
 

บทที่ 5 
 

อภิปรายผลการศึกษา สรุป และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธ (correlation study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาล 
สวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางเปนผูท่ีไดรับการวนิจิฉัยจากจิตแพทย วาเปนผูท่ีมี
ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทซ่ึงเกิดจากการเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตามเกณฑการ
วินิจฉัยของ ICD-10 ผานการบําบัดรักษามาแลวอยางนอย 1 คร้ัง และเขารับบริการแบบผูปวยใน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี จํานวน 90 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้อภิปรายเปน 3 หัวขอดังนี ้
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. รูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
รูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดั

สุราษฎรธานี จํานวน 90 คน พบวา ความชอบทางการรับความรูสึกดานการมองเหน็มีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุด (ตามตาราง 2) เนือ่งจากการรับความรูสึกโดยใชประสาทสัมผัสทางตาเปนส่ิงจําเปนมาก
ในการดําเนินชีวิต พบวาในชีวิตประจําวันของมนษุยใชการรับความรูสึกดานการมองเห็นมากถึง
รอยละ 70-80 รองลงมาคือดานกายสัมผัสและการไดยนิรอยละ 16 และ 13 ตามลําดับ (86-

88)คลายคลึงกับผลการศึกษาของเบญจวรรณ (80) พบวารูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุรา ณ 
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ในวัยใกลเคียงกัน คือ 26-60 ป จํานวน 30 
คน มีคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกดานการมองเห็นและการไดยนิมากท่ีสุด คือ 22.03 

และ 20.37 ตามลําดับ และมีคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกดานการเคล่ือนไหวนอยท่ีสุด 
คือ 16.13 และคลายคลึงกับผลการศึกษาของจันทิรา (89) พบวารูปแบบการรับความรูสึกของ
ผูตองขังหญิงท่ีมีความเครียดในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม มีคะแนนความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการไดยนิและการมองเห็นมากท่ีสุด คือ 21.07±6.62 และ 20.73±4.43 ตามลําดับ 
และมีคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกทางดานการเคล่ือนไหวนอยท่ีสุด คือ 16.53±7.39 
หมายถึงบุคคลเหลานี้ชอบกจิกรรมท่ีใชประสาทตาและประสาทหูมากที่สุด และชอบกิจกรรมท่ี
ตองมีการเคล่ือนไหวนอยท่ีสุด 
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อยางไรก็ตาม หากเทียบกับคนในวัยกอนหนานั้นถือวามีคะแนนคอนขางตํ่า เชน  
ผลการศึกษารูปแบบความชอบทางการรับความรูสึกของ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงสวนใหญมีอายุไมเกนิ 25 ป พบวาคะแนนความชอบทางการรับ
ความรูสึกของนักศึกษาสูงกวาของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าอยางเห็นไดชัด  เชน ผลการศึกษาของ
สินีนาฎ (90) พบวารูปแบบการรับความรูสึกของนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย ชอบรับ
ความรูสึกดานการมองเห็น การไดยนิ กายสัมผัส การเคล่ือนไหว การรับกล่ิน และการรับรส ดวย
คะแนนเฉล่ีย 26.67±4.6,ก25.32±4.60, 21.84±4.95, 21.44±5.75 และ 19.43±4.19 ผล
การศึกษาของสิริญาภรณ (91) พบวา รูปแบบการรับความรูสึกของนกัศึกษาสาขารังสีเทคนิคชอบ
รับความรูสึกดานการมองเหน็ การไดยิน กายสัมผัส การเคล่ือนไหว การรับกล่ิน และการรับรส 
ดวยคะแนนเฉล่ีย 25.59±4.6, 25.23±4.57, 21.30±5.23,ก21.11±5.12, 20.78±5.76 และ 

19.38±3.72 ผลการศึกษาของปาจารีย (92) พบวารูปแบบการรับความรูสึกของนักศึกษาสาขา
กายภาพบําบัดชอบรับความรูสึกดานการมองเห็น การไดยิน กายสัมผัส การรับกล่ิน การเคล่ือนไหว 
และการรับรส ดวยคะแนนเฉล่ีย 24.85±4.41, 23.74±4.46, 21.26±4.8, 20.92±5.95, 

