวและมีพฤติกรรมแบบหลีกหน ี บุคคล
กลุมนี้มีกลไกการรับความรูสึกและตอบสนองตอส่ิงกระตุนไดไว เชนเดียวกับกลุม Sensory

Sensitivity ตางกันตรงท่ีบุคคลกลุมนี้มีบุคลิกภาพเปนแบบหนัออกจากตนเอง ทําใหพฤติกรรม
แสดงออกเปนไปในลักษณะของการพยายามกําจัด หรือหลีกหนจีากส่ิงกระตุนดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน หลีกหนจีากสถานท่ีท่ีมีผูคนพลุกพลานหรือมีเสียงอึกทึกคึกโครม มีอาการคล่ืนเหยีนอาเจยีน
เวลาไดกล่ินท่ีไมคุนเคย ไมชอบใหใครอยูใกลหรือถูกเนือ้ตองตัว หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวหรือการ
เดินทางทุกชนดิ เปนตน 

 Dunn (4) อธิบายเพิ่มเติมวา การแบงรูปแบบการรับความรูสึกตามความไวในการรับ
ความรูสึกเปนรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวมา ไมใชเร่ืองของพยาธิสภาพหรือผิดถูกช่ัวดท่ีีจะตองใหการ
บําบัดรักษา บุคคลท่ีมีแบบแผนการรับความรูสึกท้ัง 4 กลุม ตางก็มีโอกาสประสบความสําเร็จและ
ลมเหลวในชีวิตไดพอกัน ไมสามารถฟนธงไดวาผูมีแบบแผนการรับความรูสึกแบบ Low

Registration จะพบแตความลมเหลวและไมสามารถประกันไดวาผูมีแบบแผนการรับความรูสึก
แบบ Sensory Seeking จะประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามการทราบถึงแบบแผนการรับรู
ความรูสึกจะชวยใหบุคคลรูถึงความตองการและขอจํากดัดานการรับความรูสึก ยอมนําไปสูการเพิม่
หรือปรับลดส่ิงเราใหเหมาะสม ทําใหสามารถจัดการกับชีวิตประจาํวันของตนเองและประสบ
ความสําเร็จในชีวิตไดงายข้ึน 
 

2.) ทฤษฎีจิตพลวัต (Psychodynamic Theory)  
แนวคิดของทฤษฎีกลุมนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห ซ่ึงมองพฤติกรรมของมนุษย

วามิไดเกิดข้ึนโดยอิสระ มิไดเกิดข้ึนโดยตวัมันเอง และมิไดเปนไปโดยบังเอิญ หากแตมีปจจยัและ
พลังผลักดันอยูเบ้ืองหลัง ตามแนวคิดของนักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชือ่วา พฤติกรรมของแตละคน
เร่ิมตนมาจากประสบการณในวยัเดก็จนถึงวัยปจจุบัน (34) เชนเดียวกับปรากฏการณทางการรับ
ความรูสึก (sensory experience) ของแตละคนไดถูกกําหนดไวแลวโดยความทรงจําทาง
ความรูสึกหรือประสบการณทางการรับความรูสึกท่ีเคยเกดิข้ึนในอดีต ซ่ึงเร่ิมจากประสบการณการ
รับความรูสึกจากส่ิงเราภายนอก (outside sensory experience) ท่ีเร่ิมมาต้ังแตวัยตนของชีวิต 
ประสบการณทางความรูสึกดังกลาวนี ้ ไมวาจะเปนความรูสึกในดานบวกหรือดานลบจะถูกบันทึก
ไวในจิตใตสํานึก ในรูปของความทรงจําทางความรูสึกของแตละคน ซ่ึงความทรงจําดังกลาวจะเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดประสบการณทางการรับความรู สึกภายใน  (inside sensory

experience) ท่ีมีความแตกตางกันของแตละคน เชน บางคนรูสึกวาดอกราตรีมีกล่ินหอมเยน็ 
ขณะท่ีบางคนรูสึกฉุนเหม็นเขียว หรือบางคนรูสึกวาเหลาเบียร อรอย รสนุม ขณะท่ีอีกคนกลับรูสึก
ขม เฝอน และฉุน (35) เปนตน 
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Freud อางในเติมศักดิ ์ (36) ไดเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางจิตใจดานเพศ (psychosexual 

development) กลาววา มนุษยเรามีพลังงานอยูในตัวต้ังแตเกดิเรียกพลังงานนี้วา “libido” เปน
พลังงานท่ีทําใหคนเราอยากมีชีวิตอยู อยากสรางสรรค และอยากมีความรักมีแรงขับทางดานเพศ
หรือกามารมณ (sex) เพือ่เปาหมายคือความสุขและความพึงพอใจ (pleasure) โดยมีสวนของ
รางกายท่ีไวตอความรูสึกเรียกสวนนีว้า “อีโรจีเนียสโซน” (erogenous zones) แบงออกเปนสวน
ตาง ๆ คือ สวนทางปากและชองปาก (oral) สวนทางทวารหนกั (anal) และสวนทางอวัยวะ
สืบพันธุ (genital organ) ฉะนั้นความพึงพอใจในสวนตาง ๆ ของรางกายเปนไปตามวัย เร่ิมต้ังแต
วัยทารกจนถึงวัยผูใหญ 

เชนเดยีวกับ Berne อางใน Atkinson และ Wells (25) ท่ีมองพฤตกิรรมของมนุษยใน
ทฤษฎีวิเคราะหความสัมพันธ (Transactional Analysis/TA) วามนุษยทุกคนมีความเปนสัตว
สังคม มีความตองการที่จะไดรับความรัก การยอมรับและความภาคภูมิใจ ซ่ึงความตองการทาง
สังคมจะควบคูไปกับความตองการทางรางกายมาต้ังแตแรกเกดิ ทารกท่ีไมมีคนสัมผัส แมจะไดรับ
อาหารเพียงพอเม่ือโตข้ึนก็ยงัมีปญหาในการปรับตัวและมีอาการเจ็บปวยได เชนเดียวกับคนวยั
ผูใหญ หากไมไดรู ไดเห็น หรือสัมผัสอะไรเลย อาจทําใหสภาพจิตใจผิดปกติไปช่ัวคราวหรืออาจ
ถึงข้ันเปนโรคจิตได 

 

3.) ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)  

ตามมุมมองของทฤษฎีการเรียนรู เช่ือวาพฤติกรรมตาง ๆ รวมถึงรูปแบบการรับความรูสึก
ของบุคคลเกิดจากการเรียนรูและสามารถเปล่ียนแปลงไดดวยการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูเปน
กระบวนการท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีผลคงอยูยาวนาน โดยมีกลไกการเรียนรูท่ี
สําคัญ 3 ชนิดดังนี้ คือ  

3.1) กลไกการเรียนรูชนิดเรียนรูเง่ือนไขส่ิงเรา (Classic Conditioning)  

เปนกลไกการเรียนรูท่ีไดมาจากการทดลองของนักจิตวิทยา ท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง 
สรีรวิทยาของสัตวและมนษุยในหองทดลองเม่ือถูกวางเง่ือนไขในลักษณะตาง ๆ เชน ผลการ
ทดลองของนักจิตวิทยาชาวรัสเซียช่ือ Pavlov อางในวรลักษณา (37) ในการศึกษาการหล่ังน้ําลาย
ของสุนัขเม่ือถูกวางเง่ือนไข และผลการทดลองของ Watson อางในวรลักษณา (37) ในการทดลอง
เพื่อใหเกิดความกลัวหนูขาวของเด็กวยั 11 เดือน 

ผลการทดลองดังกลาวสามารถสรุปหลักการไดวา เม่ือนําส่ิงเราท่ีมีลักษณะเปนกลางหรือ
ส่ิงเราท่ีมีการกําหนดเง่ือนไข (conditioned stimulus/CS) ไปคูกับส่ิงเราท่ีไมมีการกําหนด
เง่ือนไข (un-conditioned stimulus/UCS) ในชวงเวลาและความถ่ีท่ีพอเหมาะจะทําใหอินทรีย
หรือบุคคลเกิดการตอบสนองตามเง่ือนไข (conditioned response/CR) ไดเชนเดียวกับการ
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ตอบสนองตอส่ิงเราท่ีไมมีการกําหนดเง่ือนไข (un-conditioned stimulus/UCS) โดยนักทฤษฎี
กลุมนี้เช่ือวาพฤติกรรมการตอบสนองสวนใหญเกิดข้ึนโดยไมรูตัว เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติและสามารถแผขยาย (generalization) ไปยังส่ิงเราอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับส่ิงเราท่ีมี
การกําหนดเง่ือนไข (conditioned stimulus/CS) 

เราสามารถนาํหลักของกลไกการเรียนรูชนิดเรียนรูเง่ือนไขส่ิงเรา มาใชในการอธิบาย
รูปแบบการรับความรูสึกที่มักพบเหน็ในชีวิตประจําวันท่ีเกิดข้ึนกับทุกคนบอย ๆ อาทิเชน อิทธิพล
ของสีท่ีมีตออารมณความรูสึกตาง ๆ กลาวคือ โดยท่ัวไปเรามักรูสึกสนุกสนานราเริงเม่ือเห็นสีท่ี
สดใส ในขณะท่ีสีเทาหมน (ไรสีสัน) เชน สีของโรงเรียนหรือสีของโรงพยาบาล มักทําใหเรารูสึก
ออนลา สาเหตุท่ีเปนเชนนี้หากพิจารณาตามทฤษฎีกลไกการเรียนรูชนิดเรียนรูเง่ือนไขส่ิงเราก็อาจ
เปนไปไดวา คนสวนใหญเคยมีประสบการณกับโรงเรียนและโรงพยาบาลท่ีมีโทนสีเทาหมนไม
คอยดีนัก ตรงขามกับสีฟา เหลือง เขียว ขาว คราม น้าํเงิน มวง ชมพู ซ่ึงเปนองคประกอบของ
ทิวทัศนมักเกดิข้ึนในวันหยดุพักผอน หรือแมแตสีแดงท่ีคนสวนใหญรูสึกวาทําใหอัตราการเตน
ของหัวใจและชีพจรสูงข้ึน ทําใหรูสึกไมสบายและเครียด แตบางคนกลับรูสึกอบอุน รูสึกสงบ 
ม่ันคงและเปนสุข ท้ังนี้อาจเปนเพราะเขาเคยมีประสบการณแหงความสุขกับการนั่งสุมไฟไหมฟาง
เม่ือคร้ังเปนเดก็อยูทองไรทองนา (35) เชนเดียวกับการตอบสนองของรางกายและจิตใจโดย
อัตโนมัติตอเสียง กล่ิน รส กายสัมผัส และการเคล่ือนไหว เชน เสียงท่ีเบานุมบงช้ีวาไมเปนอันตราย 
(30) หรือ กล่ินดอกหญา กล่ินดอกมะลิ กล่ินดอกลีลาวดี ทําใหมีความสุขเพราะทําใหความทรงจํา
เกา ๆ เกี่ยวกบัชีวิตวยัเดก็อันอบอุน มีความสุขกับครอบครัวท่ีมีพอแมพี่นองปูยาตายายกลับคืนมา 
เปนตน เหลานี้ลวนเกี่ยวพนักับการเรียนรูเง่ือนไขส่ิงเราท่ีเกิดข้ึนวัยเดก็ท้ังส้ิน  

3.2) กลไกการเรียนรูชนิดเรียนรูผลของการกระทํา (Operant Conditioning) 

เปนกลไกการเรียนรูท่ีไดมาจากการทดลองของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Skinner 

อางในวรลักษณา (37) ท่ีทําการทดลองโดยฝกหนแูละนกพิราบใหหาอาหารจากกลองเคร่ืองมือ 
จากการทดลองดังกลาวสรุปเปน หลักการเรียนรูผลของการกระทําหรือการวางเง่ือนไขแบบลงมือ
กระทํา กลาววา การกระทําของคนเรา (operant) ไมวาต้ังใจหรือไมก็ตามยอมทําใหเกิดผล
(consequence or effect) บางอยาง การกระทําใดไมไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ พฤติกรรมนั้นมี
แนวโนมท่ีจะยุติลง ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกอใหเกดิผลการกระทําดังกลาวแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
เง่ือนไขท่ีเปนการเสริมแรง (contingency of reinforcement) และเง่ือนไขท่ีเปนการลงโทษ 
(contingency of punishment) ก 
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การเสริมแรง คือ การทําใหพฤติกรรมของบุคคลมีความถ่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากไดรับผลของการ
กระทําเปนท่ีพงึพอใจ (ไดรับตัวเสริมแรงทางบวก) ภายหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้นหรือเนื่องจาก
การแสดงพฤติกรรมนั้นสามารถหลีกหนีจากส่ิงเราท่ีไมพึงพอใจได (ไดรับตัวเสริมแรงทางลบ)

ตัวอยางความชอบทางประสาทรับความรูสึกท่ีเกิดจากการการไดรับตัวเสริมแรงทางบวก เชน 

เด็กนกัเรียนอานหนังสือทําใหผลการเรียนดีและไดรับคําชม ทําใหรูสึกชอบอานหนังสือและขยนั
อานหนังสือจนกลายเปนหนอนหนังสือในท่ีสุด ดังนั้นผลการเรียนและคําชมจึงเปนตัวเสริมแรง
ทางบวก สวนตัวอยางความชอบทางประสาทรับความรูสึกท่ีเกิดจากการเสริมแรงทางลบ เชน คนท่ี
แกเหงาดวยการดูหนังฟงเพลงจนกลายเปนคนชอบดูหนังฟงเพลง กรณีนี้พฤติกรรมชอบดูหนังฟง
เพลงไดรับการเสริมแรงทางลบ คือ ความเหงาหรือการถูกโดดเดีย่ว เปนตน 

การลงโทษ คือ การทําใหพฤติกรรมของบุคคลมีความถ่ีลดลงหรือยุติลง อันเนื่องมาจาก
ไดรับส่ิงเราท่ีตนไมพอใจหรือถูกถอดถอนส่ิงท่ีมีความพึงพอใจ พฤติกรรมความชอบทางประสาท
รับความรูสึกที่เกิดจากการลงโทษคอนขางพบเห็นไดยาก สวนใหญจะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม
มากกวา เชน นายแดงชอบดื่มสุราและชอบสูดทินเนอรจนทําใหเกิดอุบัติเหตุและถูกตํารวจจับ 

(ส่ิงเราท่ีไมนาพอใจ) ผลคือทําใหพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูดดมของนายแดงลดลง ดังนั้น
การเกิดอุบัติเหตุและการตรวจจับของตํารวจถือเปนการลงโทษ เปนตน 

3.3) กลไกการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Learning) 

เปนกลไกการเรียนรูท่ีเกิดจากตนแบบเปนแนวคิดท่ีไดมาจาก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคม (social cognitive theory) ของนักจิตวิทยาชาวแคนนาดาช่ือ Bandura อางใน สมโภชน 
(38) ท่ีมองพฤติกรรมการเรียนรูของคนเราวา ไมไดเกิดจากการถูกวางเง่ือนไขส่ิงเราและการวาง
เง่ือนไขผลของการกระทําเทานั้นแตยังข้ึนกับปจจยัอ่ืนภายในตัวบุคคล เชน ปจจยัทางปญญาซ่ึง
มนุษยสามารถกําหนดหรือกาํกับตนเองวา จะเลือกรับหรือเลือกกระทําส่ิงใดโดยไมจําเปนตองถูก
วางเง่ือนไขเสมอไป แนวคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกบัการเรียนรูมี 3 ประการดังนี้ 

