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บทที่ 6 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
และจิตเวชที่ใช้สารเสพติด 

 

วัตถุประสงค์ หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดการช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในความหมาย สาเหตุ และปัจจัย 
    การใช้สารเสพติดได ้
2. อธิบายกลไกการปรับตัวต่อการติดสารเสพติด การป้องกันการใช้สารเสพติดได ้
3. อธิบายการช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดได้ 

หัวข้อที่สอน 
1 ความหมาย สาเหตุ และปัจจัยการใช้สารเสพติด 
2 กลไกการปรับตัวต่อการติดสารเสพติด การป้องกันการใช้สารเสพติด 
3 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติด 

 
 

ศัพท์ทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
Addiction 
Alcoholic blackouts 
Alcoholism 
Comorbid 
Harm reduction 
 

Substance abuse 
Substance dependence 
Substance use disorder 
Tolerance 
Withdrawal
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บทที่ 6 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
และจิตเวชที่ใช้สารเสพติด 

 
อาจารย์ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์ 

 
บทนำ 
 

   การใช้สารเสพติดเป็นสาเหตุของหนึ่งของการเจ็บป่วย ความพิการ การเกิดโรคเรื้อรัง 
และยังมีผลกระทบต่อชีวิตบุคคลในด้านอ่ืนๆอีกมากมาย และยังพบว่าการใช้สารเสพติดมีผลต่อการ
เข้าสังคม จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ขาดการรักษากฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม สารเสพติด
มีชนิดและหลายประเภทที่มีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน การนำสารเสพติดมาใช้ในคนไทยในแต่ละ
ภูมิภาคมีแตกต่างกันตามสมัยนิยม ความยากง่ายในการได้มาในแต่ท้องที่ ราคาความสามารถในการ
ซื้อ ความยากง่ายในการนำเสพติดเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายในอดีตโคเคน ถูกนำมาใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นสารเสพติดที่มีราคาแพง แต่ปัจจุบันราคาถูกลง และหาซื้อได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยัง
ถูกนำมาดัดแปลงสารประกอบให้ราคาถูกลง ในประเทศไทยสารเสพติดได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาเมื่อในอดีตถูกนำมาใช้เกี่ยวข้องกับศาสนา ด้านการแพทย์ การบันเทิง จนมาถึงปัจจุบันยัง
ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ใช้สารเสพติดมากน้อยเพียงใด เนื่องจากผู้ใช้สารเสพติดมักไม่ให้ข้อมูล และมี
ความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่คนส่วนมากประเมินว่าผู้ ใช้สารเสพติดมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและเพศชาย สารเสพติดที่ถูกนำมาใช้เป็นจำพวกแรกแรก คือ 
บุหรี่ (Nicotine) สุรา (Alcohol) และกัญชา (Marijuana) มักนำไปสู่การทดลองสารเสพติดที่ฤทธิ์ที่
รุนแรงมากข้ึน 
 

ผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวชที่ใช้สารเสพติด (Substance Use Disorders)  

 