20.46±5.67 และ 18.57±4.4 และผลการศึกษาของปณัฐพร (93) พบวารูปแบบการรับความรูสึก
ของนักศึกษาสาขากิจกรรมบําบัดชอบรับความรูสึกดานการมองเห็น การไดยิน กายสัมผัส 
การรับกล่ิน การเคล่ือนไหว และการรับรส ดวยคะแนนเฉล่ีย 25.11±5.7, 25.04±4.26, 

21.28±4.69, 20.49±6.13, 20.19±4.98 และ 18.40±4.5 เปนตน  
สาเหตุของความคลายคลึงและความแตกตาง นาจะเกี่ยวของกับอายแุละสภาพแวดลอมท่ี

ตางกันเปนสําคัญ  กรณีของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าสวนใหญมีอายุใกลเคียงกบัผูติดสุราศูนย
บําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม และผูตองขังหญิงท่ีมีความเครียดในทณัฑสถาน
หญิงเชียงใหม  อีกท้ังสภาพแวดลอมในศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ทัณฑสถาน และโรงพยาบาล 
เปนสถานท่ีท่ีผูปวยไมสามารถไปไหนมาไหนหรือพบปะผูคนไดตามใจชอบ การใชชีวิตในสถานที่
ดังกลาวเปนระยะเวลานาน ๆ จึงอาจทําใหความชอบทางการรับความรูสึกจากส่ิงแวดลอมลดลงได 
ดังคํากลาวของ Mosey (49) ท่ีวาหากบุคคลไดรับการกระตุนจากส่ิงแวดลอมใดส่ิงแวดลอมหน่ึง
เปนเวลายาวนานและมากเกินไป อาจทําใหรูสึกไมดีและไมสบายใจกบัส่ิงแวดลอมนั้น ๆสอดคลอง
กับทัศนะของ Hulsegge และ Verheul (94) กลาวถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม
วา การท่ีบุคคลจะรูสึกร่ืนรมย สุขสบาย หรือไมสุขสบายกับส่ิงใด ขนาดไหน โดยหลักใหญข้ึนกบั
การแปลความหมายตามความคิดของแตละคนเปนสําคัญ  จึงเปนไปไดวาผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
ผูติดสุรา และผูตองขังหญิงท่ีมีความเครียด อาจมีทัศนคติตอส่ิงแวดลอมในทางบวกนอยกวา
นักศึกษา สงผลถึงคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกต่ํากวาตามไปดวย 
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สภาพแวดลอมท่ีเปนวัตถุส่ิงของก็มีสวนสําคัญ โดยเฉพาะส่ิงแวดลอมทางการมองเห็นใน
ปจจุบันมีคอนขางมาก เชน ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน หรือการตกแตงบรรยากาศภายในราน
จําหนายสุรา ท่ีดึงดูดความสนใจกระตุนใหอยากดืม่สุราเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ
อวัสดา (59) พบวาการมีรานขายสุราในชุมชนสัมพนัธกับการติดสุราของคนในชุมชน รวมทั้ง
การศึกษาของอัจฉราพร (20) พบวาแหลงขายสุราในชุมชน เปนสาเหตุใหผูเสพสุรากลับมาเสพติด
สุราซํ้าอยางชัดเจนในระดับมากถึงมากท่ีสุดรอยละ 81.2 เปนไปไดวาส่ิงเหลานี้อาจเปนสาเหตุใหผู
ติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า ชอบรับความรูสึกดานการมองเห็น  

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากขอมูลท่ัวไปในแงของความถ่ีในการดื่มสุราจะพบวา สวนใหญ
ดื่มสุราทุกวันเปนประจํารอยละ 72.30 (ตามตาราง 1) สอดคลองกับการศึกษาของอัจฉราพร (20) 
พบวาผูเสพติดสุราซํ้าจากศูนยบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม ดื่มสุราทุกวันเปนประจํารอย
ละ 84.4 โดยชวงแรกผูเสพสุราจะดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยูในปริมาณท่ีนอย ดื่มเปนคร้ัง
คราว หรือดื่มสังสรรคกับเพื่อน เม่ือผูเสพสุราดื่มติดตอกันเปนเวลานาน สงผลใหผูเสพสุรามีอาการ
ดื้อสุรา จนตองดื่มสุราในปริมาณท่ีมากข้ึนเพื่อลดอาการดื้อสุรา (20) และเม่ือดื่มสุราแลวเกดิ
ความสุขยอมเปนการเสริมแรงทางบวก ทําใหเกิดความพึงพอใจและมีแนวโนมใหเกิดการ
ตอบสนองมากข้ึน ซ่ึงการเรียนรูและประสบการณในการรับความรูสึก จะเปนตัวกําหนดความชอบ
และตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ สอดคลองกับสายฝน (95) อธิบายไววากระบวนการ
เรียนรูจะเกดิข้ึนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และจะเกดิการเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ ทําใหเกิดเปน
ประสบการณในการรับความรูสึกวาชอบหรือไมชอบรับความรูสึกในรูปแบบนั้น ๆ  