- การเรียนรูจากการสังเกต (observational learning) การเรียนรูสวนใหญของคนเราเกิด
จากการสังเกตจากตัวแบบ ท้ังตัวแบบท่ีเปนบุคคลจริงในชีวิตประจําวัน และตัวแบบท่ีเปน
สัญลักษณ ไดแก ตวัแบบท่ีเสนอผานส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศน การตนูหรือหนังสือนวนิยาย เปนตน 
โดยผานกระบวนการที่ตอเน่ืองกัน 4 ข้ันตอน คือ ความสนใจ (attention) การจดจํา (retention) 
การลงมือกระทํา (production) และการจงูใจ (motivation) 
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การนําหลักของกลไกการเรียนรูจากการสังเกต   มาใชในการอธิบายรูปแบบการรับ
ความรูสึก อาจดูไดจากการโฆษณาสินคา ซ่ึงโฆษณามักจะเลือกตัวแบบท่ีเปนคนเดนคนดังใน
วงการเพื่อดึงความสนใจของผูชม จากนั้นจึงคอยนําเสนอส่ือโฆษณาบอย ๆ ซํ้า ๆ ดวยถอยคํา
งาย ๆ เพื่อสรางกระบวนการจดจํา และตามดวยการทดลองใชสินคาตัวอยางโดยการใหลองใช 
ลองชิม ลองชม ตามกระบวนการเรียนรูแบบลงมือกระทํา และสุดทายเม่ือผูใชตัดสินใจเลือกใช
สินคาหรือบริการที่นําเสนอแลวเพื่อใหเกิดพฤติกรรมความเคยชินกับการบริโภค จะเลือกใช 
กระบวนการสรางแรงจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสะสมแตม การชงิโชค เปนตน 

- การกํากับตนเอง (self-regulation) พฤติกรรมของคนเราไมไดเปนผลพวงมาจากการ
เสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว หากแตเกดิจากความสามารถของมนุษยท่ี
จะเลือกทําบางส่ิงบางอยางเพ่ือควบคุมอารมณความรูสึก ความคิด และการกระทําของตนเองดวย 
ซ่ึงการกํากับตนเองประกอบดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสังเกตตนเอง 
(self observation) กระบวนการตดัสินใจ (judgment process) และกระบวนการแสดงปฏิกิริยา
ตอตนเอง (self-reaction) 

ท้ังนี้สามารถนําหลักการกาํกับตนเองมาใชในการอธิบายถึงท่ีมาของรูปแบบการรับ
ความรูสึกได โดยมุงเนนไปท่ีการจัดระเบียบขอมูลท่ีผานเขามาทางอวัยวะรับความรูสึกและการ
ปรับระดับการรับความรูสึกใหเหมาะสม คือระดับการรับความรูสึกท่ีชวยใหเราสามารถทํางานหรือ
ทํากิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขความพอใจสูงสุด (39) ผานกระบวนการ 3 

ประการ กลาวคือ ในเบ้ืองแรกบุคคลจะตองมีสติรูเกี่ยวกับตนเองวากําลังทําอะไร กําลังรูสึกนึกคิด
อยางไร จากน้ันจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจวาท่ีตนกําลังประสบมีความหมายมีคุณคามากนอย
ขนาดไหน โดยพิจารณาจากมาตรฐานสวนตัวของเราแตละคน อันนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอ
ตนเองท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงปฏิกิริยาทางลบไดแก ความไมพึงพอใจในตนเอง การตําหนิ
ตนเอง ความรูสึกโกรธ และเศราโศกเสียใจ สวนปฏิกิริยาทางบวกไดแก ความชอบ ความพึงพอใจ 
และความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงความชอบทางประสาทรับความรูสึก คือสวนหนึ่งของปฏิกิริยาตอ
ตนเองดานบวกของบุคคลนั่นเอง 

- การรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เปนการตัดสินความสามารถของตน
วาจะสามารถทําอะไรไดขนาดไหน การรับรูความสามารถของตนเองน้ันมีผลตอการกระทําของ
บุคคล ถาเรามีความเช่ือวาเรามีความสามารถ เราก็แสดงความสามารถนั้นออกมา คนท่ีเช่ือวาตนมี
ความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย ยอมประสบความสําเร็จ เม่ือประสบ
ความสําเร็จยอมนํามาซ่ึงความชอบความพึงพอใจในทายท่ีสุด บุคคลสามารถพัฒนาการรับรู 
ความสามารถของตนเองไดใน 4 หนทาง คือ การมีประสบการณท่ีประสบความสําเร็จโดยตรง 
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(mastery experience) การไดสังเกตเหน็ตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จ (modeling) การใชคําพดู
ชักจูง (verbal persuasion) และการกระตุนทางอารมณ (emotional arousal) โดยในบรรดาการ
พัฒนาการรับรูความสามารถ 4 ประการดังกลาว ประสบการณตรงกับการประสบความสําเร็จเปน
หนทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

สอดคลองกับปรัชญาการรักษาทางกิจกรรมบําบัดของ Meyer อางใน Hopkins (40) 

ท่ีเช่ือวาการเจ็บปวยทางจิตสวนใหญเปนปญหาของการดําเนินชีวิต เกิดจากลักษณะนิสัยท่ีไมดี 
ไมมีระเบียบในการใชเวลาและความสนใจ จึงกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงและนําไปสูความ
บกพรองในการปรับตัวและเจ็บปวยทางจิตในทายท่ีสุด สําหรับการรักษาความเจ็บปวยทางจิตเปน
เร่ืองของการผสมกลมกลืนระหวางความสุขกับการทํางาน โดยความสุขอยูในความสําเร็จ และการ
หาความสุขท่ีแทจริงไดก็โดยความสามารถของตนเองและการใชเวลาอยางมีคุณคาเทานั้น 

ในสวนของการนําแนวคิดเร่ืองการรับรูความสามารถของตนเอง มาอธิบายถึงรูปแบบการ
รับความรูสึก อาจกลาวไดวาประสบการณแหงความสําเร็จ การไดเห็นแบบอยางของผูท่ีตน
ประทับใจ คําพูดท่ีแตละคนประทับใจ และประสบการณทางอารมณความรูสึก เปนปจจยัสําคัญท่ี
สงผลถึงความพึงพอใจตอส่ิงกระตุนประสาทรับความรูสึกของแตละคน 

 

4.) แบบจําลองกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย (Model of Human Occupation)  
คําวา “กิจกรรมการดําเนินชีวิต” เปนคําภาษาไทยท่ีนาํมาใชแทนคํา occupation ใน

ภาษาอังกฤษ รากศัพทเดิมคือคําวา “occupacio” ในภาษาลาตินท่ีแปลวา การยึด การจับ การ
ครอบครองเปนเจาของ อันหมายถึงการท่ีบุคคลเขาไปยึดหรือครอบครองเปนเจาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ส่ิงของดังกลาวก็จะเขามายึดครองเปนเจาของเวลา ชีวิตและสุขภาพของบุคคลในทางกลับกัน (41) 

พจนานกุรมภาษาอังกฤษในยุคแรกใหความหมาย occupation วาหมายถึงกิจกรรมใด ๆ ท่ี
บุคคลกระทําเพื่อไมใหอยูวาง พจนานุกรมอังกฤษรวมสมัยใหความหมาย occupation วา หมายถึง
การงานท่ีมีรายได นักกิจกรรมบําบัดในยคุตอมาใหความหมาย occupation วาคือ กิจกรรมท่ีมี
จุดมุงหมายทุกชนิดท่ีชวยใหบุคคลใชเวลาอยางต่ืนตัว (42) สมาคมนักกิจกรรมบําบัดสหรัฐอเมริกา 
ป ค.ศ. 1995 ใหความหมาย occupation วาหมายถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีผูคนกระทําอยูเปนปกติธรรมดา
ในทุก ๆ วนั (43) 

ส่ิงตาง ๆ ท่ีบุคคลกระทําในทุก ๆ วัน มีความสัมพันธกบัรูปแบบการรับความรูสึกของแต
ละคนอยางใกลชิด เชน เม่ือเรากลาวถึงนางสาว ก ชอบแตงกายดวยเส้ือผาท่ีมีโทนสีสดใส นาย ข 
ชอบเปดวิทยุขณะทํางานหรือทํากิจกรรม  นาย ค ชอบกินอาหารรสจดั  นางสาว ง ชอบออกกําลัง
กาย ฯลฯ หมายถึงคนเหลานี้กระทําส่ิงเหลานี้เปนปกติธรรมดาในทุก ๆ วันนั่นเอง ดังนั้น การท่ีจะ
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ทราบวาบุคคลมีรูปแบบการรับความรูสึกเปนอยางไร จงึตองศึกษาจากกิจกรรมการดําเนินชีวิตหรือ
ส่ิงท่ีบุคคลกระทําอยูเปนประจําในทุก ๆ วันเปนสําคัญ  ปจจุบันมีผูพยายามศึกษาถึงกิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยเปนจํานวนมาก 

Kielhofner (44) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกจิกรรมการดําเนนิชีวิตของมนุษย ซ่ึงมี
สาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการรับความรูสึกม ี4 ประการ ดังนี ้

4.1) แรงจูงใจในการดําเนินชีวิต (motivation for occupation)   
แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจในการดําเนนิชีวติของมนุษย ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ 

Mary Reilly (45) ท่ีมองพฤติกรรมของมนุษยวามีพลังผลักดันอยูเบ้ืองหลัง เปนพลังท่ีติดตัวมาแต
กําเนิดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แบงพลังดงักลาวออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี ้ 

ระดับแรก พลังท่ีเกิดจากความตองการในการสํารวจตรวจคน (exploration) เปนพลังท่ี
ผลักดันใหบุคคลกระทําส่ิงตาง ๆ โดยไมหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ นอกเหนือไปจากความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและอยากรูวาจะเกิดอะไรข้ึน ซ่ึงมักพบในกจิกรรมการเลนของเด็กหรือในกจิกรรมยาม
วางของผูใหญ 

ระดับตอมา  พลังท่ีเกิดจากความตองการเปนผูมีความรูความสามารถ (competence) เปน
พลังท่ีผลักดันใหบุคคลมีการฝกฝนตนเองใหมีความชํานาญในดานตาง ๆ เพื่อจะมีอํานาจในการ
ควบคุมตนเองและส่ิงแวดลอม มักพบในนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลท่ัวไปในวงการและวิชาชีพ
ตาง ๆ  

ระดับสุดทาย พลังท่ีเกิดจากความตองการประสบความสําเร็จในชีวติ (achievement) เปน
พลังท่ีคอยผลักดันใหบุคคลนําความรูความสามารถท่ีมีอยู ไปใชใหเกดิประโยชนในการดําเนินชีวิต
สวนตัวและหนาท่ีการทํางาน เพื่อความเปนบุคคลท่ีสมบูรณตามคานยิมท้ังสวนตัวและสังคม   

จากแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตดังกลาวมา ช้ีใหเห็นวาในแตละชวงวยัหรือใน
แตละคนอาจมีการใชประสาทรับความรูสึกดวยเปาหมายท่ีแตกตางกัน เชน ในชวงวัยเด็กตอนตน 
ราว 0-2 ป ความพึงพอใจของเด็กจะอยูท่ีการใชประสาทรับความรูสึกในการสํารวจส่ิงของท่ีมีสี  
พื้นผิว เสียง และรูปทรงตาง ๆ และเม่ือเขาสูวัยเดก็ตอนกลางอายุราว 2-6 ป ซ่ึงเปนวยัท่ีมีความ
ตองการท่ีจะมีความรูความสามารถ เพื่อใหมีอํานาจในการควบคุมตนเองและส่ิงแวดลอม ในวัยนี้
รูปแบบการรับความรูสึกจะขึ้นกับพัฒนาการทางทักษะท่ีแปรเปล่ียนไปในแตละคน กลาวคือหาก
เด็กคนไหนมีการเคล่ือนไหวไดดี เชน มีความชํานาญในการเลนกับส่ิงใด ก็มักจะมีความสุข
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลนนั้น ๆ อันนําไปสูพัฒนาการทางประสาทรับความรูสึกในดานที่
เกี่ยวของ เปนตน เชนเดียวกบัในชวงวยัเดก็ตอนปลาย อายุราว 6-11 ป ซ่ึงเปนวยัท่ีระบบประสาท
และกลามเนื้อมีความละเอียดประณีตมาก ทําใหทักษะตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน พึ่งพาผูอ่ืน
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นอยลง ทําใหมีโอกาสสํารวจส่ิงท่ีตนชอบและสนใจมากข้ึน ประกอบกับในชวงวัยนี้มีการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางสังคม จากเดิมท่ีมีศูนยกลางอยูท่ีบานไปสูโรงเรียนท่ีเต็มไปดวย
กิจกรรมท่ีมีกฎกติกาอันหลากหลาย ทําใหรูปแบบความรูสึกแปรเปล่ียนไปตามแบบแผนกิจกรรมท่ี
แตละบุคคลสนใจ เชน คนท่ีสนใจกีฬาท่ีใชกลามเน้ือใหญก็อาจจะชอบประสาทรับความรูสึก
ทางการเคล่ือนไหว คนท่ีสนใจทางดนตรีความชอบทางการรับความรูสึกก็อาจจะอยูท่ีการฟงเสียง 
คนท่ีสนใจทางการอาน ความชอบทางการรับความรูสึก ก็อาจจะอยู ท่ีการมองเห็น เปนตน
จนกระท่ังเขาสูชวงวัยรุน อายุราว 12-19 ป ซ่ึงเปนชวงวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแทบทุกดาน ไมวา
จะเปนดานโครงสรางทางรางกาย อวัยวะตาง ๆ ท่ีเกีย่วกบัเพศ มีฮอรโมนเพศเพิ่มข้ึน ตองการเปนท่ี
ยอมรับของเพ่ือน ตองการความเปนอิสระ สนใจเพศตรงขาม อีกท้ังตองปรับตัวเขากับบทบาทใหม 
ในสังคมมากมาย ทําใหคนวัยนี้อยูในภาวะสับสนและตองการคนหาอตัลักษณแหงตน เพื่อใหรูแน
วาตนเปนคนเชนไร มีความสามารถอยางไร อะไรคือเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิตและควรจะดําเนิน
ชีวิตไปในทิศทางใด บวกกับวยัรุนเปนวัยท่ีมีพลังมากจึงผลักดันใหวยัรุนมีการคนหาและเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ มากมาย โดยศูนยรวมของความสนใจจะข้ึนอยูกับกลุมเพื่อนและสภาพรางกายแต
ละคนเปนหลัก เชน วัยรุนชายท่ีมีกลามเนื้อแข็งแรงมักชอบทํากิจกรรมท่ีตองใชแรงและกีฬา
กลางแจงประเภทตาง ๆ ขณะท่ีคนกลามเน้ือมีแรงนอยหรือเพศหญิงก็อาจสนใจกิจกรรมท่ีตองใช
แรงนอย อาทิ การเย็บปกถักรอย งานฝมือ งานประดิษฐตกแตง การอานหนังสือ ฟงเพลง ดูทีวี 
แตงนิยายโคลงกลอน เปนตน นอกจากจะชวยผอนคลายจากความตึงเครียด ทําใหมีโอกาสได
แสดงออกถึงความสามารถและไดเรียนรูวาตนทําอะไรไดดี ทําอะไรไดไมดีแลว ยังทําใหเกิดความ
เช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง เม่ือมีความภาคภูมิใจในตนเองก็จะมีกําลังใจท่ีจะสานตอส่ิงท่ีได
เรียนรูไปใหขยายออกไป และคอย ๆ หาส่ิงท่ีตนมีความชอบความพอใจ อันนําไปสูการคนหาวา
อะไรคือความหมายและคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต ซ่ึงเปนเร่ืองของความตองการประสบความสําเร็จ
ในชีวิตในทายท่ีสุด (46-48) 

4.2) อิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอพฤติกรรมการดําเนนิชีวิต (influence of environment 

on occupational behavior) แบบจําลอง 

แบบจําลองกิจกรรมการดําเนนิชีวิต กลาวถึงการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคนเราวาเกดิ
จากการทํางานรวมกนัของรางกาย จิตใจ และสมอง (mind-brain-body performance) ท่ีทํางาน
รวมกันอยางใกลชิด (44) กลาวอีกนยัคือถาไมมีสมอง ไมมีระบบประสาท ก็ไมมีการรับความรูสึก 
ไมมีความจํา ไมมีความคิด (ไมมีจิต) และไมมีการกระทําตาง ๆ ท่ีแสดงออกทางรางกายเปน
กิจกรรมการดาํเนินชีวิต   
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อยางไรก็ดี การท่ีคนเราจะคิดได คิดเปน หรือกระทําเปนนั้น จะตองอาศัยขอมูลจาก
ส่ิงแวดลอมเปนพื้นฐาน  ถาเด็กเกดิมาถูกตดัขาดไมไดรับขอมูลใด ๆ จากส่ิงแวดลอม เชน ไมเคยได
เห็น ไมเคยไดยิน ไมเคยไดกล่ิน ไมเคยล้ิมรส ไมเคยไดรับกายสัมผัส และกายเคล่ือนไหว รวมถึง
ไมเคยไดรับอาหารใด ๆ รางกาย จติใจ และสมองยอมทํางานไมไดเชนกัน มองในแงนีก้็จะเหน็ได
วาส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนเราเปนอยางมาก กลาวเฉพาะรูปแบบ
การรับความรูสึก Kielhofner (44) ไดแบงอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอพฤติกรรมการรับความรูสึก
ของคนเราใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของความกดดันคาดหวัง (press) และในลักษณะของการให
โอกาส (afford) โดยไดแบงอิทธิพลดังกลาวตามส่ิงแวดลอมแตละชนดิดังนี ้