   ความหมาย สารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายมีการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มีอิทธิพลต่อการทำงาน
ของร่างกาย และจิตใจเมื่อปริมาณสารลดลงส่งผลให้ความสุขสบายลดลง และอาจเกิดความอยาก จนทำ
ให้ต้องแสวงหาสารนั้นไปเรื่อยๆสารเสพติดมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการถึงจะประเมินว่าเป็นสารเสพติด
ได้แก่ มีฤทธิ์เป็นอันตราย (intoxication) สารที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใดก็ตาม มีผลต่อร่างกายทำให้เกิด
อาการต่างๆ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ต้องเพ่ิมความต้องการ (tolerance) เมื่อใช้สารเสพติดไป
ซักระยะหนึ่ง ร่างกายมักเคยชินจำเป็นต้องเพ่ิมปริมาณสารให้มากขึ้นเพ่ือให้ออกฤทธิ์ตามที่ต้องการ การ
ต้องพ่ึงพา (dependence) เมื่อใช้สารนั้นนานไปสักระยะ บุคคลนั้นมีความต้องการทางด้านร่างกาย และ
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จิตใจ ขาดสารนั้นไม่ได้เพราะจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาต่างๆ ขาดการควบคุม (loss of 
control) ควบคุมตนเองให้หยุดใช้สารที่เคยใช้ไม่ได้   
   Substance dependence หมายถึง การที่บุคคลต้องการสารเสพติดบางอย่าง
เพ่ือให้ตนเองดำเนินชีวิตต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการพ่ึงพาทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ 
   Substance abuse หมายถึง การที่บุคคลนำสารหรือยาบางชนิดมาใช้ไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของยานั้นๆ เช่น นำยาในกลุ่ม amphetamine มารับประทานเป็นยาลดความอ้วน 
หรือการรับประทานยาคุมเพ่ือให้ตนเองมีลักษณะทางเพศบางอย่าง 
สาเหตุ 
   1. ด้านพันธุกรรม (Biologic Factors) จากผลการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เชื่อว่ามารดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นการศึกษาในฝาแฝดไข่ใบเดียวกันพบมีความเสี่ยง
ในการเกิดโรคสุราเรื้อรังเช่นเดียวกัน ร้อยละ 54  
   2. ด้านชีวเคมี (Biochemical Factors) จากการศึกษาพบว่าร่างกายคนบางคน มี
ความเสี่ยงสูงในการพ่ึงพา หรือติดสารเสพติดได้ง่าย เช่น คนบางคนได้รับสารเสพติดในปริมาณ
เล็กน้อยก็เกิดอาการติดได้ แตบ่างคนต้องไดร้ับสารเสพติดในปริมาณมากจึงจะเกิดอาการ ฉะนั้นคนที่
ได้สารในปริมาณท่ีมากจึงมีแนวโน้มที่ติดสารเสพติดได้ง่าย 
   3. ด้านจิตสังคม (Psychological Factors) ด้านจิตสังคมอธิบายการวิเคราะห์
ทางการประเมินคุณภาพจากแบบสอบถาม และศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าอธิบายว่า 
   ความขัดแย้งของจิตใจ (Emotional Conflicts) บุคคลที่ใช้สารเสพติดมีความขัดแย้ง
ในจิตใจ ที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก คือ ระยะ oral stage คือคนที่ส่วนมากพยายามกดความขัดแย้งเอาไว้ใน
จิตใต้สำนึก แต่ในบางคนเกิดความไม่มั่นใจหรือไม่อยากรับรู้ความขัดแย้งต่างๆในจิตใจของตน จึงใช้
สารเสพติดเข้ามาช่วยในการกดเก็บความรู้สึกที่คนไม่ต้องการนั้นเพ่ือเป็นการหลีกหนีความจริง 
   บุคลิกภาพประจำตัว (Personality traits) กลุ่มบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม(Anti-
Social) และแบบก่ำกึ่ง (Borderline) มักถูกกล่าวว่า มีแนวโน้มการใช้สารเสพติดสูงมากกว่าแบบ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลบางลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่มั่นใจในตนเองหรือมีความภูมิใจใน
ตนเองต่ำบุคคลที่มีความอดทนกับความขัดแย้งต่ำทุกคนที่ไม่ยืดหยุ่น และบุคคลที่หลงตัวเองเป็น
บุคคลที่มีความเชื่อว่าเมื่อมีความไม่สบายใจ มักแก้ปัญหาโดยการใช้สารเสพติด 
   การเรียนรู้ (Learned behavior) เนื่องจากสารเสพติดส่วนมากมีฤทธิ์ทำให้ผู้เสพ 
รู้สึกเป็นสุข อารมณ์แจ่มใส รู้สึกไร้กังวล มีพละกำลังมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น และกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศได้ดีซึ่งส่วนมากเป็นฤทธิ์ของสารเสพติดที่ใช้ในระยะแรก และในปริมาณที่พอเหมาะ 
จงึทำให้ผู้เสพส่วนมากเกิดความรู้สึกพอใจ อันเป็นแรงเสริมให้บุคคลกลับมาใช้สารเสพติด โดยเฉพาะ
เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความเครียดหรือความไมส่บายใจต่าง 
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4. ด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) ด้านสังคมการเลียนแบบมี
บิดา – มารดาและเพ่ือนใกล้ชิดใช้สารเสพติดให้เห็น ถูกชักจูงและผลักดันให้ผู้ที่พบเห็น เกิดการ
เลียนแบบ วัฒนธรรมและศีลธรรมในสังคมบางแห่งการใช้สารเสพติดถือเป็นค่านิยมปกติ หรือเป็น
กติกาของสังคมนั้นๆ เช่น การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในประเทศแถบตะวันตกเป็น
ประเพณี ไม่ได้เป็นข้อห้ามประการใด บุคคลสามารถซื้อหาได้ทั่วไปและไม่ผิดกฎหมาย จึงทำให้
ประเทศในแถบตะวันตกมีปัญหาผู้ป่วยโรคสุราเรื้อรังจำนวนมากเช่นเดียวกับสารเสพติดบางชนิดที่
นิยมนำมาใช้ในหมู่พวกของตนเพ่ือการสมาคม ความสนุกสนานอยู่ในงานต่างๆ 