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาความชอบทางการรับความรูสึกโดยภาพรวม ทุกดานมีคะแนน
ต่ํากวา 20 คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) นั่นหมายความวาความชอบทางการรับความรูสึกของ
ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าต่ํากวาคนปกติท่ัวไป อาจส่ือความหมายไดวากลุมผูติดสุราท่ีกลับมาเสพ
ซํ้าเองก็ไมไดรับความสุขจากการแสวงหาความชอบดานความรูสึกท่ีพวกเขาเปนอยู ส่ิงท่ีนาสนใจ
อีกประการ คือ การท่ีคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกดานการเคล่ือนไหวของผูติดสุราท่ี
กลับมาเสพซํ้าต่ํากวาดานอ่ืน บงช้ีวาบุคคลเหลานี้ไมชอบการเคล่ือนไหวหรือออกกาํลังกาย ทําให
เกิดประเด็นคําถาม คือ เปนไปไดหรือไมท่ีการไมชอบการเคล่ือนไหวหรือออกกาํลังกายจะสงผล
ตอความเครียดและปญหาสุขภาพ 

สวนระดับการรับความรูสึกดานการเคล่ือนไหวเปนดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (ตาม
ตาราง 3) แสดงใหเห็นวาการท่ีจะทําใหประสาทรับความรูสึกดานการเคล่ือนไหวของกลุมผูติดสุรา
ท่ีกลับมาเสพซํ้าตอบสนองไดตองทําการกระตุนมากกวาดานอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
บุคคลเหลานี้มีลักษณะนิ่งเฉย ไมชอบการเคล่ือนไหวดังกลาวมา เพราะไมมีกจิกรรมการเคล่ือนถึง



69 

ระดับการรับความรูสึกของพวกเขา ตรงขามกับระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ินท่ีมีคะแนน
เฉล่ียตํ่าสุด หมายความวาแมจะมีกล่ินเพยีงเล็กนอยก็ทําใหประสาทดานการรับกล่ินของผูติดสุราท่ี
กลับมาเสพซํ้าสามารถตอบสนองไดแลว เนื่องจากระบบประสาทท่ีเกี่ยวของกับการรับกล่ิน
เช่ือมตอกับสวนของสมองท่ีเรียกช่ือวา amygdala-hippocampal complex ซ่ึงเปนศูนยของ
อารมณความรูสึกและความความทรงจําเกีย่วกับอารมณ (2, 5) สงผลใหการรับความรูสึกดานการ
รับกล่ินมีความไวมาก เชน จากการศึกษาพบวามนษุยสามารถแยกแยะกล่ินไดหลายพันชนดิและมี
ความไวมากดวย แมตัวกระตุนท่ีมีความเขมขนเพียง 1 โมเลกุลก็สามารถทําใหเซลลรับกล่ินรับรูได 
(88) ก 

นอกจากนี้หากพิจารณาขอมูลความชอบทางการรับความรูสึก และระดับการรับความรูสึก
ทุกดาน ตามแบบจําลองการรับความรูสึกของ Dunn (4) ท่ีแบงรูปแบบการรับความรูสึกตามระดับ
การรับความรูสึกและลักษณะการตอบสนองตอส่ิงกระตุนของแตละคนเปน 4 ประเภทคือ Low 

Registration, Sensory Seeking, Sensory Sensitivity และ Sensory Avoiding พบวาท้ัง
คะแนนความชอบรับความรูสึกและระดบัการรับความรูสึกในทุกดานของกลุมตัวอยาง มีคะแนน
คอนขางตํ่า คลายคลึงกับรูปแบบการรับความรูสึกท่ีเรียกวา Sensory Sensitivity หรือ Sensory 