- ส่ิงแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ (natural environment) ไดแก ภูเขา ทะเล แมน้ําลําคลอง  
ทองฟา ดวงดาว ฤดูกาล รวมถึงภูมิอากาศ และลักษณะท่ีอยูอาศัย (44) เปนตน ส่ิงแวดลอมเหลานีมี้
อิทธิพลตอการรับความรูสึกของบุคคล ท้ังในแงของความกดดันและใหโอกาส ตัวอยางของความ
กดดัน เชน ในเขตอากาศหนาวและมีความช้ืนในอากาศตํ่า ภูมิอากาศดังกลาวอาจกดดันใหคนตอง
เดินเร็ว เพื่อใหรางกายมีความอบอุนไวตอสูกับอากาศหนาว ทําใหมีโอกาสไดพฒันาประสาทรับ
ความรูสึกทางการเคล่ือนไหว หรือคนที่อาศัยอยูในถ่ินท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ไมมีความ
จําเปนตองตอสูแขงขัน การดําเนินชีวิตและรูปแบบการรับความรูสึกจึงมักเปนไปอยางเช่ืองชาและ
มองโลกในแงมุมท่ีสวยงาม  ตรงขามกับคนท่ีอาศัยอยูในถ่ินทุรกันดาร ตองตอสูดิ้นรนเพื่อความอยู
รอด อาจกดดนัใหมีความอดทนและตองทํางานหนกั ขณะเดียวกนักต็องการพักผอนและแสวงหา
ความสนุกสนานเพลิดเพลินตาง ๆ เพื่อความผอนคลาย ทําใหมีโอกาสไดพัฒนารูปแบบประสาทรับ
ความรูสึกทางดานตาง ๆ (46) เปนตน 

- ส่ิงแวดลอมท่ีเปนส่ิงกอสรางตาง ๆ (built environment) ไดแก ถนนหนทาง ตึกราม
บานชอง วดัวาอาราม สนามกีฬา ศูนยการคา หอสมุด เปนตน ส่ิงแวดลอมเหลานี้นอกจากจะเอ้ือให
บุคคลมีโอกาสไดประกอบกิจกรรมตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของส่ิงกอสรางแลว ยังมีสวนหลอ
หลอมประสาทรับความรูสึกของบุคคลดวย เชน การไดอยูอาศัยในสถานที่ท่ีมีความสะอาด
เรียบรอยจนเคยชิน  ยอมหลอหลอมใหมีนิสัยรักในความสะอาดเรียบรอยมากกวาบุคคลไรท่ีอยู
อาศัยท่ีใชชีวิตอยูตามสวนสาธารณะท่ัวไป เปนตน 

- ส่ิงแวดลอมท่ีเปนวัตถุส่ิงของตาง ๆ (objects environment) ท้ังท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
เชน กอนหิน ดิน ทราย ตนไม ดอกไม เปนตน และวัตถุส่ิงของท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน เชน วิทยุ
โทรทัศน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร รถยนต อาหาร ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งเสพติดตาง ๆ 
เปนตน เหลานี้มีอิทธิพลตอรูปแบบการรับความรูสึกท้ังทางดานบวกและดานลบ ข้ึนอยูกับ
ประสบการณในการรับความรูสึกของแตละคน เชน ผูท่ีอยูแตในบาน ทําอาหาร ซักผา ทําความ
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สะอาดบาน ผูท่ีเคยประสบกับภยัธรรมชาติ ไฟไหม น้าํทวม หรือถูกส่ังหามไมใหทําส่ิงนี้ อาจมี
ความรูสึกในดานลบตอวัตถุส่ิงของดังกลาว ในขณะท่ีบางคนท่ีเคยชินกับการไดฟงวทิยุ ดูโทรทัศน 
คุยโทรศัพทมือ รวมถึงการเสพสารบางอยางเปนประจํา อาจมีความชอบความพึงพอใจและมีความ
ตองการในปริมาณท่ีมากข้ึนจนเกดิเปนการเสพติด ขาดไมได หรือในกรณีของความรูสึกชอบกล่ิน
และสีบางอยาง อาจเกิดจากประสบการณท่ีดีกับกล่ินและสีนั้น ๆ เชน กล่ินและสีดังกลาวเคยเปน
องคประกอบของบรรยากาศแหงความสดช่ืนร่ืนรมยในอดีต (49) เปนตน  

- ส่ิงแวดลอมทางสังคม (social environment) อันหมายถึงกลุมคน (social groups) 
และแบบแผนของความประพฤติตาง ๆ (occupational forms) ท่ีกําหนดใหคนในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกนั 

การดําเนนิชีวติอยูในสังคมตองมีการติดตอสัมพันธกันและมีการทํากิจกรรมรวมกัน ยอม
นําไปสูการเรียนรูและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยูเสมอ กลาวเฉพาะรูปแบบการดําเนนิ
ชีวิต  กลุมคนกลุมแรกท่ีบุคคลรูจักคือพอแม ญาติผูใหญ ครูอาจารย ผูบังคับบัญชา ผูมีอุปการคุณ 
เปนตน บุคคลเหลานี้มีอิทธิพลในฐานะเปนตนแบบใหเด็กไดลอกเลียนแบบตาง ๆ กลุมคนถัดมา
คือกลุมเพื่อน เร่ิมต้ังแตเขาสูในวยัเรียน เด็กจะเร่ิมเอาอยางเพื่อนหรือเลียนแบบเพ่ือน เชน อยากมี
ของเลนเหมือนเพื่อน อยากดูหนัง ฟงเพลง ใสเส้ือผา รวมถึงอยากรับประทานอาหารเหมือนเพื่อน 
เปนตน  

เชนเดยีวกับแบบแผนของความประพฤติตาง ๆ ซ่ึงจะเห็นเดนชัดต้ังแตชวงวัยซ่ึงเปนวยัท่ี
พัฒนาการดานคานิยมตาง ๆ สูงสุด (44) บุคคลวัยนี้จะเร่ิมมีลักษณะติดกลุม ทําตามมติของกลุม มี
พฤติกรรมเหมือน ๆ กัน ดังนั้นจึงเร่ิมมีการเรียนรูจากกนัและกนั เชน อาหารการกนิ เคร่ืองแตงกาย 
ทรงผม ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติตาง ๆ เพราะการทําอะไรตาม ๆ กัน จะทําใหรอดพนจากการ
ถูกกลุมตําหนแิละไดรับความช่ืนชมเม่ือทําตามแบบแผนของกลุม เปนตน หรือแมแตคนท่ีมี
สถานภาพสูงในสังคมก็ยังอาจไดรับอิทธิพลจากคนท่ีมีฐานะตํ่ากวาไดดวยเชนกัน เชน การท่ีพอแม 
ครูอาจารย หรือหัวหนางาน เสพสุรายาเสพติด อาจทําใหลูก ลูกศิษย หรือผูใตบังคับบัญชาทําตาม 
อาจเปนการปรับพฤติกรรมการเสพสุรายาเสพติดของพอแม ครูอาจารย หรือหวัหนางานไดดวย
เชนกัน 
 4.3) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

Kielhofner (44) เปรียบมนุษยวาเปนเสมือนระบบเปด (the open system) คือมีการรับ
ขอมูล สงผานขอมูล แสดงผลขอมูล และรับขอมูลปอนกลับจากส่ิงแวดลอมรอบตัวตลอดเวลา  

(ภาพ 3)  
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ภาพ 3 แสดงแบบจําลองการดําเนินชีวิต (Model of Human Occupation) (50) 

 

- การรับขอมูล (input/intake) หมายถึง ขอมูลตาง ๆ จากส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเขาสูตัวเรา
ทางประสาทรับความรูสึก เชน ภาพท่ีเห็นทางตา เสียงท่ีไดยนิทางหู กล่ินท่ีดมทางจมูก รสชาติท่ีชิม
ทางล้ิน กายสัมผัสทางผิวหนัง รวมถึงการเคล่ือนไหวและการทรงตัวท่ีรับรูไดทางกลามเน้ือ ขอ
และหูสวนใน เปนตน (51) 

- การสงผานขอมูล (throughput) หมายถึง การจัดระเบียบขอมูลขาวสารท่ีเขามาในรูปของการ
ประเมินคาและการคาดการณ เพื่อการตัดสินใจเลือกแสดงผลขอมูลเปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกบั
การดําเนนิชีวติ 

- การแสดงผลขอมูล (output) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลหรือระบบแสดงออกมาในรูปของ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตรูปแบบตาง ๆ เชน การทํางาน การดูแลรักษาตนเอง การเลน / การใชเวลา
วาง และการนอนหลับพักผอน เปนตน 

- การรับขอมูลปอนกลับ (feedback) หมายถึง การรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลของการกระทําของ
บุคคลหรือระบบ ซ่ึงอาจเปนไดท้ังขอมูลท่ีรับมาจากภายนอกระบบและขอมูลท่ีรับมาจากภายใน
ระบบเอง เชน ความรูสึกนึกคิด เปนตน 

4.4) แบบแผนภายในตัวบคุคล 

การท่ีบุคคลสามารถประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตได ตองอาศัยแบบแผนยอยภายในตัว
บุคคล 3 ประการดังตอไปนี ้คือ (46) 
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1.) เจตจํานง (volition subsystem) หมายถึง แบบแผนของความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอ
ตนเองและตอโลกภายนอก เจตจํานงเปนปจจยัสําคัญท่ีกอใหเกิดแรงบันดาลใจและการตัดสินใจ
เลือกแสดงออกเปนพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตรูปแบบตาง ๆ บุคคลจะมีชีวิตชีวา มีความมานะ 

บากบ่ัน รวมถึงเลือกดําเนนิชีวิตไปในทิศทางไหนนัน้ข้ึนกับเจตจํานงนี้เอง 
เจตจํานงเปนตวัตนของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวพันกับโลกภายนอก เชน การท่ีเรามองวาตน

เรียนเกงก็เพราะผลสอบท่ีอาจารยมอบให หรือการท่ีเราชอบหรือไมชอบส่ิงใด ก็เพราะผลของส่ิง
นั้นมีตอตัวเรา เปนตน เจตจํานงเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ คือ  

- เหตุผลสวนบุคคล (personal causations) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอตนเอง
ในดานความสามารถ ประกอบดวยการรูจักความสามารถของตนเอง และความรูสึกเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงเหตุผลสวนบุคคลมีอิทธิพลตอคนเราเปนอยางมาก กลาวคือ ผูท่ีรูจัก
ตนเองคือรูวาตนมีความชํานาญในดานใด แคไหน และมีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 
มักจะเปนผูท่ีมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข เพราะมักประสบความสําเร็จอยูเสมอ ไมวาจะเปน
ความสําเร็จดานธุรกิจ การงาน กีฬา หรือแมแตเร่ืองของความรัก ตรงขามกับผูท่ีไมรูจักตนเอง 
ไมเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง จิตใจเต็มไปดวยความวิตกกังวล ไมกลาลงมือทําส่ิงใด มักจะ
ประสบแตความผิดหวังและไมมีความสุข เพราะไมมีโอกาสลงมือกระทําและพบกับความสําเร็จ 

- คานิยม (values) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอส่ิงตาง ๆ ในแงของความหมายและ
คุณคาแหงการลงมือกระทํา คานิยมของบุคคลสะทอนใหเห็นไดจากการตัดสินคุณคาสวนบุคคล 
และความรูสึกถึงส่ิงท่ีพึงมีพึงเปนหรือพึงกระทํา ซ่ึงคานิยมมีอิทธิพลตอความสําเร็จและความสุข
ของคนเราเปนอยางมาก การกระทําใดก็ตามถาเรากระทําไปโดยไมรูจดุหมายปลายทาง มองไมเห็น
ประโยชนอันใดจากการกระทํา การกระทํานั้นยอมยากท่ีจะประสบความสําเร็จและยากท่ีจะม ี
ความสุข พลังความสามารถจะถูกซอนเรนเอาไวไมใหถูกนํามาใชไดอยางปลอดโปรง บางคร้ังก็
กลายเปนความขัดแยงภายในและกลายเปนอุปสรรคตอการดาํเนินงาน ในทางตรงกันขามการ
กระทําใดก็ตามถาเราเขาใจความหมายและคุณคา มองเห็นเปาหมายและความจําเปนท่ีตองกระทํา
อยางชัดเจน รวมถึงสามารถดึงเปาหมายในการกระทําสูเปาหมายสวนตัวและสวนรวมได ความ
ขัดแยงภายในก็จะไมเกดิข้ึน สามารถทุมเทพลังกายพลังใจใหแกงานหรือกิจกรรมท่ีลงมือกระทํา
อยางเต็มท่ีอันนํามาซ่ึงความสําเร็จและความสุข 

- ความสนใจ (interests) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอส่ิงตาง ๆ ในแงของความ
สนุกสนานหรือพึงพอใจท่ีไดกระทํา ความสนใจเปนปจจัยภายในท่ีทําใหคนเรามีความสุขและดืม่
ด่ํากับสถานการณ บุคคล หรือการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปนพิเศษ ผลการศึกษาวจิัยเปนจํานวนมากที่
บงช้ีวาผูมีปญหาทางสุขภาพจิตและจติเวช มักมีปญหามิติใดมิตหินึง่ของความสนใจเสมอ เชน 
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ผูปวยทางจิตเร้ือรังมักแยกไมไดวาตนสนใจอะไร หรือผูมีปญหาติดยาเสพติดมักเกิดจากการไม 
สามารถหาความสุขดวยตนเองได หรือบางรายก็นํายาเสพติดมาทดแทนส่ิงท่ีเคยสนใจ เปนตน 

2.) นิสัย (habituation subsystem) หมายถึง แบบแผนการกระทําท่ีแสดงออกมาใหเห็น
ในลักษณะของการกระทําอะไรบอย ๆ ซํ้า ๆ จนเปนลักษณะเฉพาะของแตละคน นิสัยเปนปจจัย
ภายในท่ีทําใหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตมีแบบแผนท่ีแนนอนม่ันคง ซ่ึงการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนสวนใหญมักมีนิสัยอยางใดอยางหน่ึงเปนตัวกํากับเสมอ ไมวาจะเปนการกนิ การนอนหลับ 
การขับถาย การทํางาน และปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืน ลวนแตตองอาศัยการทํางานของนิสัยท้ังส้ิน ซ่ึง
นิสัยชวยใหคนเราทําอะไรไดคลองตัวและทันเหตุการณในทุกขณะ รวมทั้งนิสัยชวยประหยัดเวลา
ในการคิด เพราะหากเราตองอาศัยจิตสํานึกคอยควบคุมการทํางานของกลามเนื้อทุกมัดในทุก
อิริยาบถไมวาจะทําอะไรท่ีไหนยอมยากท่ีจะเหลือเวลาไปทําอยางอ่ืนได และภายใตสถานการณ
หนึ่ง เรามักจะไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดหรือใชจิตสํานึกควบคุมนิสัยของเราไดท้ังหมด ดังนั้นนิสัย
จึงเกิดจากองคประกอบภายใน 2 ประการไดแก  

- อุปนิสัย (habits) เปนความโนมเอียงภายใน (latent tendencies) ท่ีเกิดจากการกระทํา
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซํ้า ๆ มาเปนเวลานาน จนกลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมในระดบัจิตกอนสํานกึ
(preconscious) คือ พฤติกรรมท่ีไมอยูในความรูสึกนึกคิดแตสามารถระลึกไดทันทีถาต้ังใจ 
การทํางานของอุปนิสัยมักสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีบุคคลคุนเคยเปนหลัก อุปนิสัยมีอิทธิพล
ตอการดําเนนิชีวิตในแงของการรับรูและพฤติกรรมการดําเนินชีวิต ท้ังในแงของลักษณะเฉพาะของ
การทํากิจกรรมที่แตละคนกระทํา การใชเวลาตามปกติในชีวิตประจําวนั (เชน เวลากิน เวลานอน 
เวลาขับถาย เวลาออกกําลังกาย) รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมของแตละคน เปนตน 