 
ลักษณะของสารเสพติด สารเสพติดมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ จึงประเมินว่าเป็นสารเสพติด ได้แก่ 
    1. มีฤทธิ์ที่เป็นอันตราย (Intoxication) สารที่เข้าสู่ร่าวกายโดยวิธีการใดก็ตาม มี
ผลต่อร่างกายทำให้เกิดอาการต่างๆ ทั้งท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ และเม่ือไม่ได้สารนั้นๆ 
    2. ต้องการเพ่ิมความต้องการ (Tolerance) เมื่อใช้สารเสพติดไปสักระยะหนึ่ง 
รา่งกายจะเริ่มชินจำเป็นต้องเพ่ิมปริมาณของสารให้มากข้ึน เพ่ือให้สารออกฤทธิ์ตามที่ต้องการ 
    3. การต้องพ่ึงพา (Dependence) เมื่อใช้สารนั้นๆ ไปสักระยะบุคคลนั้น มีความ
ต้องการทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ขาดสารนั้นๆ ไม่ได้เพราะจะทำให้ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาต่างๆ 
    4. ขาดการควบคุม (Loss of control) ควบคุมตนเองให้หยุดใช้สารเสพติดที่ตน
เคยใช้ไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่าสารที่ตนเสพเข้าไปนั้นเป็นอันตราย 
 
ผลกระทบของสารเสพติด 
    1. ด้านอุบัติเหตุ (Accidents) พบว่าผู้ใช้สารกระตุ้นต่างๆ ขณะสารออกฤทธิ์ และ
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่กำลังทำงาน มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่พบมาก เช่น อุบัติเหตุทางการจราจร 
เป็นต้น 
    2. ด้านกฎหมาย และอาชญากรรม (Crime) การทำผิดกฎหมายเริ่มเมื่อมีการใช้
สารต้องห้ามอันเป็นผิดกฎหมาย ต่อเนื่องถึงการก่อคดีต่างๆ เช่น ลักขโมย เป็นต้น 
    3. ด้านความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) อาจมีอาการทางจิต ขณะ
สารออกฤทธิ์ทำให้ควบคุมตนเองไม่ได้ และเข้าไปทำร้ายผู้อ่ืน หรือจากความต้องการใช้สารเสพติด 
    4. ด้านความรุนแรงต่อเด็ก (Child abuse) ถ้าบิดา – มารดาติดสารเสพติด เช่น 
สุรา เมื่อสุราออกฤทธิ์ทำให้ควบคุมตนเองไม่ได้ กระทำความรุนแรงต่อบุตร ทั้งทางร่างกาย และทาง
เพศในทำนองเดียวกันอาจทำร้ายเด็กคนอ่ืนๆด้วย 
    5. ด้านการทำร้ายตนเอง (Suicide) พบว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดมีปัญหาการค่าตัวตาย
มากกว่า โรคอ่ืนๆเพราะผู้ใช้สารเสพติดมักมีอารมณ์เศร้าแอบแฝงอยู่ 
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    6. ด้านการค้าประเวณี (Prostitution) ผู้ติดสารเสพติดมีความต้องการสูงที่จะได้
สารเสพติดที่ตนเองต้องการ จึงจำเป็นต้องหาเงินมาเป็นค่าตอบแทน 
    7. ด้ านการเจ็บป่ วย (Disease) ส่วนนี้ เป็นปัญหามากโดยเฉพาะโรคทาง
เพศสัมพันธ์โรคติดเชื้อต่างๆ จากการใช้อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติดร่วมกัน เช่น VDRL, 
AIDS รวมถึงสุขภาพทางกายอื่นๆ เช่น สภาวะการขาดอาหาร 
    8. ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา (Treatment Costs) ผู้ติดสารเสพติดมักมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพและส่วนมากเป็นแบบเรื้อรัง นอกจากนี้เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้สารเสพติดก็จะมัก
กระทำได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากที่รัฐบาลต้องดำเนินงานก่อตั้งสถานบริการเพื่อการบำบัดซึ่ง 
สุดท้ายมักจบลงด้วยความล้มเหลว 
    9. ด้านการงาน (Workplace effects) ผู้ติดสารเสพติดส่วนมากมีคุณภาพของชีวิต
ด้านร่างกายทรุดโทรม และคุณภาพทางการทำงานหนักบกพร่อง จึงพบผู้ติดสารเสพติดส่วนมาก ตก
งานหรือไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ 
    10. ด้านความเสื่อมของชุมชน (Community Deterioration) ชุมชนใดหรือ
หมู่บ้านใดที่มีผู้ใช้สารเสพติดมากมักไม่มีความเจริญ เพราะจะมีปัญหาต่างๆมากมายดังกล่าวมา 
 