Avoiding ซ่ึงลักษณะสําคัญของคนกลุมนี้คือมีความรูสึกไว หนัเหความสนใจไดงาย ไมคอยมี
ความสุขในส่ิงแวดลอมท่ีมีส่ิงเรามาก มีอาการคล่ืนเหียนอาเจียนเวลาไดกล่ินท่ีไมคุนเคย ไมชอบให
ใครมาอยูใกลหรือหลีกเล่ียงการเดินทางทุกชนิด จึงเปนประเดน็คําถามอีกเชนกนัวา เปนไปได
หรือไมท่ีสภาพแวดลอมดานกล่ินในสถานพยาบาล จะสงผลถึงอารมณความเครียดและปญหาของ
ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 

 

2. ความเครียดของผูตดิสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
ความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี 

จํานวน 90 คน พบวา ความเครียดโดยภาพรวมของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าสวนใหญมีความเครียด
เล็กนอยรอยละ 73.30 (ตามตาราง 6) นอกจากนีเ้ม่ือพจิารณาจากขอมูลท่ัวไปในแงของเหตุผลใน
การดื่มสุราจะพบวา สวนใหญดื่มสุราเพราะตองการคลายความตึงเครียดรอยละ 56.70 (ตามตาราง 
1) เม่ือเกิดปญหาหรือมีเร่ืองไมสบายใจ ผูติดสุราสวนหนึ่งจะใชวิธีจดัการกับปญหาโดยการดื่มสุรา
เพื่อบรรเทาอาการเครียดท่ีเกดิข้ึน (16, 20, 60) การดื่มสุราจึงเปนส่ิงท่ีทําใหบุคคลผอนคลาย รูสึก
สบาย และความตึงเครียดท่ีมีลดลง (96, 97)  
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อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลวภาวะความเครียดในระดบัเล็กนอยเปนส่ิงจําเปนของ
ชีวิตและการดาํรงไวซ่ึงสุขภาพท่ีดี ชวยใหเราจัดการหรือควบคุมเหตุการณฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
สมเหตุสมผล และยังชวยใหมนุษยสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ในการ
ดําเนินชีวิต แตภาวะความเครียดที่มีอยูเปนระยะเวลายาวนานอาจทําใหความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตสูญเสียไปได (54) เปนท่ีนาสนใจวาแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับความเครียดไมมากแต
แตกลับพบวากลุมตัวอยางกลับมาเสพติดสุราซํ้า สวนหนึ่งอาจมาจากพฤติกรรมการเสพสุราเปน
เร่ืองธรรมดาท่ีสังคมใหการยอมรับ เพราะจากขอมูลท่ัวไปตามตาราง 1 พบวาผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้าใหเหตผุลในการดื่มสุราเพ่ือเขาสังคมเปนลําดับท่ี 2 รอยละ 26.70 สอดคลองกับ Berne 
อางใน Atkinson และ Wells (25) กลาววามนุษยทุกคนมีความเปนสัตวสังคม มีความตองการที่
จะไดรับความรัก การยอมรับ และความภาคภูมิใจ เปนไปไดวาสาเหตุการเสพสุราซํ้าอาจมาจากการ
เขาสังคม และไมยอมเผชิญกบัความเครียด ชิงดื่มสุรากอนนั่นเอง 

 

3. ความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึก และความเครียดของผูติดสุรา

ท่ีกลับมาเสพซํ้า แบงออกเปน 2 สวนคือ ความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียด 
และระดับการรับความรูสึกและความเครียด  

ดานความสัมพันธระหวางความชอบทางการรับความรูสึกและความเครียด พบวา
ความชอบทางการรับความรูสึกสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความเครียดไดเพียงรอยละ 17.3 – 