- บทบาทภายใน (internalized roles) เปนการตระหนักรูเกีย่วกับเอกลักษณทางสังคม
และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อันสงผลถึงการแสดงออกของพฤติกรรมอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ ซ่ึงบทบาทภายในเปนปจจัยกําหนดรูปแบบการกระทํา แบบแผนความประพฤติและ
การแสดงบทบาทแตละคนในสังคม รวมทั้งบทบาทภายในเปนนิสัยท่ีเกิดจากการเรียนรูและการเอา
แบบอยางจากผูอ่ืน และมักประพฤติเหมือนกันในหมูคณะเดียวกันจนกลายเปนประเพณี เชน 

การแสดงบทบาทพอแม สามี ภรรยา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย แพทย และพยาบาล เปนตน 

3.) การทํางานของรางกาย จิตใจ และสมอง (mind-brain-body performances) 

หมายถึง การทํางานรวมกนัของรางกาย จิตใจ และสมอง เพื่อใหเกิดเปนความสามารถในการ
ประกอบกิจกรรมการดําเนนิชีวิต การทํางานรวมกนัของรางกาย จิตใจ และสมอง ประกอบดวยการ
ทําหนาท่ี 3 ประการ คือ ระบบกระดกูและขอ (musculoskeletal) ระบบประสาท (neurological) 

ระบบการไหลเวียนและแลกเปล่ียนกาซ (cardiopulmonary) 
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2.2 ความเครียด 

 2.2.1 ความหมายของความเครียด 
ความเครียด (stresses) เปนปญหาท่ีไดรับความสนใจในการศึกษากนัอยางกวางขวาง มี

ผูใหความหมายเก่ียวกับความเครียดไวดังนี้ 
Lazarus และ Folkman (52) กลาววา ความเครียดเกิดจากการประเมินคาทางปญญา 

(cognitive appraisal) ตอสถานการณท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมนั้นวามี
ผลตอตนเอง โดยการใชแหลงผลประโยชนท่ีมีอยูอยางเต็มท่ีหรือมากเกินกวาท่ีตนเองมีอยู 
และสงผลกระทบตอความผาสุก ซ่ึงแหลงประโยชนเหลานี้ไดแก ภาวะสุขภาพ ความเชื่อในทางท่ีด ี
ทักษะในการแกปญหา ทักษะสังคม แหลงเกื้อหนุนทางสังคม และปจจยัเกื้อหนุนทางดานวัตถุ 

Selye (53) กลาววา ความเครียดเปนสภาวะท่ีรางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิง
ท่ีเขามาคุกคาม ขัดขวางการทํางาน การเจริญเติบโต และความตองการของมนุษย เปนผลใหรางกาย
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางและปฏิกิริยาเคมีเพื่อตอตานการคุกคามนั้น ทําใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกาย อารมณ ความคิด และพฤติกรรม  

กรมสุขภาพจติ (54) ใหความหมายวา ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย 
จิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเราท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงอาจเปนบุคคล 
ความรูสึกนึกคิด สถานการณ หรือส่ิงแวดลอม โดยบุคคลจะรับรูวาเปนภาวะท่ีถูกกดดัน คุกคาม
หรือถูกบังคับ ถาบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและมีความพงึพอใจ ทําใหเกิดการต่ืนตัวเกิดพลังในการ
จัดการกับส่ิงตาง ๆ อีกทั้งเปนการเสริมความแข็งแกรงทางรางกายและจิตใจ แตถาไมมีความพึง
พอใจและไมสามารถปรับตัวได จะทําใหบุคคลนั้นเกดิความเครียดและสงผลใหเกิดการเสียสมดุล
ในการดําเนินชีวิตในสังคมได 

จากแนวคิดความหมายของความเครียดในขางตนพอสรุปไดวา ความเครียดเปนปฏิกิริยา
ตอบสนองของรางกาย อารมณ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคล ตอส่ิงเราท้ังภายในและภายนอก
ในชีวิตประจําวัน 

 2.2.2 สาเหตุของความเครียด 
กรมสุขภาพจติ (54) ไดอธิบายถึงสาเหตุของความเครียดมาจาก 2 สาเหตุใหญคือ  

            1.) สาเหตุจากปจจยัภายในตัวบุคคล ประกอบดวย 
1.1) สาเหตุทางกาย หมายถึงสภาวะทางกายบางประการอันทําใหเกิดความเครียดใน

ลักษณะท่ีเรียกวา “รางกายเครียด” ซ่ึงปจจัยทางรางกายท่ีกอใหเกิดความเครียดไดแก 
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 -  คุณลักษณะของพันธุกรรม ทําใหบุคคลมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนเร่ือง
เพศ สีผิว ความเขมแข็ง หรือความออนแอของระบบการทํางานของรางกาย ตลอดจนความพิการ
ทางรางกายท่ีเปนมาแตกําเนดิ 

 - ความเม่ือยลาทางรางกาย อันเกิดจากการไดผานการทํางานอยางหนักและติดตอกันเปน
ระยะเวลานาน ซ่ึงสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกายท่ีทําใหแตละคนมีความพรอมในการทํา
กิจกรรมในชีวติแตกตางกัน  
 -    การพักผอนไมเพยีงพอ  
 -    การเจ็บปวยทางรางกาย 

 - ภาวะโภชนาการ ไดแก ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารท่ีมผีลตอความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกาย เชน การรับประทานอาหารไมถูกสวน ไมเพยีงพอ หรือการบริโภคสารบาง
ประเภท เชน สุรา บุหร่ี ชา กาแฟ ส่ิงเสพติดตาง ๆ ลวนทําใหเกิดความเครียดได 
 -  ลักษณะทาทางท่ีปรากฏเกี่ยวกับโครงสรางของกลามเนื้อ ผิวหนัง และการทรงตัว เชน 
การเดิน ยืน วิง่ นั่ง นอน หากอยูในลักษณะท่ีไมเหมาะสมยอมกอใหเกดิความเครียดได  

1.2) สาเหตุทางใจ ท่ีเกีย่วของกับการเกดิความเครียดมากท่ีสุดคือ 

 - บุคลิกภาพประเภทท่ีกอใหเกิดความเครียดไดงาย ไดแก 1) แบบเอาจริงเอาจังกบัชีวิต 
เปนคนท่ีตองการความสมบูรณแบบใหกับทุกส่ิงทุกอยาง ขยัน เจาระเบียบ ยึดม่ันในกฎเกณฑ 
บุคลิกภาพแบบนี้ทําใหตองทํางานหนกัและทําทุกอยางดวยตนเอง 2) แบบพึ่งพิงผูอ่ืน เปนคนที่มี
ลักษณะขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ไมกลาตัดสินใจ เปนคนท่ีวิตกกังวลงาย ทําอะไรตองอาศัยผูอ่ืน
และตองหวาดหวั่นกับอนาคตอยูเสมอ และ 3) แบบหุนหนัพลันแลน เปนคนใจรอน อารมณ
เปล่ียนแปลงงาย ควบคุมอารมณไมได ซ่ึงมีผลกระทบไปถึงภาวะสมดุลของรางกาย  
 -  การเผชิญเหตุการณในชีวติ (life event) เปนสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอการทํากิจกรรมปกติของมนุษย โดยเหตุการณท่ีเกดิข้ึนอาจกอใหเกิดผลทางบวกหรือลบกไ็ดจึง
ทําใหบุคคลตองปรับตัว 

 -  ความขัดแยงในใจ (conflict) เกิดจากการที่คนเราตองเผชิญทางเลือกสองทางข้ึนไป แต
ตองเลือกอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงอาจเปนทางเลือกในส่ิงท่ีเราไมตองการหรือไมอยากได 
 - ความคับของใจ (frustration) เกดิจากการท่ีบุคคลไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตองการ
ได สาเหตุท่ีกอใหเกดิความคับของใจมี 4 ประการ คือ 1) ความรูสึกบางประเภทไดแก ความรูสึก
สูญเสีย อาจเปนการสูญเสียคนรัก เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความภาคภูมิใจ ความรูสึกลมเหลวในชีวิต 
ความรูสึกเหลานี้อาจทําใหหมดหวังไมสามารถควบคุมส่ิงตาง ๆ ได 2) อารมณท่ีไมดีทุกชนิด 
ไดแก ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศรา ความทุกขใจ เปนตน 3) การขาดคุณสมบัติ
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บางประการของบุคคล เชน การขาดความสามารถ การขาดทักษะในการทํางานท่ีตนตองรับผิดชอบ 
เปนตน และ 4) ความลาชาของเหตุการณหรือการไปสูเปาหมายท่ีตองการ อันเกิดจากธรรมชาติ
หรือลักษณะของสถานการณ หรือเกดิจากปจจยัแวดลอมหรือปจจัยภายในตัวบุคคลนั้นเอง 

2.) สาเหตุจากปจจัยส่ิงแวดลอม 

2.1)  ทางกายภาพ คือ อุณหภูมิ ภูมิอากาศ ความหนาแนนของประชากร ภัยธรรมชาต ิ 
เปนตน ลักษณะทางกายภาพเหลานี้มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีการดาํเนินชีวิตของ
บุคคล ทําใหตองปรับตัวอยูตลอดเวลากระท่ังทําใหเกดิความเครียดได 

2.2)   ทางชีวภาพ คือ ส่ิงแวดลอมท่ีเปนส่ิงมีชีวิตและอันตรายตอบุคคล เชน เช้ือโรค 
2.3) ทางสังคมวัฒนธรรม คือ ปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ในสังคมและเปนส่ิงท่ีบุคคลกระทํา

จนมีผลกระทบตอกันตลอดเวลา ซ่ึงปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียดไดแก  
 - สถานภาพและบทบาทในสังคมของบุคคล ซ่ึงอาจมีหลายสถานภาพและหลายบทบาท 
หากส่ิงเหลานี้มีความขัดแยงหรือมีความแตกตางกันมาก ก็อาจทําใหเกิดความยากลําบากในการ
ปรับตัวและเกดิความเครียดข้ึนได  
 - บรรทัดฐานทางสังคม บางคร้ังกฎเกณฑท่ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมก็ไม
สอดคลองกับความตองการของบุคคล หรือเปนกฎเกณฑท่ีเครงครัดมากยอมทําใหเกิดความเครียด
แกบุคคลไดเชนกัน  
 - ระบบการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลตอวิถีการดําเนนิชีวิตของบุคคล หากเปนระบบ
การเมืองการปกครองท่ีเครงครัด ประชาชนก็จะรูสึกถูกคุกคามหรือถูกควบคุม โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ 
เสรีภาพ ถาเปนระบบการเมืองการปกครองท่ีทําใหประเทศขาดความม่ันคงอาจทําใหเกิด
ความเครียดแกประชาชนได  

เห็นไดวา ความเครียดสามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัย
ส่ิงแวดลอม หากผูติดสุรามีความเครียดเกิดข้ึนอาจหาทางลดความตึงเครียดหรือแกปญหาท่ี
กอใหเกิดความเครียดดวยการดื่มสุราซํ้าอีกคร้ัง 
 

2.3 การติดสุราและการกลับมาเสพติดสุราซํ้า 
 2.3.1 ความหมายของการตดิสุรา 

องคการอนามัยโลก (55) ใหคํานิยามเกี่ยวกับการติดสุราวา เปนความผิดปกติของการด่ืม
สุราท่ีมีลักษณะของการดื่มสุราในปริมาณและความถ่ีมากและดื่มมานานจนเร้ือรัง กอใหเกดิผลเสีย
ตอสุขภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนเศรษฐกิจและการทาํหนาท่ีในสังคม  
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สมาคมจิตแพทยอเมริกัน (56) อธิบายความหมายของการติดสุราวา เปนลักษณะของการ
ติดสารเสพติดท่ีรางกายแสดงออกถึงความตองการเพิ่มปริมาณการดื่มสุรา เพื่อใหไดผลจากฤทธ์ิ
ของสุราหรือมีอาการแสดงการขาดสุราภายใน 4-12 ช่ัวโมงหลังหยดุดื่ม ไมสามารถลดหรือ
ควบคุมการหยุดดื่มได ทําใหเกิดการดื่มอยางตอเนื่องแมทราบปญหาท่ีเกี่ยวของกับการดื่มก็ตาม  

อาจกลาวโดยสรุปวา การตดิสุราเปนลักษณะท่ีเกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราท่ีผิดปกติเปน
เวลานานจนกอใหเกดิผลกระทบตอรางกาย จิตใจ การดําเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ และตอง
พึ่งพาสุราเพ่ือประคับประคองใหดําเนินชีวิตอยูได 

 

2.3.2 การวินิจฉัยการติดสุรา 
การติดสุราสามารถใชเกณฑการวินจิฉัยโรคทางจิตเวช (The 4th edition of Diagnostic 

and Statistic Manual of Mental Disorders [DSM-IV]) ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (56) 
หรือใชเกณฑการวินจิฉัยโรคทางจิตเวชแบบ International Classification Diagnosis [ICD-10] 
ขององคการอนามัยโลก (55) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สมาคมจิตแพทยอเมริกัน ไดจัดภาวะผิดปกติท่ีเกี่ยวของกับสุรา (alcohol-related

disorders) ประกอบดวย 2 หมวด คือ ความผิดปกติของการใชสุรา (alcohol use disorders) และ
ความผิดปกติท่ีเกิดจากการใชสุรา (alcohol-induced disorders) (56, 57) อธิบายดังนี้ 

1.) ความผิดปกติของการใชสุราแบงออกเปน 
1.1) alcohol dependence เปนความผิดปกติท่ีมีลักษณะพึ่งพิงสุรา มีรูปแบบการดื่มสุราท่ี

ไมเหมาะสม นําไปสูความบกพรองหรือความทุกขทรมานอยางมาก มีอาการแสดงอยางนอย 3 

อาการ ในเวลาใดก็ตามชวง 12 เดือนท่ีผานมาดังตอไปนี ้
 - มีอาการดื้อ ซ่ึงนิยามโดยมีอาการอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้ 1) มีความตองการใชสุรา
เพิ่มข้ึนอยางมากเพ่ือใหเกดิ intoxication หรือผลอ่ืนท่ีตองการ และ 2) ไดรับผลจากสุราลดลง
อยางมากหากคงการด่ืมสุรานั้นในขนาดเทาเดิม 

 - มีอาการขาดสุรา ซ่ึงนิยามโดยมีอาการอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี ้ 1) มีอาการขาดสุรา 
(alcohol withdrawal) และ 2) การดื่มสุราสามารถลดหรือจํากัดอาการขาดสุราได 
 -    การดื่มสุราปริมาณมากหรือเปนเวลายาวนานกวาท่ีตัง้ใจ 

 -   ไมสามารถหยุดหรือควบคุมการดื่มสุราได 
 -   ใชเวลาอยางมากในการกระทํา / การดื่มสุรา 
 -   ตองงดหรือลดการเขาสังคม การงาน การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากการดื่มสุรา 
 -   ยังคงด่ืมสุรา แมทราบวามีโอกาสกระตุนใหเกิดปญหาทางรางกาย หรือจิตใจท่ีมีอยูแลว 
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1.2) alcohol abuse มีรูปแบบการดื่มท่ีไมเหมาะสม นาํไปสูความบกพรองหรือความทุกข
ทรมานอยางมาก โดยมีอาการแสดงอยางนอย 1 อาการ ในเวลาใดกต็ามชวง 12 เดือนท่ีผานมา
ดังตอไปนี ้
 -  มีการดื่มสุราเปนประจํา จนทําใหไมสามารถทํางานสําคัญ การศึกษา หรืองานบานได 
 -  มีการดื่มสุราเปนประจํา แมในสถานการณท่ีอาจเปนอันตรายตอรางกาย 

 -  มีปญหาทางกฎหมายอันเกดิเนื่องจากการดื่มสุราเปนประจํา 
 -  ยังคงมีการดืม่สุรา แมกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล
อยูตลอด 