ประเภทของยาเสพติดให้โทษ แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย เช่น 
ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมัน เบนซิน กาว ทำให้ผู้เสพติดมีร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย 
ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน ทำให้ผู้เสพติดมี
อาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย สับสน หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทำในสิ่ง
ที่คนปกต ิไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อ่ืน เป็นต้น 

3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท  เช่น แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย ทำให้ผู้ เสพติดมีอาการ
ประสาทหลอน ฝันเฟ่ือง เห็น แสงสีวิจิตรพิสดาร หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลาด หรือเห็น ภาพ
หลอนที่น่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ จนเกิดเป็นโรคทางจิตประสาทในที่สุด 

4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน สามารถออกฤทธิ์ กด กระตุ้น หรือหลอนประสาท ได้
พร้อมๆกัน เช่น กัญชา อาการของผู้เสพ เบื้องต้น จะกระตุ้นประสาทให้ผู้เสพตื่นตัว ร่าเริง 
ช่างพูด หัวเราะ ตลอดเวลา ต่อมาจะกดประสาททำให้รู้สึกคล้ายเมาเหล้า ง่วงนอน เซื่องซึม 
เมื่อเสพ มากขึ้นจะหลอนประสาท อาจเห็นภาพลวงตา หูแว่ว หรืหวาดระแวง สับสนควบคุม
ตนเองไม่ได้ 
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ประเภทของยาเสพติตให้โทษ แบ่งตาม พ.ร.บ ยาเสพติคให้โทษ พ.ศ. 2522  
แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
   ประเภทที่  1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)อาซีทอร์ฟีน 
(Acetorphine) อีทอร์ฟีน (Etorphine)แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน 
(Methamphetamine)ฯลฯ ห้ามทำการซื้อขายหรือครอบครองโดยเด็ดขาด 
   ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น (opium)  มอร์ฟีน (Morphine) โคเคอีน 
(โคเคน) โคเดอีน (Codeine) ฯลฯ สามารถนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของแพทย์ และใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น 
   ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษชนิดตำหรับยาที่มีสารเสพติด ให้โทษประภท 2 ปรุงผสม
อยู่ เช่น ยาแก้ไอ ที่มีฝิ่นหรือโคเดอีน เป็นส่วนผสมยาแก้ท้องเสียที่มีไดฟีน็อคซิเลท (Diphinylate) 
เป็นส่วนผสม ฯลฯ มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ แต่การนำมาใช้เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนหรือเพ่ือเสพติด 
จะมีบทลงโทษกำกับไว้ 
   ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช่น อา
เซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) ไม่มีประโยชน์ในการมา
บำบัดโรคแต่อย่างใด มีโทษกำกับ 
   ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา 
พืชกระท่อม พืชฝิ่น เห็ด ขี้ควาย  
 
การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติด 
   การติดสารเสพติด ผู้ป่วยส่วนมากจะมีอาการอยากได้สารเสพติดสูงมาก ทำให้มีความ
กังวลและเกรงว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะถ้ามีสิ่งเร้ากระตุ้นผู้ป่วยมาก เช่น เพื่อนชวน มีโอกาส
ใกล้ชิดสารเสพติด หรือเห็นข้อมูลจากโฆษณาต่างๆ ฉะนั้นจึงควรนำมาเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมมา
ช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วย เช่น การให้ทำสัญญา การลงโทษ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้
ผู้ใช้สารเสพติดมักมีปัญหาด้านครอบครัว ที่อยู่อาศัย ตกงาน ปัญหาการเงิน ไม่มีคนดูแลการใช้เวลา 
และปัญหาทางกฎหมาย ส่วนนี้จำเป็นต้องให้หน่วยงานทางสังคมเข้ามาช่วยเหลือโดยมากเป็น
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาล หรือส่งผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหา 
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การช่วยเหลือบทบาทของผู้ช่วยเหลือที่จะต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับผู้ใช้สารเสพติด มีดังนี้ 
   1. ทัศนคติของการดูแลต่อผู้ใช้สารเสพติด บุคลากรผู้ช่วยเหลือควรมีความรู้ความ
เข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใช้สารเสพติด ปฏิบัติกับผู้ใช้สารเสพติด
อย่างสุภาพ และเข้าใจผู้ป่วยอย่างไม่มีเงื่อนไข 
   2. การรวบรวมข้อมูลสำคัญของการใช้สารเสพติด ประวัติการใช้และชนิดของสารเสพ
ติดที่ใช้ก่อนที่มาขอรับบริการในครั้งนี้ วิธีการที่ผู้ป่วยนำสารเข้าสู่ร่างกาย เช่น สูดดม การกิน การฉีด
เข้าเส้นเลือดปริมาณ สารเสพติดที่ใช้ในแต่ละครั้ง ระยะเวลาความถี่ในการใช้สาร และครั้งสุดท้ายที่
ผู้ป่วยใช้สารเสพติดเมื่อไหร่ สถานการณ์ต่างๆผู้ป่วยใช้สารเสพติด ใช้สารเสพติดชนิดใด ผู้ป่วยเคยมี
ประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับอาการทางด้านร่างกาย และจิตใจจากนั้นประเมินฤทธิ์ของยาเสพติด 
หากพบอาการที่ต้องช่วยเหลือให้รายงานพยาบาล และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น อาการเป็นพิษจาก
สารเสพติด อาการแสดงที่รุนแรง อ่อนเพลียมากกว่า กลัวตื่นตระหนก อาการขาดยา เป็นต้น 
   3. การประเมินตามแบบแผนสุขภาพทุกระบบ ด้านร่างกายการรับประทานอาหาร 
การทำกิจกรรม การนอนหลับพักผ่อน การรู้คิด สัมพันธภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ด้านการใช้สาร 
เสพติด ความภูมิใจในตนเอง การจัดการความเครียด เป็นต้น  
   สรุป สารเสพติดมีคุณสมบัติที่เป็นปัญหาหลายประการในส่วนที่ทำให้ผู้ใช้สารไม่สามารถ
ควบคุมตนเองให้หยุดใช้สารนั้นได้ทำให้เกิดสภาพปัญหาเรื้อรัง จากการที่บุคคลมากลับไปใช้สารนั้นซ้ำ
อีก และส่งผลกระทบมากมายทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ด้านสังคม ซึ่งแม้ว่าบุคคลจะรู้ว่าสารเสพติดมี
โทษมาก แต่ก็มีเรื่องสารเสพติดเกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ในบุคคล
ทุกกลุ่มอายุทุกระดับสังคม สาเหตุที่ถูกคนบางกลุ่มเลือกใช้สารเสพติดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตน นั้นอธิบายได้จากข้อมูลทางด้านสุขภาพจิตใจ และสังคมวัฒนธรรม สำหรับชนิดของสารเสพติดนั้น
มีหลายกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พยาบาลผู้ดูแลกับผู้ใช้สารเสพติดต้องมีความยืดหยุ่นและไม่นำค่านิยม
ความเชื่อส่วนตัวไปตัดสินผู้ป่วย เป้าหมายของการบำบัดผู้ใช้สารเสพติด คือ ผู้ป่วยสามารถหยุดใช้สาร
เสพติดตลอดไป สำหรับวิธีที่ใช้ในการบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการในแต่ละระยะ ตั้งแต่
ระยะขั้นของการถอนพิษยา ระยะฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ และการป้องกันการใช้ สารเสพติดซ้ำส่วน
สถานที่ ที่ใช้ในการบำบัดของผู้ป่วยนั้นมีความสำคญัเช่นกัน ผู้ดูแลและพยาบาลควรนำกระบวนการคิด
เป็นมาใช้ในการวางแผนเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มอ่ืนๆ 
 