34.6 (ตามตาราง 7 และ 8) ท้ังนี้ความเครียดมีปจจยัอ่ืนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดท้ังจาก
ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก สาเหตุทางกาย สาเหตุทางใจ หรือจากปจจัยส่ิงแวดลอม ไดแก ทาง
กายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคมวัฒนธรรม (54) เม่ือพิจารณารายดานของความชอบทางการรับ
ความรูสึกพบวา ดานการมองเห็นมีอิทธิพลตอความเครียดมากท่ีสุด และมีความสัมพันธทางลบ
ระดับพอใชกบัความเครียดดานความรูสึกเชิงลบ และมีความสัมพันธทางบวกระดับพอใชกับ
ความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากท่ีสุด (ตามตาราง 7 และ 8) คือ มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
เทากับ -.264 และ .341 ตามลําดับ หมายความวายิ่งชอบรับความรูสึกทางสายตามากเทาใด
ความเครียดยิ่งลดลงเทานั้น คลายคลึงกับผลการศึกษาวิจยัเปนจํานวนมากบงช้ีวา ผลของ
การรับความรูสึกจากเซลลรับความรูสึกสงผลกระทบตอระบบสรีรวิทยาและอารมณความรูสึก 
ท้ังในคนปกตแิละผูท่ีมีความบกพรองประเภทตาง ๆ เชน ผลการศึกษาทางสรีรวิทยาในผูมี
บุคลิกภาพแบบแสวงหาส่ิงกระตุนทางความรูสึกสูงกับตํ่า (high and low sensation-seeker 

traits) พบวา กลุมแรกมีอัตราการเตนของหัวใจลดลงเม่ือไดรับส่ิงเราใหม ๆ ขณะท่ีกลุมหลังมี
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อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความหวาดกลัว เก็บตัว และพยายาม
หลีกเล่ียงตอสถานการณเดยีวกัน (6) และคลายคลึงกับ การศึกษาผลของการใหส่ิงเราทางประสาท
รับความรูสึก ในผูท่ีมีภาวะออนลา (fatigue) ในแผนกอายุรกรรม พบวา ส่ิงเราท่ีมีมากเกินไปทําให
ผูปวยมีอาการออนลาเพิ่มข้ึนและมีอาการลดลงเม่ือไดรับส่ิงเราท่ีตนสนใจ (7) ซ่ึงการมองเห็นทํา
ใหมนษุยสามารถรับรูการเปล่ียนแปลงโดยรอบได ดังนัน้การรับความรูสึกดานการมองเห็นนับวา
สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย (98) 

ดานความสัมพันธระหวางระดับการรับความรูสึกและความเครียด พบวา ระดับการรับ
ความรูสึกสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความเครียดไดเพียงรอยละ 11.1 – 32.9 (ตามตาราง 9 

และ 10) ท้ังนี้สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดยังมีปจจัยอ่ืน ท้ังจากปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก 
สาเหตุทางกาย ทางใจ หรือจากปจจยัส่ิงแวดลอม ไดแก ทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคม
วัฒนธรรม (54)  ทําใหระดบัการรับความรูสึกสามารถอธิบายความเครียดไดเพยีงสวนหนึ่งเทานั้น 

อยางไรก็ดี เ ม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ินมี
อิทธิพลตอความเครียดมากที่สุด และมีความสัมพนัธทางลบระดับพอใชกับความเครียดท้ังดาน
ความรูสึกเชิงลบและความรูสึกเชิงบวกมากท่ีสุด (ตามตาราง 9 และ 10) คือ มีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ -.245 และ -.263 ตามลําดับ เนื่องจากระบบการรับกล่ินจัดเปนระบบตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมี ตอส่ิงท่ีมากระตุนจากส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรางกาย กล่ินจึงเปน
สัญญาณบอกถึงความพึงพอใจหรือสัญญาณเตือนภัยใหหลีกเล่ียงจากส่ิงที่เปนอันตราย (98)

สอดคลองกับรูปแบบการรับความรูสึกท่ีเรียกวา Sensory Sensitivity หรือ Sensory Avoiding 
ซ่ึงลักษณะสําคัญของคนกลุมนี้คือมีความรูสึกไว หันเหความสนใจไดงาย ไมคอยมีความสุขใน
ส่ิงแวดลอมท่ีมีส่ิงเรามาก (กรณีความชอบทางการรับความรูสึกต่ํา) มีอาการคล่ืนเหียนอาเจียนเวลา
ไดกล่ินท่ีไมคุนเคย ไมชอบใหใครมาอยูใกล หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวหรือการเดินทางทุกชนิด (4) 
จึงมีความเปนไปไดวาแมจะมีส่ิงกระตุนเราทางกล่ินเพียงเล็กนอย กทํ็าใหผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า
รับรูไดไวอันสงผลตอความเครียดและปญหาสุขภาพจิต เชน ผลการศึกษาพบวาผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้าพบภาวะโรคจิตเวชรวมถึงรอยละ 60 (99) ซ่ึงภาวะโรคจิตเวชอาจสงผลใหระดับการรับ
ความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