2.) ความผิดปกติท่ีเกดิจากการใชสุรา หมายถึง กลุมอาการทางดานจติใจหรือพฤตกิรรมท่ี
เกิดจากการใชหรือการหยดุใชสุราไดแก  

2.1) ภาวะเมาสุรา (alcohol intoxication) 

A. เพิ่งมีการดืม่แอลกอฮอล 
B. มีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปล่ียนแปลงอยางไมเหมาะสม อยางมีความสําคัญทาง

การแพทย เชน มีความกาวราวอยางไมเหมาะสม อารมณเปล่ียนแปลงงาย ไมสามารถเขาสังคมหรือ
ทํางานได อันเกิดข้ึนในระหวางหรือทันทีหลังจากดื่มแอลกอฮอล 

C. มีอาการตอไปนี้หนึ่งขอหรือมากกวาในระหวางหรือทันทีหลังจากการดื่มแอลกอฮอล 
-  การประสานงานกลามเนือ้ไมด ี

-  พูดออแอ 
-  เดินเซ  
-  ลูกตากลอกกลับไปกลับมา (nystagmus) 

-  มีการเสียความทรงจําหรือสมาธิ 

-  ซึม (stupor) หรือ ไมรูสติ/หมดสติ (coma) 

D. อาการที่ไมไดเกดิจากภาวะเจ็บปวยทางกายและไมเขากับโรคทางจิตเวชอ่ืน 

2.2) ภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol Withdrawal) 

A. มีการหยุดหรือลดการดืม่แอลกอฮอลหลังจากการใชอยางมากเปนเวลานาน 

B. มีอาการตอไปนี้ 2 ขอหรือมากกวา เกิดข้ึนไมกี่ช่ัวโมงถึง 2-3 วัน หลังเกณฑในขอ A. 

-  ประสาทอัตโนมัติทํางานมากกวาปกติ เชน เหง่ือออก ชีพจรเตนเร็วกวา 100 คร้ัง/นาที 

-  มือส่ันมากข้ึน 

-  นอนไมหลับ 

-  คล่ืนไสหรืออาเจียน 
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-  มองเห็นภาพผิดจากความจริงช่ัวคราว 

-  กระวนกระวาย กระสับกระสาย 

-  วิตกกังวล 

-  ชักทั้งตัว (grandmal seizure) 
C. อาการตามเกณฑ B. กอใหเกิดความทุกขทรมานอยางมีความสําคัญทางการแพทย 

หรือกิจกรรมดานสังคม การงาน หรือดานอ่ืนท่ีสําคัญบกพรองลง  
D. อาการไมไดเกิดจากภาวะเจ็บปวยทางกายและไมเขากบัโรคทางจิตเวชอ่ืน 
 

สําหรับการวินิจฉัยตามเกณฑบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ  (International 

Classification Diagnosis [ICD-10]) ไดจําแนกความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทซึ่ง
เกิดจาการเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (55) ดังนี ้

F 10.0 acute intoxication    ภาวะพิษสุราเฉียบพลัน 
F 10.1 harmful use    การเสพสุราอยางอันตราย 
F 10.2 dependence syndrome   กลุมอาการติดสุรา 
F 10.3 alcohol withdrawal   ภาวะถอนพิษสุรา 
F 10.4 alcohol withdrawal with delirium ภาวะถอนพิษสุราแบบเพอคล่ัง 
F 10.5 alcohol – induced psychotic disorder โรคจิตจากสุรา 
F 10.6 alcohol – induced persisting amnestic disorder กลุมอาการหลงลืมจากสุรา 
F 10.7 alcohol – induced residual and late-onset psychotic disorder โรคจิตจาก
สุราเร้ือรัง 
F 10.8 alcohol – induced mood disorder dysfunction  กลุมอาการผิดปกติ
ทางจิตใจและพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
F 10.9 alcohol – related disorder not otherwise specified กลุมอาการผิดปกติ
ทางจิตใจและพฤติกรรมอ่ืนท่ีไมถูกจําแนกไวเปนชนดิใดในรายละเอียดท่ีระบุขางตน 

โดยลักษณะท่ีบงบอกวาเปนโรคติดสุรา ตามเกณฑบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ
(International Classification Diagnosis [ICD-10]) ตองมีอาการ 3 ใน 7 ขอดังนี้ 
 -  ดื่มสุราปริมาณมากข้ึนหรือดื่มนานกวาท่ีตั้งใจไว เชน คิดวาดื่มเพยีงแกวเดยีวแตกลับดื่ม
ตอเนื่องหลายแกวจนเมา 
 - ผูดื่มทราบดีแลววาตนเองดื่มมากกวาปกติและพยายามลดหรือควบคุมการดื่ม แตทำ
ไมได อีกกรณคืีอผูนั้นตองการลดหรือควบคุมแตไมเคยพยายามอยางจริงจังเลย 
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 - ใชเวลาสวนใหญกระทํากิจกรรมเกี่ยวกับสุรา ท้ังนี้จาํเปนตองจัดหาสุรามาดื่มหรือ
เพื่อใหฟนจากฤทธ์ิของอาการขาดสุรา สําหรับในรายท่ีเสพติดสุราไมรุนแรงอาจใชเวลาวันละหลาย
ช่ัวโมงในการดื่มแตยังคงทํากิจกรรมอ่ืนไดอยางตอเนื่อง ในรายท่ีเสพติดสุรารุนแรงเห็นวาผูนั้นใช
เวลาท้ังวันในการทํากิจกรรมเพื่อใหไดสุรามาดื่ม 

 - ผูเสพติดสุรานั้นอาจเกดิอาการไมสบายจากการเมาสุราหรืออาการขาดสุรา แมจะตอง
ทํางานท่ีสําคัญใหสําเร็จ แตไมสามารถทําไดเพราะยังมีอาการเมาคาง เชน การทํางาน การเรียน 

การดูแลบุตร ขับรถ หรือควบคุมเคร่ืองจักรกล 

 -   ไมสนใจหรือมีความสนใจลดลงในกจิกรรมท่ีมีความสําคัญ เชน เขาสังคม ทํางาน
ประจํา งานอดเิรก รวมกจิกรรมกับครอบครัว 

 - เม่ือดื่มหนักเปนระยะเวลานาน ก็จะเกิดปญหาทางสังคม จิตใจ รางกายและเกดิอาการ
กําเริบข้ึนเม่ือใชอยางตอเนื่อง ถึงแมปญหาเหลานี้และผูนั้นทราบดวีาการดื่มทําใหเกิดปญหาข้ึนแต
ก็ยังคงดื่มตอไป 

 -  เกิดอาการดือ้สุรา หมายถึง จําเปนตองดืม่สุราในปริมาณเพิ่มข้ึนอีกอยางนอยรอยละ 50 

ของขนาดท่ีเคยดื่มต้ังแตแรกเพื่อใหไดฤทธ์ิเมา หรือไดรับผลจากสุราลดลงอยางมากเม่ือดื่มสุรา
ขนาดเทาเดิม หรือเม่ือหยดุหรือลดขนาดการดื่มสุราเกิดอาการของการขาดสุรา ผูนั้นเร่ิมดื่มสุรา
ใหมเพื่อระงับหรือหลีกเล่ียงอาการท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับการวินจิฉัยผูติดสุรา โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี ใชเกณฑ
บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (International Classification Diagnosis [ICD-10]) 

ขององคการอนามัยโลก 
 

 2.3.3 ลักษณะการเสพสุราของผูเสพติดสุราซํ้า  
 ชวงแรกผูเสพติดสุราจะดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยูในปริมาณท่ีนอย เชน เบียร 
ไวน เปนคร้ังคราว ดื่มเฉพาะวนัหยุด ดื่มกับเพื่อน หรือดื่มเม่ือมีงานสังสรรค และเม่ือดื่มติดตอกนั
เปนเวลานานทําใหเสพตดิสุรา ผูเสพสุรามีอาการดื้อสุราตองดื่มสุราในปริมาณท่ีมากข้ึนและเพ่ิม
ระยะเวลาท่ีดืม่เพื่อลดอาการดื้อสุรา บางคร้ังดื่มตามลําพังและมีการปดบังซอนขวดสุราหรือแอบดืม่
เพื่อไมใหคนอ่ืนทราบวาตนเสพติดสุรา ลักษณะเชนนี้จะทําใหผูเสพติดสุรารูสึกผิด วิตกกังวล และ
อาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน นอนไมหลับ หงุดหงิด มือส่ัน ซ่ึงจะทําใหเสพสุรามากข้ึนเพ่ือให
ความรูสึกดังกลาวหายไป ผูเสพสุราจะหมกมุนกับการดืม่สุราใหมึนเมาและตองใชความพยายามใน
การเลิกดื่มซ่ึงมักจะไมสําเร็จ ทําใหความรับผิดชอบในดานตาง ๆ แยลง เปนตนวา ทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ ขาดงานบอย สุขภาพทรุดโทรม ความรับผิดชอบตอหนาท่ีครอบครัวบกพรอง (20) 
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ลักษณะของการเสพติดสุรานั้นมีหลายแบบ เชน ดื่มสุราทุกวันแตปริมาณไมมาก ผูเสพ
กลุมนี้มักไมทราบวาตนเองติดสุราจนมีเหตุการณบางอยางท่ีทําใหตองหยุดดื่ม เชน ไมมีเงิน 

หรือเจ็บปวย จึงทราบวาตนเองเสพติดสุรา อีกรูปแบบหนึ่งคือตองดื่มปริมาณมากและตอเนื่องกนั
เปนเวลานาน เม่ือไดดื่มแลวไมสามารถหยุดดื่มได  

 

 2.3.4 สาเหตุของการกลับมาเสพสุราซํ้า ประยุกตแนวคิดสาเหตุการติดยาเสพติดซํ้า  
1.) สาเหตุดานตัวบุคคล  

จากแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสังคม เช่ือวา คนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชยาเสพติดหรือการเสพติดสุรา การติดซํ้าเกิดจากผูเสพมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

มีจิตใจออนแอ เปล่ียนแปลงงายตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป (20) สาเหตุสําคัญไดแก 
1.1) อาการอยากสุรา 
เกิดจากตัวกระตุนท้ังภายนอก คือ ส่ิงแวดลอม ขวดสุรา ภาพโฆษณา และตัวกระตุนภายใน 

คือ อารมณความรูสึก ตัวอยางเชน ถาผานไปใกลแหลงท่ีขายยาเสพติด หรือการทะเลาะกับคูสมรส
ทําใหเกิดความเครียด (ซ่ึงหลายคร้ังเม่ือทะเลาะแลวจะไปดื่มสุรา) ตัวกระตุนเหลานี้จะนําไปสู
ความคิด เกิดอาการอยากยาตามมา จนนําไปสูการเสพยา (ตวักระตุน  คิด  อยาก  เสพ) 
เพราะฉะนั้นการจัดการกับการอยากสุรา คือการหลีกเล่ียงตัวกระตุนกอนจะขยายตัวและเกิดความ
อยากสุรา การหยุดความคิดมีความสําคัญท่ีผูเลิกสุราตองฝกฝน หาวิธีการท่ีไดผลสําหรับตัวเองเพือ่
ตัดอาการอยากสุราท่ีเกิดข้ึน 

1.2) ขาดแรงจงูใจในการเลิกเสพ  
ผูใชสุรามักจะมีบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง ออนแอในทุกดาน เชน อารมณ สติปญญา มีรางกาย

ไมแข็งแรงสมบูรณ นอกจากบุคลิกภาพผิดปกติแลว ผูเสพติดสุรางายอาจเปนโรคจิตเร้ือรัง หรือ
โรคประสาทท่ีมีความวิตกกังวลตลอดเวลา จึงตองหาส่ิงยึดเหน่ียวเพื่อระงับความกระวนกระวาย
ของตนเอง ไมมีความม่ันใจในตนเองมักจะอยูในภาวะซึมเศรา ถาเสพติดสุราในปริมาณมากและ
เปนระยะเวลานาน สมองจะถูกทําลายทําใหความรูสึกนกึคิด ความรับผิดชอบตอตนเอง ความต้ังใจ
ในการหยุดเสพสุราจะนอยลง  

ผูเสพสุราจะตัดสินใจหยดุใชสุราเม่ือตองเผชิญกับปญหา เชน สุขภาพไมดี มีปญหา
ครอบครัว ปญหาการเงิน และปญหาความสัมพันธกับผูอ่ืน แตเม่ือผานไปชวงระยะเวลาหนึ่งจะเร่ิม
ลืมปญหาท่ีเปนผลจากการเสพสุรา ทําใหความทรงจําเกี่ยวกับชวงเวลาเม่ือไดเสพสุรากลับเขามามี
อิทธิพลเปล่ียนแปลงการรับรูของผูปวยใหมีแรงจูงใจในการหยุดสุรานอยลง 
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1.3) การขาดทักษะในการเผชิญกับสถานการณเส่ียงตอการเสพสุรา  
ตัวกระตุนหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความเครียดของแตละคนนัน้ไมเหมือนกนั สวน

ใหญผูเสพสุรามักเผชิญกับปญหาทางดานครอบครัว เชน การทะเลาะววิาทในครอบครัว การหยา
ราง การสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก หรือปญหาทางดานเศรษฐกจิ รายไดไมพอกับคาใชจายใน
ครอบครัว ปญหาเหลานี้ทําใหเกิดความเครียดทางอารมณ ทําใหคนหนัไปดื่มสุราซ่ึงเช่ือวาสุราชวย
ลดความเครียดได หรือบางคนตองพบกับตัวกระตุนท่ีทําใหอยากดืม่สุรา เชน บุคคลท่ีเปน
ตัวกระตุนไดแก เพื่อนท่ีดื่มสุราดวยกนั ผูขายหรือผูท่ีพดูถึงสุรา สถานที่ท่ีไปดื่มสุรา ส่ิงของท่ีเปน
ตัวกระตุน เชน หนังสือเกี่ยวกับสุรา รายการโทรทัศน ขวดสุรา แกวไวน เวลาท่ีเปนตัวกระตุน เชน 
วันหยุดสุดสัปดาห หลังเลิกงาน เวลาท่ีมีการสังสรรค รวมทั้งเวลาท่ีเครียด อารมณความรูสึกท่ีเปน
ตัวกระตุน เชน ความวิตกกงัวล ความผิดหวัง เบ่ือหนาย ความโกรธ หากผูเสพติดสุราไมสามารถ
จัดการกับตัวกระตุนเหลานั้นไดก็จะทําใหกลับมาเสพสุราซํ้าได (58) 

2.) สาเหตุดานส่ิงแวดลอม  

การอยูในสถานการณเส่ียงหรือสภาพแวดลอมเหมือนท่ีเคยเสพสุราในอดีต จะทําใหระลึก
ถึงการเสพสุราและจะแสดงพฤติกรรมของการกลับไปใชสุรา เชน 

2.1) มีแหลงขายสุราในชุมชน  
มีงานวิจยัหลายชิ้นช้ีใหเหน็วา ในชุมชนท่ีมีการซ้ือขายสุรากันงายจะมีการแพรกระจายของ

คนติดสุราเปนจํานวนมากกวาชุมชนอ่ืน เชน มีรายงานพบวาทหารผานศึกสหรัฐอเมริกาท่ีเคยติดยา
เสพติดจากการไปสงครามเวียดนาม เม่ือกลับมาถึงประเทศของตนจะหยุดใชยาเสพติดไดเพียง 7 % 

และหากเปรียบเทียบกับผูติดยาท่ัวไปที่รับการบําบัดรักษาอยูตามสถานบําบัดรักษา พบอัตรา
กลับมาเสพซํ้าถึงรอยละ 70 สอดคลองกับการศึกษาของอวัสดา (59) พบวาสภาพแวดลอมท่ีเปน
ปจจัยเอ้ืออํานวยตอการดื่มสุราไดแก รานขายสุราในชุมชน เพื่อนชักชวนใหดื่มสุรา เปนตน 

2.2) ส่ิงแวดลอมท่ีคุกคาม  
การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวและคูสมรสเปนส่ิงสําคัญ ทําใหผูปวยกลับมาเสพสุรา