จากผลการวิจัยท้ังหมดดังกลาวมา ผูวิจัยเห็นวานักกิจกรรมบําบัดและนักวิชาชีพอ่ืน  ๆ
ท่ีเกี่ยวของกับผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า สามารถนําผลการศึกษาคร้ังนีไ้ปใชประโยชนได ท้ังในแง
ของการจัดสภาพแวดลอมและการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการรับความรูสึกของบุคคล
เหลานี้ เชน อาจตองระมัดระวังเร่ืองกล่ินท่ีไมคุนเคยและการเคล่ือนไหวท่ีตองใชแรงมาก ท่ีอาจจะ
ไปเพิ่มความเครียดแกผูตดิสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า และดวยเหตุท่ีผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าสวนใหญ
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ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมองเห็นเปนอันดับตน ๆ การใหกิจกรรมเกี่ยวกับการไดเห็นในส่ิงท่ีช่ืน
ชอบบาง เชน การอานหนังสือท่ีชอบ การนั่งชมธรรมชาติ การออกกาํลังกายท่ีใชแรงระดับตํ่าถึง
ระดับปานกลาง เชน ทําสมาธิ เจริญวิปสสนา ออกกําลังกายแบบโยคะ เดินจงกรม เปนตน นาจะ
ชวยผอนคลายความเครียดและชวยใหผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีสุขภาพดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัและคํา
กลาวของแพทยเปนจํานวนมากบงช้ีวากิจกรรมดังกลาวชวยลดความเครียดและแกไขปญหาสุขภาพ
ได เชน สันต (100) กลาววาการทําจิตใจใหสงบดวยการสมาธิวิปสสนา ตลอดจนการดํารงชีวติ
อยางสันโดษ ดํารงตนอยูในธรรมชาติใหเกิดความสมดลุระหวางกายใจกับส่ิงแวดลอม จะชวยลด
ความดันโลหติลงได เชนเดยีวกับสุรเกียรติ (101) กลาววาความเครียด ความกังวล คิดมาก เปน
สาเหตุใหเกิดโรคกระเพาะ วิธีแกความเครียดทําโดยการออกกําลังกาย การทําสมาธิ ไหวพระ สวด
มนต เจริญภาวนา  ผลการศึกษาของนกัจิตวิทยาโรงพยาบาลนิวอิงแลนด ในการรักษาสตรีท่ีมี
ความเครียดเนือ่งจากมีลูกยากดวยการทดลองใหคนไขหายใจลึก ๆ ทําสมาธิพรอมกับสรางมโน
ภาพท่ีด ี พบวาทําใหความเครียดลดลงและมีลูกได (89) ผลจากการจัดทําโครงการฝกโยคะแก
ผูตองขัง พบวาหลังเขารวมกิจกรรมโยคะ  กลุมผูเขารับการอบรมมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
สุขภาพจิตดีข้ึน ผูเขารับการอบรมถึงแมจะมีอายุมากและบางคนมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ 
หอบหืด กลับมีสุขภาพดีข้ึน (102) ผลการศึกษาการปรับตัวของผูตองขังในทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม พบวาผูตองขังมีการปรับตัวในเรือนนอนท่ีแออัดคับแคบและเกดิอาการปวดหลัง ดวยการ
จางวานผูตองขังดวยกันนวด การเขารวมกิจกรรมนันทนาการและศาสนา การเสวนาใหกําลังใจ 
และใหความชวยเหลือกันในเร่ืองกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ (103) และผลการศึกษาการจดัการ
ความเครียดของผูตองขังหญิงโทษสูง ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ตามแนว AIC ประกอบดวย
โครงการจัดการความเครียด 6 โครงการ ไดแก การอบรมใหความรูเร่ืองระเบียบวินัยของทัณฑ
สถานหญิงเชียงใหม การอบรมใหความรูเร่ืองการจัดการความเครียดดวยตนเอง ครอบครัวสัมพันธ 
การออกกําลังกายเพื่อคลายเครียด ธรรมะปฏิบัติเพื่อคลายเครียด ศิลปะเพื่อคลายเครียด พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความเครียดลดลง มีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกจิกรรม เกิดความรักความ
ผูกพันกัน เกิดความภูมิใจในตนเอง เจาหนาท่ีของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมควบคุมผูตองขังไดงาย
ข้ึน (102) เปนตน สอดคลองกับปรัชญาการรักษาทางกิจกรรมบําบัดของ Meyer อางใน Hopkins 