ซํ้า ครอบครัวและคูสมรสจะมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั เปนผูท่ี
สามารถรับฟงปญหาและแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน ความผูกพันนี้สามารถตอบสนองตอความ
ตองการทางอารมณของอีกฝายหนึ่งได การสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรสชวยสงเสริมใหบุคคล
สามารถเผชิญกับความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวอดทนตอปญหามากข้ึน มีผล
ตอพฤติกรรมการปรับตัวดานบทบาทหนาท่ีและการเผชิญกับความเครียดอยางเหมาะสม ทําให
บุคคลมีการดูแลตนเองไดดี มีความพรอมในการเผชิญปญหา ลดการพึง่พายาเสพติดหรือสุราได  
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การสนับสนุนจากครอบครัวไดแก การใหความรัก ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให
อภัย การใหคําปรึกษา การแกปญหาใหผูปวย ถาขาดการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือจาก
ครอบครัวและคูสมรสอาจทําใหติดสุราได โดยสวนใหญผูติดสุราจะมีบุคลิกภาพโดดเดี่ยว แยกตัว 
มีความอดทนตอความเจ็บปวดตํ่าท้ังทางรางกายและอารมณ มีความคบัของใจ รูสึกวาตนเองไมมีคา 
ไมมีผูใดรักตนเอง อีกท้ังใชวิธีการเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความเครียดดวยวิธีการท่ีไม 
สรางสรรค ไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม และหันกลับไปดื่มสุราเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
สอดคลองกับประไพ (58) ท่ีศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผูท่ีเปนโรคจิตจากสุรา จํานวน 63 

คน พบวาผูท่ีเปนโรคจิตจากสุรารับรูวาคูสมรสเปนแหลงสนับสนุนทางสังคม สวนการสนับสนุน
จากบุคลากรทางดานสุขภาพซ่ึงมีหนาท่ีเกีย่วของกับการสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟู
สมรรถภาพ มีการติดตามเยี่ยมบาน สอบถาม ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติตัว ใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือผูปวยในการแกปญหาในสถานการณท่ีกอใหเกิดความเครียด และใหผูปวยมีกําลังใจและ
มีทางออกเม่ือเกิดปญหาได ทําใหเขารูสึกวาไดรับการเอาใจใส ไดรับการยอมรับในสังคม รวมท้ัง
คนในชุมชนควรใหโอกาสไมแสดงความรังเกียจจะทําใหผูปวยสามารถอยูในสังคมได แตถาขาด
การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขก็จะทําใหผูปวยกลับมาเสพติดสุราซํ้า 
 

 2.3.5 ผลกระทบของการตดิสุรา 
 การติดสุรามีผลกระทบตอผูเสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ดังน้ี 

1.) ผลกระทบตอตัวผูเสพท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ประกอบดวย 

1.1) ดานรางกาย การติดสุรามีผลกระทบตออวัยวะในรางกาย (16, 20, 60) ดังนี ้
 - ผลตอสมองและระบบประสาท แอลกอฮอลมีฤทธ์ิกดประสาท กดศูนยควบคุมระบบ
ตาง ๆ ถาดื่มปริมาณมากข้ึน ฤทธ์ิของแอลกอฮอล ทําใหการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 
ถูกกด ทําใหเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้ ไมสามารถควบคุมรางกายของตนเองได 
เดินเซ ตาพรา มองเห็นภาพไมชัดเจน หูอ้ือ ฟงเสียงไมชัด การรับรูเร่ืองกล่ิน รส สัมผัสเสียไป 

ดังนั้นผูท่ีเสพติดสุราพบวามีการฝอลีบของสมองสวนนอกมีผลตอการเส่ือมทางจิต ซ่ึงเช่ือวาการฝอ
ลีบของสมองในผูเสพติดสุราทําใหเกิดการสูญเสียของเหลวออกจากเซลลของสมอง ยังพบอีกวา
แอลกอฮอลทําใหเกิดภาวะโซเดียมในเลือดตํ่า  ทําใหมีอาการชักแบบคนเปนลมบาหมูได
นอกจากนั้นแอลกอฮอลยังไปทําลายการรับรู ความจํา การตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ดวย 
 - ผลตอระบบทางเดินอาหาร เม่ือดื่มสุราเขาไป สุราจะถูกดดูซึมท่ีกระเพาะอาหารและ
ลําไส ถามีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน จะทําใหหูรูดกระเพาะอาหารสวนลางบีบตัว
และอาเจยีน เม่ือดื่มระยะยาวทําใหมีการหล่ังน้ําลายและกรดเกลือในกระเพาะอาหารเพิ่มข้ึนสงผล



35 

ใหมีปริมาณกรดในกระเพาะมากข้ึน  จนเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หลอดอาหารอักเสบ
(esophagitis) ในผูท่ีมีปญหาอยูแลวอาจกําเริบมากข้ึนจนมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ถายดํา 
อาเจียนเปนเลือด หรือกระเพาะอาหารทะลุได 
 - ผลตอตับ ตับเปนอวยัวะท่ีรับพิษของแอลกอฮอลมากกวาอวยัวะอ่ืน โดยพิษของ
แอลกอฮอลจะไปยับยั้งการเผาผลาญคารโบไฮเดรต (inhibition CHO metabolism) เปนผลให
เกิดการสะสมของไขมันในตับ เกิดการค่ังของไขมันในตับ (fatty liver) และถาดืม่สุรานาน 5 ป
ข้ึนไปจะเกิดตับอักเสบ (alcohol hepatitis) ซ่ึงเกดิไดประมาณ 1 ใน 3 ของผูท่ีมีภาวะไขมันพอก
ท่ีตับ และเม่ือดื่มสุราระยะยาวจะเกดิภาวะตับแข็ง (hepatic cirrhosis) มีโอกาสเกิดมะเร็งตับได 
 - ผลตอตับออน แอลกอฮอลทําใหระดับน้ําตาลสูง ดังนั้นตับออนจะหล่ังอินซูลิน 
(insulin) ออกมาทําใหระดับน้าํตาลในเลือดตํ่า เกิดอาการใจส่ัน เวียนศีรษะ เหง่ือออก ชีพจร  

เตนเร็ว ในผูท่ีติดสุรามีระดับน้ําตาลในเลือดตํ่ามีอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ  สมาธิลดลง  ซึม 
ใจส่ัน และทําใหเกิดตับออนอักเสบ (pancreatitis) เม่ือดื่มหนกัเปนคร้ังคราว และเม่ือดื่มติดตอกนั
นานเกนิ 10 ป มีโอกาสเกิดภาวะตับออนอักเสบเร้ือรัง 
 -      ผลตอหัวใจและหลอดเลือด แอลกอฮอลจะกดการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเสน
เลือดหัวใจขยายตัว ความดนัโลหิตตํ่าลงเล็กนอย เสนเลือดท่ีผิวหนังขยายตัวโดยเฉพาะใบหนาและ
ลําคอ ทําใหหนาแดงและรูสึกรอน แอลกอฮอลจะทําใหการสังเคราะหไขมันพวกไตรกรีเซอรไรด
สูง และจะยบัยั้งการสังเคราะหโปรตีนของกลามเนื้อหวัใจ ทําใหหัวใจเตนแรงเกิดความดันโลหติ
สูง (hypertension) ทําใหหวัใจเตนผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) และยังมีผลโดยตรง
ตอกลามเนื้อหัวใจ ทําใหกลามเนื้อหัวใจฝอ หรือกลามเนื้อหัวใจอาจทํางานไมได (alcohol

cardiomyopathy) และเกดิภาวะหัวใจวายได 
 - ผลตอไต ในรายท่ีดื่มสุรามาก แอลกอฮอลจะลดการผลิตแอนต้ีไดยูรีติก ฮอรโมน 
(antidiuretic hormone) ของตอมใตสมอง (pituitary gland) ทําใหรางกายสูญเสียโซเดยีม
ออกมา รางกายดูดน้ําเขาสูระบบไหลเวียนเลือดทีละมาก ๆ อาจทําใหเกดิพิษตอไตหรือไตวายได 
 - ผลตอระบบตอมไรทอ แอลกอฮอลทําใหฮอรโมนคอรติซอลสูงข้ึน ในเพศชาย
ฮอรโมนเทสโทสเตอรโรนตํ่าลง แตฮอรโมนเอสโตรเจนสูงข้ึน ทําใหอัณฑะฝอมีเตานมโตสําหรับ
เพศหญิงรังไขไมทํางาน 

 -    ผลตอการนอนหลับ แอลกอฮอลทําใหหลับไดในระยะแรกแตตอมาจะมีผลทําใหวงจร
การนอนหลับเสีย กลาวคือ แอลกอฮอลลดวงจรการนอนระยะแรก (REM sleep) และระยะหลับ
ลึก (NREM stage 4) ทําใหเกิดวงจรการนอนขาดเปนชวง ๆ เปนผลใหนอนหลับไมสนิท หลับ ๆ 
ตื่น ๆ จนถึงข้ันนอนไมหลับท้ังคืน 
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1.2) ดานจิตใจ เม่ือเกดิปญหาหรือมีเร่ืองไมสบายใจ ผูติดสุราสวนหนึ่งจะใชวิธีจดัการกับ
ปญหาโดยการดื่มสุราเพ่ือบรรเทาอาการเครียดท่ีเกดิข้ึน เม่ือดื่มสุราระยะแรกอาจทําใหลืมเร่ืองราว
ท่ีทุกขใจ แตเม่ือดื่มมากข้ึนเกิดอาการเศราโศกเสียใจกับเร่ืองท่ีตองการลืม ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ ทําให
อารมณเปล่ียนแปลงงาย มีอารมณฉุนเฉียว กาวราว และแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม โดยเฉพาะใน
ผูท่ีมีปญหาทางอารมณและมีบุคลิกภาพผิดปกติ นอกจากนี้ฤทธ์ิของแอลกอฮอลอาจทําใหเกิด
อาการทางจิตในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ กลุมอาการทางสมองชนิดเฉียบพลัน (acute alcohol 

intoxication) กลุมอาการทางสมองชนิดเร้ือรัง (alcohol deterioration) พิษทางพยาธิวิทยา 
(pathological intoxication) เพอคล่ังเม่ือขาดสุรา (delirium tremens) อาการหูแววเนื่องจาก
สุรา (alcohol hallucinosis) อาการหวาดระแวงเน่ืองจากการดื่มสุรา (alcoholic paranoid) กลุม
อาการเวอรนิค (wernick’s syndrome) กลุมอาการคอรซาคอฟ (korsakov’s syndrome) เปน
ตน (17) ท้ังนี้จากการศึกษาความคิดอัตโนมัติดานลบกับความคิดซึมเศราในผูเสพติดสุราเร้ือรัง 
พบวา  ผูติดสุรารอยละ 90 มีความซึมเศราเนื่องจากมีบุคลิกภาพออนแอ มีการเผชิญปญหาไม
เหมาะสม ไมนับถือตนเอง คิดวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน รูสึกมีคุณคาในตนเองตํ่า เกดิความวิตกกังวล
และซึมเศรา (61) และจากการศึกษาความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยท่ีตดิสุรา พบวา ผูติด
สุรามีความเครียดระดับสูงถึงรุนแรงรอยละ 51.2 มีอาการซึมเศราตองรับการชวยเหลือจากแพทย
รอยละ 48.6 มีความคิดอยากฆาตัวตายรอยละ 11.9 และมีความคิดอยากฆาผูอ่ืนรอยละ 11.3 (17) 

2.) ผลกระทบตอครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีไดรับผลกระทบ
จากบุคคลในครอบครัวท่ีติดสุราท้ังทางตรงและทางออม พบวา บางรายดื่มจนขาดสติ อาจมี
พฤติกรรมรุนแรงจนไมสามารถควบคุมได กอใหเกิดการทะเลาะววิาทในครอบครัว (62) การมีผู
ติดสุราอยูในครอบครัวจะสงผลใหครอบครัวขาดความอบอุน มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ดังเชน การศึกษาของรณชัยและนฤมล (63) พบวา ครอบครัวท่ีใชสุรามีโอกาสเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัวเปน 3.8 เทาเม่ือเทียบกับครอบครัวท่ีไมใชสุรา เชนเดียวกับการศึกษาของใสยา (64) 
พบวา คูสมรสมีปญหาดานสุขภาพคิดเปนรอยละ 65 นอกจากนี้ยังสงผลตอผูดูแลซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิชีวติประจําวนัของครอบครัว ทําใหครอบครัวมีการพบปะเพือ่นฝูงนอยลง 
(65) เดก็ท่ีอยูในครอบครัวท่ีพอแมดื่มสุราก็จะเคยชิน และเลียนแบบพฤติกรรมการดื่มสุราเหมือน
พอแม (66) หรือทําใหเด็กในครอบครัวของผูติดสุรามีความสับสน ขาดความม่ันใจ ไมแนใจ รูสึก
ไมม่ันคงตอความรักของพอหรือแม โดยมักมีการแสดงออกทางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง 

นอนไมหลับ ซึมเศรา เด็กกลุมนี้โตข้ึนจะพัฒนาเปนผูมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพและอารมณ 
(67) และเด็กวัยรุนท่ีมีพอเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง เส่ียงตอการมีอาการทางจิตมากกวาเดก็วยัรุนท่ีพอ
ไมเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง 11.5 เทา (68) 
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3.) ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ประเทศชาติ พบวา ผูติดสุราสวนใหญเปนผูชายวัย
ทํางาน อายุ 22-44 ป คิดเปนรอยละ 11.70 ของประชากรไทย (จํานวน 63.88 ลานคน) (69) 
เนื่องจากผูติดสุรามักใชเวลาสวนใหญไปกบัการดื่มสุรา ทําใหการทํางานลดลง สงผลใหผลผลิต
ลดลง เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ และรัฐตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลสูงถึง 2,500 ลานบาทตอป (70) นอกจากนี้การดื่มสุรายงัเปนสาเหตุของการเมาแลว
ขับและเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตจุากการเมาไดถึงรอยละ 50 ของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
ซ่ึงหากสามารถลดอุบัติเหตุจากการเมาไดรอยละ 50 จะชวยลดการเสียชีวิตปละ 2,900 ราย ลดการ
บาดเจ็บปละ  29,625  ราย  และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ  13,975  บาท (71) 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับอุบัตเิหตุจราจรประมาณไวรอยละ 2-3 ของ
รายไดประชาชาติหรือราวหนึ่งแสนลานบาทตอป ถาประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งหมด
จากการสูญเสียผลผลิต คาใชจายดานสุขภาพ และคาเสียหายรวมรายจายของรัฐจากอาชญากรรม 
และความรุนแรงท่ียังไมมีการเก็บขอมูล วิเคราะหแลวไมต่ํากวา 5 แสนถึง 1 ลานบาทตอป (68) 

สรุปวาการติดสุราทําใหเกิดผลกระทบตอตัวผูเสพ ทําใหรางกายทรุดโทรมเกิดความ
เจ็บปวยท้ังรางกายและจิตใจ ทําใหเกิดปญหาภายในครอบครัว และเกิดผลเสียหายตอสังคม
เศรษฐกิจ ประเทศชาติ ดังนั้นผูติดสุราจึงมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาเพื่อเปนการลด
ความรุนแรงของปญหาหรือผลกระทบดังกลาวใหนอยลง 

 

2.3.6 การบําบัดรักษาผูติดสุรา 
การบําบัดรักษาผูเสพติดสุรา มีเปาหมายเพือ่ชวยใหผูปวยหยุดดื่มสุราไดอยางถาวร ปองกัน

การกลับไปเสพสุราซํ้า กลับคืนสูสังคมและดํารงชีวิตไดอยางปกติ โดยกระบวนการบําบัดรักษา
แบงเปน 4 ข้ันตอน (72) ดังนี้ 

1.) ข้ันเตรียมการบําบัดรักษา  
เปนการเตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัวใหเขาใจแนวทางตาง ๆ ท่ีชวย

บําบัดรักษา รวมท้ังใหผูตดิสุรายอมรับตนเองวาจาํเปนตองแกไขพฤติกรรมของตนเอง ตกลงและ
ยินยอมท่ีจะเลิกดื่มสุราอยางจริงจัง และเตรียมความพรอมของครอบครัวใหเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหา โดยศึกษาขอมูลและประวัติของผูติดสุรา ใหความรูเกีย่วกับข้ันตอนในการบําบัดรักษา 
แนะนํา และกระตุนใหกําลังใจแกผูติดสุรา ดวยวิธีพูดคยุ และซักถามอาการหรือสัมภาษณ ตรวจ
รางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะหปญหาและใหการวินจิฉัยเบ้ืองตน วางแผนใหความ
ชวยเหลือโดยใหยาทางจิตเวชเพ่ือมุงเนนใหพฤติกรรมสงบ ถามีอาการวุนวายวางแผนใหความ
ชวยเหลือ แนะนําครอบครัวเพื่อใหครอบครัวเปนกําลังใจและยอมรับผูปวย รวมถึงทําใหทราบ
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ประโยชนของการรักษา  (73)   การเตรียมความพรอมในการบําบัดรักษาผูติดสุราถือวาม ี
ความสําคัญ  เพราะทําใหผูติดสุราและครอบครัวทราบถึงแนวทางและประโยชนของการ
บําบัดรักษา สงผลใหผูติดสุราและครอบครัวเกิดแรงจูงใจ ใหความรวมมือและเขารวมกระบวนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพอยางตอเนื่อง 

2.) ข้ันถอนพษิของสุรา  
อาการขาดสุราระดับไมรุนแรงมักจะเกิดหลังจากหยดุดื่มสุรา 2-3 ช่ัวโมง เร่ิมดวยอาการ

วิตกกังวล รูสึกกระวนกระวายเล็กนอย เบ่ืออาหาร มือส่ัน ใจส่ัน อาการจะเร่ิมหายไปภายใน 48 

ช่ัวโมง สวนอาการขาดสุรารุนแรงมักจะเกิดข้ึนหลังจากหยุดดื่มสุรา 12-48 ช่ัวโมง เร่ิมจากการ
แสดงออกของประสาทอัตโนมัติผิดปกติ (hyper autonomic activity) ไมรูจักเวลา สถานท่ี 
บุคคล (disorientation) สับสน (confuse) อาจเกดิอาการชัก (seizure) และ/หรือบางรายอาจมี
อาการประสาทหลอนหรือหวัใจเตนผิดปกติ นอกจากนีย้ังพบวาอาการขาดสุราจะยงัคงเปนอยูนาน 
4-6 สัปดาห หลังจากหยุดดืม่สุรา เชน มีอาการเหน่ือยลา นอนไมหลับ ความสนใจทางเพศลดลง 
ซึมเศรา ทาทางไมเปนมิตร ปวดเม่ือย เปนตน  

สําหรับแนวทางการบําบัดรักษา ในกรณีผูปวยมีอาการขาดสุราไมรุนแรง คือ การดูแลแบบ
ประคับประคอง ใหกําลังใจ และใหความเชื่อม่ันแกผูปวย ในกรณีมีอาการขาดสุรารุนแรงจะ
กระตุนใหผูปวยไดรับรูเวลา สถานท่ี บุคคล ตามความเปนจริง และการรักษาดวยยา โดยแนวทาง
เลือกใชยาจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการขาดสุราและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ภาวะของ
การมีโรครวม อายุ เคยมีประวัติชักในระยะถอนพิษสุรามากอน ประวัตกิารติดสุราเร้ือรังและรุนแรง 
ประวัติการเพอคล่ังเม่ือขาดสุรา และผลการตรวจทางหองทดลอง (73) ท้ังนี้ยาท่ีใชในข้ันตอนนี้
ไดแก ยากลุมเบนโซไดซีปน (benzodiazepines) ใชรวมกับยาตานโรคจิต (antipsychotics) 

หากมีอาการหลงผิด (delusion) ประสาทหลอน  (hallucinations) และกระวนกระวาย
(agitation) นอกจากนี้ยังใหวิตามินไทเอมีน (thiamine) รวมดวยเพือ่ปองกันการเกิดกลุมอาการ
เวอรนิค คอรซาคอฟ (Wernick-Korsakov’s syndrome) (74) เปนตน 

3.) ข้ันการฟนฟูสมรรถภาพ  
ถือเปนหัวใจของการบําบัดรักษาผูเสพติดสุรา ท่ีมุงเนนการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจและ

พฤติกรรมเพ่ือปองกันการเสพสุราซํ้า กลาวคือถาสามารถทําใหผูปวยหยุดดื่มสุราไดนานเทาไร 
โอกาสเสพติดสุราซํ้ายิ่งจะนอยลงเทานั้น การบําบัดรักษาในข้ันตอนนี ้ ไดแก การใชจิตบําบัดท้ัง
แบบกลุมและแบบรายบุคคล อาชีวบําบัด ครอบครัวบําบัด การแกไขสภาพแวดลอม การปรับ
พฤติกรรม มีการเตรียมสภาพแวดลอมของบุคคล เชน การแนะนาํทักษะการจัดการกับตนเอง 
(self-management procedures) ประกอบดวย การจํากัดจาํนวนการเสพสุรา การใหรางวัลแก



39 

ตนเองเม่ือสําเร็จตามเปาหมาย การเรียนรูวาเหตุการณใดทําใหดื่มมากข้ึนและเหตุการณใดท่ีทําให
ดื่มนอยลง การฝกทักษะการปฏิเสธ การเรียนรูทักษะการจัดการกับปญหา การเรียนรูท่ีจะหลีกเล่ียง
การกลับมาเสพสุราซํ้า และการฝกทักษะตาง ๆ เชน ทักษะในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะ
การจัดการกับอารมณ และทักษะการหยุดความคิดท่ีจะเสพสุรา 

4.) ข้ันติดตามหลังการบําบัดรักษา เปนการติดตามดูแลหลังการฟนฟูสภาพจิตใจ ท้ังนี้การ
ติดตามเพ่ือใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และเสริมสรางใหกําลังใจ และท่ีสําคัญคือการปองกัน
การกลับมาเสพสุราซํ้า เปนการปฏิบัติเพื่อใหผูปวยท่ีหายแลวสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง
ปกติ โดยแบงออกเปน 2 วิธี คือ 

4.1) วิธีโดยตรง หมายถึง ผูติดตามผลไดพบกับผูปวยโดยตรง ทําใหสามารถซักถามผล
การบําบัดรักษาไดอยางลึกซ้ึง ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดโดยตรง มีหลายแบบดังนี้  

- การนัดหมายผูปวยมาพบที่สถานพยาบาลตามกําหนด มักพบปญหาผูปวยไมมาตามนัด
บอย แตวิธีนี้สะดวกตอสถานพยาบาล  

- พบผูปวยท่ีบาน วิธีนี้สามารถทําไดท้ังแบบนัดลวงหนาหรือไมไดนัดหมาย ทําใหเห็น
สภาพท่ีแทจริงของผูปวย แตวิธีนี้ส้ินเปลืองเวลา กําลังคนและงบประมาณ  

-   นัดพบกันคร่ึงทางระหวางบานผูปวยท่ีอยูในสถานท่ีไปมาสะดวก เชน ศูนยการคา วัด  
-  พบกันท่ีทํางานของผูปวย ซ่ึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากผูปวยเองอาจไม

ตองการใหเพือ่นรวมงานรู 
4.2) วิธีโดยออม วิธีนี้ผูติดตามไมไดพบกับผูปวยโดยตรง เชน การสงแบบสอบถามทาง

ไปรษณยี การพูดคุยทางโทรศัพท วิธีนี้คอนขางสะดวก แตขอมูลท่ีไดอาจไมครบถวนและไมตรง
กับความเปนจริง 

จากแนวทางในการบําบัดรักษาผูติดสุราท่ีกลาวมา พบวา กระบวนการบําบัดรักษาของ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี ไดดําเนนิการครบทุกข้ันตอนของการบําบัดรักษา 
แตยังพบวามีผูติดสุรากลับมาเสพสุราซํ้าถึงรอยละ 38 จึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาวาการกลับมา
เสพสุราซํ้ามีสาเหตุมาจากรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดหรือไม อยางไร 

 

2.4 กิจกรรมบําบัดในผูติดสุรา 
2.4.1 ปญหาทางกิจกรรมบําบัดของผูติดสุรา  
เม่ือผูปวยไดรับการวินจิฉัยจากแพทยแลววาเปนผูติดสุรา ชวงแรกของการดื่มมักมคีวาม

บกพรองดานการรับรูและการเคล่ือนไหว เชน การรับรู การคิด และการตัดสินใจชา มีการ
เคล่ือนไหวสะเปะสะปะ ความทนทานของรางกายลดลง มีปญหาเกี่ยวกับการรับความรูสึกท่ี
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เปล่ียนไปในระบบประสาทสวนปลาย (peripheral neuropathy) ปญหาดังกลาวสงผลกระทบใน
ดาน performance components และสงผลตอในดาน performance areas เกิดความไมสมดุล
ตามมา ไดแก การทํางาน ทําใหบทบาทการทํางานบกพรองไป เชน เม่ือดื่มสุรามาก ๆ จะทําใหวัน
ตอมาเกิดอาการเมาคาง ทําใหลุกไมข้ึน ไปทํางานสายหรือไมสามารถไปทํางานได สงผลให
ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง เกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน อุบัติเหตจุากการขับข่ีรถ การทํางานกับ
เคร่ืองจักร ทําใหเกิดความพิการทางกายตามมา รวมท้ังอาจละเลยการทํากิจวัตรประจาํวัน
นอกจากนี้การทํากิจกรรมยามวางของผูติดสุรามีความสนใจลดลง และกิจกรรมการเขาสังคมก็
ลดลงตามไปดวย เนื่องจากผูดื่มใชเวลาสวนใหญไปกับการดื่มสุรา ดังนั้นการดื่มสุราจึงเปนปญหา
สําคัญอยางมากตอการดําเนนิชีวิตประจําวนัของผูติดสุรา (75, 76) ก 

2.4.2 หลักการบําบัดรักษาทางกิจกรรมบําบัดสําหรับผูตดิสุรา  
ปรัชญาการรักษาทางกิจกรรมบําบัดของอดอรฟ ไมเออร (Adolf Meyer) ป ค.ศ.1922 

(40) เช่ือวาการเจ็บปวยทางจิตสวนใหญเปนปญหาของการดําเนินชีวิต เกิดจากลักษณะนิสัยท่ีไมดี  
ไมมีระเบียบในการใชเวลาและความสนใจ จึงกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงและนําไปสูความ
บกพรองในการปรับตัวและเจ็บปวยทางจิตในทายท่ีสุด         ดังน้ันเปาหมายของงานกจิกรรมบําบัด 
จึงมุงเนนใหบุคคลมีความผูกพันอยูกับกิจกรรมการดําเนินชีวิต ไดแก กิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐาน 
กิจวัตรประจําวันข้ันสูง การศึกษาหาความรู การทํางาน การเลน กิจกรรมยามวาง และการมีสวน
รวมในสังคม เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในบริบทของแตละบุคคลได (77) 

Kielhofner (44) กลาวถึงกิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลวาเกิดจากปฏิสัมพันธ 
ระหวาง ปจจยัดานบุคคลและส่ิงแวดลอม โดยไดกําหนดหลักการรักษา 4 ประการ ซ่ึงสามารถ
นําไปใชกบัผูติดสุราไดดังนี ้ 

1.)  หลักการท่ัวไป (general therapeutic principles) 
- กิจกรรมการรักษาควรมีความสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิต ท้ังวิถีชีวิตในอดีต ปจจุบัน

และอนาคต 
- ใหความสําคัญกับตัวบุคคลในลักษณะท่ีเปนองครวม มุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงพรอมกัน 

ท้ังระบบของชีวิต  
- มุงเนนการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการในการประกอบกิจกรรม

ของแตละบุคคล  
- ใหผูท่ีเกี่ยวของทุกคนเขามามีสวนรวมในการกําหนดปญหาและวางแผนการบําบัดรักษา 
2.) หลักการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแสดงออกและทักษะ (performance and 

skills change) ก 
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 ทักษะ (skills) เปนความสามารถท่ีบุคคลไมเคยมีมากอนและไดเรียนรูจนกระท่ังสามารถ
ทําไดอยางชํานาญ การบําบัดรักษาทางกิจกรรมบําบัดตามแบบจําลองดังกลาวมุงพฒันาทักษะใน
การประกอบกจิกรรมท่ีจําเปนของแตละคนโดยต้ังอยูบนหลัก 3 ประการดังนี้  

-  การฝกทักษะควรกระทําเปนอันดับแรกของการบําบัดรักษา เพราะทักษะจะนํามาซ่ึงนิสัย
และเจตจํานงในทางท่ีถูกตองเหมาะสม  

- มุงเนนการปรับรูปแบบกิจกรรม (Occupational form) เปนส่ือสําหรับพัฒนา
ทักษะ  

- ในกรณีทักษะบางอยางสูญเสียไป อาจใชทักษะท่ีเหลืออยูมาทําหนาท่ีชดเชย เพื่อให 
สามารถประกอบกิจกรรมตามท่ีตองการได (44, 78) 

3.) หลักการเปล่ียนแปลงนสัิย (habituation change)  
เม่ือบุคคลมีทักษะอยางเพยีงพอแลว ส่ิงสําคัญท่ีตองกระทําตามมาคือการหลอหลอมทักษะ

ดังกลาวใหกลายเปนนิสัย  โดยอาศัยหลักการบําบัดรักษา 5 ประการดังตอไปนี้  
- การฝกนิสัยตองอาศัยรูปแบบหรือท่ีเรียกวา “วินยั” (discipline) มาเปนตัวกํากับ คําวา 

“วินยั” มีความหมายท่ีอธิบายไดท้ังในเชิงรูปธรรมและนามธรรม 
                ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึงขอปฏิบัติหรือบรรทัดฐานตาง ๆ สวนความหมาย
ในทางนามธรรม หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปของการเขาใจกฎเกณฑและควบคุม
ตนเองใหสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือขอปฏิบัติตาง ๆ ได  

- การหลอหลอมทักษะใหกลายเปนนิสัย ตองอาศัยการฝกฝนอยางจริงจัง ตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ จนนิสัยท่ีพัฒนาข้ึนใหมมีความเขมแข็งพอท่ีจะทดแทนนิสัยเดิมท่ีกอปญหาได  

- มุงเนนการปรับสภาพแวดลอมมาเปนส่ือสําหรับการแสดงออกของนิสัย เชน การจัด
สภาพแวดลอมใหสะอาดเพือ่สรางนิสัยการรักความสะอาดเรียบรอย การจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคมใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสรางนิสัยของความเปนผูใหและผูรับ เปนตน 

- ในกรณีสูญเสียอุปนิสัยและบทบาทภายใน จะตองคนหาเปาหมายบทบาทใหม และวิถี
รูปแบบใหม ๆ มาทดแทน  

- การท่ีจะนําไปสู เปาหมาย บทบาท และอุปนิสัยใหม ๆ จําเปนตองอาศัยกระบวนการ
เจรจาตอรอง (negotiation) และกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมมาเปนเคร่ืองมือ (44) 
  กระบวนการเจรจาตอรอง เปนการใชความรูความสามารถเกล้ียกลอมบุคคลหรือกลุมคนท่ี
เรามุงจะไดอะไรบางอยางจากเขา ยอมใหบางส่ิงบางอยางแกเราดวยความสมัครใจ  
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  กระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการท่ีบุคคลมาอยูรวมกนั มีปฏิสัมพันธ
ตอกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การสอน การวิพากษวิจารณ รวมถึงการสังเกตซ่ึงกันและกนั อันจะ
นําไปสูการควบคุมพฤติกรรมและนิสัยท่ีพงึประสงค (79) 

4.) หลักการเปล่ียนแปลงเจตจํานง (volition change)  

เจตจํานงเปนแบบแผนของความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเอง ตอผู อ่ืน และส่ิงอ่ืน
เจตจํานงเปนเสมือนแวนตา หากคนเรามีเจตจํานงไมสมบูรณ พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงออก รวมถึง
กิจกรรมท่ีมีเปาหมายตาง ๆ ยอมผิดเพีย้นตามไปดวย 

เจตจํานงเกิดจากการเรียนรูของบุคคลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีข้ันตอนเร่ิมตนจาก
การเกิดเปนความรูและยอมรับแลวจึงตามมาดวยความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ดังนัน้ในการ
เปล่ียนแปลงเจตจํานงจึงตองคํานึงถึงกระบวนการดังกลาว โดยอาศยัหลัก 3 ประการดังนี้  