(40) ท่ีมองมนุษยวาเปนส่ิงมีชีวิตท่ีตองมีการปรับตัวใหสมดุลอยูในโลกของความเปนจริงอยู
ตลอดเวลา ดวยการทํางาน การเลน และการพกัผอนอยางเหมาะสมกับสภาพของตนเองและ
ส่ิงแวดลอม การเจ็บปวยทางจิตสวนใหญเปนผลจากการดําเนินชีวิตท่ีไมเหมาะสม เชน การมี
ลักษณะนิสัยท่ีไมดี ไมมีความเปนระเบียบในการใชเวลาและความสนใจ จนกอใหเกิดความรูสึก
ขัดแยงอนันําไปสูความบกพรองในการปรับตัวและเจ็บปวยทางจิตในทายท่ีสุด 
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สรุป  
การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและ

ความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวดัสุราษฎรธานี ระหวาง
เดือนพฤศจกิายน 2552 – เดือนกรกฎาคม 2553 โดยใชเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก
เพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทยของเทียม ศรีคําจักร และคณะ และแบบวัดความเครียด
สําหรับคนไทยของสุชีรา ภทัรายุตวรรตน และคณะ เกบ็รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 90 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ
สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple regressions) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

1.) ความชอบทางการรับความรูสึกมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก การมองเห็น 
19.59±5.99 กายสัมผัส 19.07±5.06 การไดยนิ 18.97±6.73 การรับกล่ิน 18.84±7.31 การรับรส 
18.41±6.54 และการเคล่ือนไหว 17.73±6.43 ตามลําดับ สวนระดับการรับความรูสึกมีคะแนน
เฉล่ียจากระดบัสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด 19.18±3.11 กายสัมผัส 
19.00±4.92 การมองเห็น 18.53±4.67 การรับรส 17.60±4.14 การไดยิน 16.29±5.20 และ 
การรับกล่ิน 16.02±5.50 ตามลําดับ  

2.) ความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมีคะแนนเฉล่ีย 12.376.71 ดานความรูสึกเชิงบวกมี
คะแนนเฉล่ีย 20.587.74 ความเครียดภาพรวมเครียดเล็กนอยรอยละ 73.30 รองลงมาคือ
สุขภาพจิตปกติรอยละ 23.30 และมีความเครียดมากรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

3.) ผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีความชอบทางการรับความรูสึกสัมพันธกับความเครียดดาน
ความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด คือ ดานการมองเห็น โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรแบบ
ควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของ (Partial Correlations) เทากับ -.264 และความชอบ
ทางการรับความรูสึกที่สัมพันธกับความเครียดดานความรูสึกเชิงบวกมากท่ีสุด คือ ดานการมองเหน็ 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร แบบควบคุมผลกระทบของตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
เทากับ .341 สวนระดับการรับความรูสึกท่ีสัมพันธกบัความเครียดดานความรูสึกเชิงลบมากท่ีสุด 
คือ ดานการรับกล่ิน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรแบบควบคุมผลกระทบของตัว
แปรอ่ืนท่ีเกีย่วของเทากับ -.245 และระดับการรับความรูสึกท่ีสัมพันธกับความเครียดดาน
ความรูสึกเชิงบวกมากที่สุด คือ ดานการรับกล่ิน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรแบบ
ควบคุมผลกระทบของตัวแปรอื่นท่ีเกี่ยวของเทากับ -.263  
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4.) การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา รูปแบบการรับความรูสึกของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพ
ซํ้าคลายคลึงกับกลุม Sensory Sensitivity หรือ Sensory Avoiding ตามแบบจําลองของ Dunn 
(4) ท่ีกลาวถึงกลุมคนดังกลาววา มีความรูสึกไว หนัเหความสนใจไดงาย ไมคอยมีความสุขใน
ส่ิงแวดลอมท่ีมีส่ิงเรามาก มีอาการคล่ืนเหียนอาเจียนเวลาไดกล่ินท่ีไมคุนเคย ไมชอบใหใครมาอยู
ใกล หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวหรือการเดินทางทุกชนดิ จึงมีความเปนไปไดวาแมจะมีส่ิงกระตุน
เราทางกล่ินเพียงเล็กนอยก็ทําใหผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ารับรูไดไว สงผลตอความเครียดและ
สุขภาพตามมา  