- การลบความเช่ือเดิม เปนการพิสูจนใหเหน็วาส่ิงท่ีบุคคลรูหรือเช่ือเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง ซ่ึง
อาจทําไดหลายวิธี เชน ใหบุคคลไดพิสูจนหรือทดลองดวยตนเอง ผูบําบัดสาธิตใหดู ใหผูปวยเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงการใชส่ือสารมวลชนรูปแบบตาง ๆ 
เปนเคร่ืองมือ เปนตน 

- การสรางความเช่ือใหม เปนการใหบุคคลไดรับรูขอมูลขาวสารที่พึงประสงค จนเกิดเปน
ความรูความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (conception) และเกดิการยอมรับหรือเช่ือในส่ิงท่ีรับรูวา
เปนจริงหรือมีจริง  

การสรางความเช่ือใหมอาจใชวิธีเดยีวกับการลบความเชื่อเดิม   ตางกันแตเพียงขอมูลท่ีให
มุงเนนท่ีเปนองคความรูใหม ท่ีจะนําไปสูการเรียนรูหรือนําไปสูพฤติกรรมใหม ๆ โดยเฉพาะแบบ
แผนของความรูสึกนึกคิดแตละคนเปนหลัก  

การสรางความรูใหมแบงเปน 3 ข้ันตอน คือขั้นการทดสอบหรือพิจารณาผลดีผลเสีย 
ข้ันการวิเคราะหและสรุปเปนความคิดรวบยอด และข้ันการยอมรับและเกิดเปนความเช่ือ  

- การตอกย้ําความเช่ือใหม เปนการทําใหความเช่ือท่ีเกิดข้ึนใหมมีความมั่นคงและฝงแนน
อยูภายในจิตใจ ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี เชน การสรางขอผูกมัดโดยประกาศใหสังคมไดรับรูถึง
ส่ิงท่ีตนเช่ือ การสรางแนวรวมทางความเช่ือ การทบทวนซํ้าในส่ิงท่ีตนเช่ือ การสรางภูมิตานทานส่ิง
ท่ีจะมาบ่ันทอนความเช่ือ และพยายามดําเนนิชีวิตตามส่ิงท่ีตนเช่ือ เปนตน  
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เบญจวรรณ (80) สํารวจรูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุรา ณ ศูนยบําบัดรักษายา 

เสพติดภาคเหนือ จํานวน 30 คน โดยใชเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนา
ระบบประสาทสําหรับคนไทย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางชอบรับความรูสึกดานการมองเหน็
มากท่ีสุด (22.03/40) รองลงมาคือ ดานการไดยิน (20.37/40) การรับรส (19.07/40) การรับกล่ิน 

(17.47/40) กายสัมผัส (16.27/40) และการเคล่ือนไหว (16.13/40) ตามลําดับ สวนระดับการรับ
ความรูสึก พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับความรูสึกดานกายสัมผัสสูงท่ีสุด (20.27/40) 

รองลงมาคือ ดานการเคล่ือนไหว (18.43/40) การมองเห็น (16.33/40) การไดยนิ (16.10/40) 
การรับรส (15.90/40) และการรับกล่ิน (15.33/40) ตามลําดับ 

Ribeiro และคณะ (9) สํารวจการไดยนิของผูปวยติดสุราระยะหยุดสุรา 75 คน 
แบงออกเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมทดลองท่ีไมมีประวัติการใชเสียงดัง (GE1) จํานวน 18 คน  

อายุเฉล่ีย 45.8 ป 2) กลุมทดลองท่ีมีประวัตกิารใชเสียงดังระดับ 85-90 dBNPS (GE2) จํานวน 
22 คน อายุเฉล่ีย 45.7 ป 3) กลุมควบคุมท่ีไมมีประวัตกิารใชเสียงดัง (GC1) จํานวน 12 คน อายุ
เฉล่ีย 45.4 ป และ 4) กลุมควบคุมท่ีมีประวัติการใชเสียงดังระดับ 86-92 dBNPS (GC2) จํานวน 
23 คน อายเุฉล่ีย 45.5 ป โดยใช 3 เคร่ืองมือประเมินการไดยิน คือ 1) Pure Tone Audiometry 

(PTA) 2) Transient EvokedฏOtoacoustic Emissions Testing (TEOAE) และ 3) 
Tympanometry (ทดสอบการทํางานของหูช้ันกลาง) ผลการศึกษาพบวา ผูปวยติดสุรามี
ความสามารถในการไดยนิลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การใช
สุราเปนเวลานานสงผลใหไปทําลายการทํางานของ cochlear โดยเฉพาะเซลลขนช้ันนอก (outer 

hair cells) การ 
Patel และคณะ (10) ศึกษาผลของการมีเอทานอลในรางกายตอความสามารถในการรับ

กล่ินของกลุมตัวอยาง 16 คน อายุระหวาง 21-29 ป อายุเฉล่ีย 24.88 ป ดวยเคร่ืองมือประเมินคือ 
1) An Ethanol Odor Detection Threshold Test 2) AกPhenyl Ethyl Alcohol Odor 

Detection Threshold test 3) A 40-item Smell Identification Test และ 4) An Odor 

Discrimination/Short-term Odor Memory Test โดยกลุมตัวอยางถูกกําหนดใหเปนท้ังกลุมท่ี
มีแอลกอฮอลในรางกาย (alcohol group) และกลุมควบคุม (non-alcohol group) ระยะเวลาใน
การทดลองหางกัน 1 สัปดาห โดยเร่ิมจากการใหกลุมท่ีมีแอลกอฮอลในรางกายปดตาแลวดื่มน้ํา
ผลไมองุนแลวทดสอบการรับกล่ินดวยเคร่ืองมือประเมิน An Ethanol Odor Detection

Threshold Test จากนั้นใหดื่มน้ําผลไมองุนผสมเอทานอล (vodka) เพื่อสรางระดับเอทานอลใน
กระแสเลือดซ่ึงประเมินดวย 3 เคร่ืองมือประเมินท่ีเหลือ ขณะท่ีกลุมควบคุมมีข้ันตอนเชนเดยีวกบั
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กลุมท่ีมีแอลกอฮอลในรางกายแตใชยาหลอกแทนเอทานอล  ผลการศึกษาพบวา กลุมท่ีม ี
แอลกอฮอลในรางกายมีความไวในการคนหาเอทานอลนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  (detection threshold for ethanol) (P < .0001) การ 

Rupp และคณะ (11) ศึกษาความสามารถในการรับกล่ินของผูปวยติดสุรา โดยศึกษาใน
กลุมผูปวยติดสุรา 30 คน อายุเฉล่ีย 45.8 ป และกลุมควบคุม 30 คน อายุเฉล่ีย 45.3 ป ซ่ึงท้ังสอง
กลุมแบงออกเปนเพศชาย  16 คน เพศหญิง 14 คนเทากนั จากนัน้ทําการสอบถามความเขมขนของ
กล่ิน (intensity) กล่ินท่ีคุนเคย (familiarity) กล่ินท่ีรับประทานได (edibility) และความพึง
พอใจตอกล่ิน (pleasantness) ตามมาตรวัด 7 ระดับ (ความเขมขนของกล่ินใช 0 - 6 กล่ิน
ท่ีคุนเคย  กล่ินท่ีรับประทานได  และความพึงพอใจตอกล่ินใช  -3 - +3)  โดยใชก ล่ินใน
ชีวิตประจําวัน 16 กล่ิน (กล่ินท่ีรับประทานไดคือ ช็อคโกแลต มัสตารส กาแฟ อบเชย ถ่ัวลิสง 
กระเทียม สะระแหน เบียร และกล่ินท่ีรับประทานไมไดคือ กนบุหร่ี แชมพ ู กาว ยาสีฟน น้ํามัน
ดีเซล กล่ินความสะอาด เปลือกดินสอ ครีมบํารุงผิว) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูปวยติดสุรามี
ความสามารถในการรับกล่ินท่ีรับประทานไดนอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P < .012) ก 

Wrobel และคณะ (12) ศึกษาผลของการดื่มสุราท้ังแบบช่ัวคราวและแบบเร้ือรังตอการรับ
รส monosodium glutamate (MSG) โดยใชระดับความเข็มขนและระดับความพึงพอใจ
(intensity and pleasantness) ในการรับรส MSG ตั้งแตระดับ 0.03 – 10.0 % ของผูติดสุรา
เร้ือรังเพศชาย 35 คน อายุเฉล่ีย 42.1 ป และกลุมควบคุมเพศชาย 25 คน อายุเฉล่ีย 38.4 ป 
นอกจากนี้ยังทําการศึกษาผลของการด่ืมสุราแบบช่ัวคราวตอเซลล mucosa ภายในชองปากซ่ึงทํา
หนาท่ีชะลางแอลกอฮอลในการรับรส MSG ตั้งแตระดบั 0.3 – 3.0 % ของกลุมผูดื่มสุรา 10  คน 
อายุเฉล่ีย 23.5 ป ผลการศึกษาพบวา ท้ังสองกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกนัท้ังระดับความ
เขมขนและระดับความพึงพอใจในการรับรส MSG ดานการชะลางแอลกอฮอลของเซลล mucosa 

ในผูดื่มสุราไมมีการเปล่ียนแปลง ท้ังระดับความเข็มขนหรือระดับความพึงพอใจในการรับรส
MSG ดังนัน้การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การดื่มสุราท้ังแบบช่ัวคราวและเร้ือรัง ทําใหไมมีการ
ปรับเปล่ียนการตอบสนองตอการรับรส MSG ดังนัน้การติดสุราอาจเกีย่วของกบัความบกพรอง
ของระดับการรับรส 

Kampov-Polevoy และคณะ (13) ทําการศึกษาการตอบสนองตอการรับรสหวานในผูติด
สุราระยะถอนพิษสุราเพศชาย 20 คน อายเุฉล่ีย 40.1 ป และกลุมควบคุมเพศชาย 37 คน อายเุฉล่ีย 

38.8 ป ทําการทดสอบการรับรสโดยใชสารละลายซูโครส 5 ระดับ คือ 0.05, 0.10, 0.21, 0.42 

และ 0.83 M ซ่ึงทําการประเมินท้ังระดับความเข็มขนและระดับความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบวา 
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กลุมควบคุมมีการตอบสนองตอการรับรสโดยใชสารละลายซูโครสในระดับตํ่าถึงรอยละ 48

(N=18, 0.05 M และ 0.10 M) และในระดับสูงรอยละ 41 (N=15, 0.42 M และ 0.83 M) 
ขณะท่ีกลุมผูตดิสุราระยะถอนพิษสุรา มีการตอบสนองตอการรับรสโดยใชสารละลายซูโครสใน
ระดับตํ่าเพยีงรอยละ 20 (N=4, 0.05 M และ 0.10 M) และในระดับสูงถึงรอยละ 80 (N=16, 

0.42 M และ 0.83 M) ซ่ึงท้ังสองกลุมตัวอยางมีการตอบสนองตอการรับรสโดยใชสารละลาย
ซูโครสทั้งในระดับตํ่าและระดับสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = .03 และP = .004 

ตามลําดับ) นอกจากนีย้ังพบวา กลุมผูติดสุราระยะถอนพิษสุรามีการตอบสนองตอการรับรสโดยใช
สารละลายซูโครสระดับ 0.83 M ถึงรอยละ 65 (N=13) เทียบกับกลุมควบคุมมีเพียงรอยละ 16 
(N=6) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = .0003) ดังนัน้การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา
การชอบรสหวานอยางเขมขนมีความสัมพนัธเชิงบวกกับการติดสุรา 

Wronski และคณะ (14) ทําการศึกษาการตอบสนองตอการรับรสหวานของผูตดิสุราเพศ
ชาย 45 คน อายุเฉล่ีย 43.3 ป และกลุมควบคุมเพศชาย 33 คน อายุเฉล่ีย 42.8 ป โดยใชระดับความ
เข็มขนและระดับความพึงพอใจ ในการรบัรสโดยใชสารละลายซูโครสต้ังแตระดับ 0.0 – 30.0 % 
ผลการศึกษาพบวา ความเข็มขนท่ีระดับ 0.0 % (ใชน้ําแทนสารละลายซูโครส) ของผูติดสุรา
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) ขณะท่ีในกลุมผูติดสุราท่ีมีประวัติพอติด
สุรา(รอยละ 77.3) มีความพอใจท่ีระดบั 30.0 % มากกวากลุมผูติดสุราท่ีไมมีประวัติพอตดิสุรา 
(รอยละ 47.8) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P < .05) ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การติด
สุราไมมีความสัมพันธกับการตอบสนองตอการรับรสโดยใชสารละลายซูโครส แตการชอบรส
หวานเปนคุณลักษณะของผูติดสุราเพศชายท่ีมีประวัติพอติดสุรา 

Vedamurthachar และคณะ (81) ทําการศึกษาผลของโยคะแบบ Sudarshana Kriya 
Yoga (SKY) ตอประสิทธิภาพของยาตานอาการซึมเศราและฮอรโมนในผูติดสุราเพศชายระยะ
ถอนพิษสุรา จํานวน 60 คน อายุระหวาง 18-55 ป แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 30 คน 
ประกอบดวย กลุมท่ีไดรับโยคะแบบ SKY อายุเฉล่ีย 35.60 ป และกลุมควบคุม อายุเฉล่ีย 35.60 ป 
หลังจากท่ีท้ังสองกลุมตัวอยางเขารับการรักษาในระยะถอนพิษสุรามาแลว 1 สัปดาหจะทําการ
ประเมินอาการซึมเศราดวยเคร่ืองมือประเมิน The Beck DepressionInventory (BDI) วัดระดบั
ฮอรโมนโปรแลคติน (prolactin) ฮอรโมนคอรติซอล (cortisol) ดวยเคร่ืองมือประเมิน 

Commercially Available Kits และระดับฮอรโมนคอรติโครโธปน (ACTH) ดวยเคร่ืองมือ
ประเมิน Radio Immuno Assay Kits (RIA) จากนัน้ใหกลุมทดลองเขารวมโยคะแบบ SKY 
เปนโยคะท่ีใชเทคนิคการกําหนดลมหายใจ ซ่ึงจะทําหลังอาหารเชาประมาณ 1 ช่ัวโมง เปนเวลา 2 

สัปดาห ในขณะท่ีกลุมควบคุมจะเขารวมโปรแกรมถอนพิษสุราเพียงอยางเดยีวเม่ือครบ 2 สัปดาห
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แลว จะทําการประเมินอาการซึมเศรา ระดับฮอรโมนโปรแลคติน ฮอรโมนคอรติซอล และระดับ
ฮอรโมนคอรติโครโธปน ท้ังสองกลุมตัวอยางอีกคร้ัง ผลการศึกษาพบวา ท้ังสองกลุมมี BDI score 
ระดับฮอรโมนคอรติซอล (cortisol) และฮอรโมนคอรติโครโธปน (ACTH) ลดลง แตกลุมท่ี
ไดรับโยคะแบบ SKY ลดลงมากกวากลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .001) นอกจากนี้
ยังพบวา BDI score และระดับฮอรโมนคอรติซอล (cortisol) มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .52, p = .003) เฉพาะในกลุมท่ีไดรับโยคะแบบ SKY เทานั้น ดังนั้น
การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเหน็วา โยคะแบบ SKY ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของยาตานอาการซึมเศรา
ในผูติดสุรา นอกจากนี้การลดลงของระดับฮอรโมนและอาการซึมเศรายังชวยสนับสนุนกลไกทาง
ชีววิทยาของโยคะแบบ SKY อีกดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวมา แมจะมีแนวทางในการบําบัดรักษาผูติดสุราอยาง
ชัดเจน แตยังพบวาผูติดสุราโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี กลับมาเสพสุราซํ้าถึง
รอยละ 38 ดังนัน้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและ
ความเครียด โดยใชกรอบแนวคิดตามภาพ 4 เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาประยกุตใชจัดกิจกรรมและ
ส่ิงแวดลอม ใหเหมาะสมกบัรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
เพื่อลดการดื่มสุราเม่ือกลับไปอยูในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

รูปแบบการรับความรูสึก 
 

     - ความชอบทางการรับความรูสึก 
 

     - ระดับการรับความรูสึก 
 
 

 
ความเครียด 

 

- ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ 
 

- ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวก 
 