จากผลการวิจัยท้ังหมดดังกลาวมา ผูวิจัยเห็นวานักกิจกรรมบําบัดและนักวิชาชีพอ่ืน  ๆ
ท่ีเกี่ยวของกับผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า สามารถนําผลการศึกษาคร้ังนี้ไปใชประโยชนไดท้ังในแง
ของการจัดสภาพแวดลอม และการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกบัรูปแบบการรับความรูสึกของ
บุคคลเหลานี้นาจะชวยผอนคลายความเครียดและชวยใหผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ามีสุขภาพดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช 
นักกจิกรรมบําบัดและนกัวชิาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
1. ควรมีความรูเกี่ยวกับรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมา

เสพซํ้าโดยการฝกอบรมหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ 
2. ควรมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมและส่ิงแวดลอมเพื่อการบําบัดรักษาใหเหมาะสมกับ

ความชอบ พฤติกรรมท่ีแสดงออก และความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า  
3. ควรอบรมใหความรูแกญาติและครอบครัวของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าเกี่ยวกับรูปแบบ

การรับความรูสึกและความเครียด เพื่อใหครอบครัวมีสวนรวมในการคนหาปองกันแกไขสาเหตุ
ของการดื่มสุรา วางแผนการบําบัดรักษารวมกับบุคลากรทางการแพทยทุกขั้นตอน เพื่อท่ีครอบครัว
จะไดดูแล เฝาระวังไมใหผูเสพติดสุรากลับมาดื่มสุราซํ้า 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดบางประการ เชน คาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ

ประเมินบางดานอยูในระดับตองปรับปรุงแกไข เวลาท่ีใชในการประเมินนานเกินไป กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชาย เปนตน ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาดังน้ี 

1.   ควรหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบ
ประสาทสําหรับคนไทยชุดท่ี 2 ดานการไดยินอีกคร้ัง เพราะคาความเช่ือม่ันท่ีใชในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้มีคาอยูในระดับตองปรับปรุงแกไข เม่ือนําไปใชอาจทําใหไมสามารถคนหาขอมูลดานการได
ยินของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าไดอยางครอบคลุม 
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2.   ควรมีเวลาพักเปนระยะ ๆ ระหวางทําการประเมิน เพื่อไมใหผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า
เหนื่อยลาไดงาย ซ่ึงทําใหขอมูลท่ีไดตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าเพศหญิงเนื่องจากกลุมตัวอยาง
ท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศชายถึงรอยละ 94.40 ดังนั้นจึงควรศึกษาในกลุมตัวอยางเพศ
หญิง เพื่อใหทราบวารูปแบบการรับความรูสึกมีความสัมพันธกับความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้าอยางไร 

4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เกีย่วกับกจิกรรมและส่ิงแวดลอมของความชอบทางการรับ
ความรูสึกดานการมองเห็น และระดับการรับความรูสึกดานการรับกล่ิน มีผลตอความเครียดของผู
ติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าอยางไร 

5. ควรมีการศกึษาปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า 
นอกจากความชอบทางการรับความรูสึกและระดับการรับความรูสึกท้ัง 5 ดาน เนื่องจากเม่ือนาํ
ปจจัยท้ัง 5 มาเขาสมการถดถอย สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้าท่ีทําการศึกษาไดเพียง 11.1 – 34.6 % ดังนั้นจึงควรหาปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ
ความเครียด เพื่อใหทราบวา 65.4 – 88.9 % ท่ีเหลือของความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าท่ี
ทําการศึกษา จะมีการเปล่ียนแปลงดวยปจจัยใดอีกบาง เพื่อชวยใหการบําบัดผูติดสุราท่ีกลับมาเสพ
ซํ้ามีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

6. ควรมีการสรางโปรแกรมกิจกรรมและส่ิงแวดลอมเพือ่การบําบัดรักษาโดยอาศัยความรู
จากงานวิจยันี ้ เปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมและส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับความชอบ พฤติกรรม
ท่ีแสดงออก และความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าตอไป 

 
 

 
 
 

 


