
กิจกรรมที่๑ การฝึกอบรมการบําบัดเพื่อปรบัเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม 
   การหยุดยาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะปล่อยให้ผู้ติด
ยาต่อสู้กับอุปสรรคเพียงลําพัง เนื่องจากการติดยาเสพติด
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และความคิดของผู้ติดยา 
ซึ่งถึงแม้ผู้ป่วยมีความตั้งใจที่จะเลิกแต่ด้วยสภาพสิ่งต่างๆ ที่
เข้ามากระทบ ทําให้ผู้ ป่วยมีพฤติกรรมและความคิดที่
เปลี่ยนไป จนส่งผลให้เกิดการเสพยาเสพติดซ้ําได้ การใช้
เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive 
Behavior Therapy : CBT) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถ
นํามาใช้ในการบําบัดรักษาผู้ ป่วย ซึ่งช่วยให้ผู้ ป่วยได้
ปรับ เปลี่ ยน วิ ธีการ คิดอันเป็นสาเหตุกระตุ้น ให้ เกิด
พฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ํา ซึ่งการบําบัดด้วยวิธีนี้จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยรู้จักจําแนกการคิดที่ผิดพลาด สามารถยอมรับ
และแก้ไขให้เป็นการคิด พิจารณาที่สมเหตุสมผล สามารถ
จัดการกับอาการอยากยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะ
ในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ําได้  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติด 
จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ  : ระยะเวลา 3 วัน  (ตั้งแต่วันที่ 13-
15 ก.พ. 56) 
สถานที่ : โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ค่าลงทะเบียนท่านละ : 1,500 บาท 
วิทยากร : อาจารย์ดาราวรรณ    ต๊ะปินตา และคณะ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

กิจกรรมที่ ๒ การสัมภาษณเ์สริมสรา้งแรงจูงใจ 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมแรงจูงใจในปัจจุบัประกอบ 

ด้วย ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) ของ 
Prochaska & Diclemente ซึ่งช่วยให้ผู้บําบัดสามารถประเมิน
แรงจูงใจของผูป้่วยและทําใหผู้้บําบัดมีท่าททีี่เหมาะสมในแต่ละ
ขั้นของแรงจูงใจการสัมภาษณ ์นอกจากนี้การบําบัดเพื่อเสรมิ
แรงจูงใจของ Miller & Rollnick ก็เป็นแนวทางที่ดีแก่ผู้บําบัดใน
การให้คําปรึกษาและเป็นเทคนคิในการเสรแิรงจูงใจให้ผู้ป่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมมือในการบําบัดรักษาต่อไป 
ดังนั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการบําบัดรักษา
ยาเสพติด ในเรือ่งการเสรมิแรงจูงใจและการบําบัดทางยาสาํหรับ
ผู้ป่วยยาเสพตดิ จึงประสงค์จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบําบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติด 
จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ  : ระยะเวลา 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18-20 มี.ค. 
56) 
สถานที่ : โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ค่าลงทะเบียนท่านละ : 1,500 บาท 
วิทยากร : นายแพทย์พิชัย  แสงชาญชัย และคณะ จากโรง 
พยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ การบําบดัในรปูแบบซาเทียร์ 
           จากการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของ
บุคลากรในคลินิกยาเสพติดเครือข่าย ๑๑ จังหวัดภาคใต้ พบว่า
บุคลากร มีความต้องการในการอบรมการให้คาํปรึกษารูปแบบ
ซาเทียร ์ อยู่เป็นลําดับต้นๆ ทุกปีเนื่องจากจําเป็นต้องใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อช่วยเหลอืผู้ป่วยให้สามารถหลุด
พ้นจากปญัหาและสามารถบําบัดรักษาได้อยา่งครบขั้นตอนอีก
ทั้งจากการติดตามผลการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรพบวา่ บุคลากรกว่า ๘๐ % ได้นํา
องค์ความรู้การให้คําปรึกษารูปแบบซาเทียร์ไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วย และประเมิลผลการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมากถือเป็น
กาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ดีอย่างหนึ่ง นอกจากนี้การให้คําปรึกษา
รูปแบบซาเทียร์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี
อีกด้วย โดยเฉพาะการให้คําปรึกษาในรปูแบบซาเทียรท์ีม่ี
ความเหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในการใหค้ําปรึกษาแก่ผูป้่วย
ยาเสพติด  
 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติด 
จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาในการดําเนินการ  : ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27-30 
พ.ค. 56) 
สถานที่ : โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา 
ค่าลงทะเบียนท่านละ : 2,000 บาท 
วิทยากร : ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ   แพทย์หญิงนงพะงา   
ลิ้มสุวรรณ และคณะ  
 

“3 องค์ความรู้” ที่สําคัญในการบําบดัรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 



 

ขั้นตอนในการชําระเงนิ 

 
1. ส่งใบตอบรบัโครงการมาที่ กลุม่งานวิชาการพยาบาล 
แล้วทางโรงพยาบาลจะโทรกลับไปแจ้งว่าสามารถเข้ารับ 
การอบรมได้หรือไม่ 
   
 
 
 
2.  ชําระโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลา  
ชื่อบัญชี เงินงบประมาณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
บัญชีเลขที่ 9016041680 
   
 
 
3.  ส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อหลัก 
สูตร วันที่จัดอบรม มาที ่กลุม่งานวิชาการพยาบาล  
Fax 0-7446-7480 และโทรยนืยันหลังส่ง Fax มาที่ 
0-7446-8395 ด้วย 
   
 
 
 
4.  โรงพยาบาลฯ จะออกใบเสร็จตามชื่อ และสถานที่
ทํางานของผู้สมัคร และมอบให้ในวันอบรม 
 

หลักการและเหตุผล 
  จากการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษายาเสพติดใน
พื้นที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา  
พัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 
กระบี่ ภูเก็ต และจังหวัดพังงา พบว่าบุคลากรที่ดําเนินงานด้าน
การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในเครือข่ายยังขาด องค์ความรู้ 
เทคนิคและวิธีการ ในการบําบัดรักษายาเสพติด เนื่องจากสภาพ
ปัญหายาเสพติดที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนไป บุคลากรจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการที่สามารถ
นําไปปรับใช้ใน ในการบําบัดรักษาผู้ ป่วยยาเสพติดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ ในการ
บําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดตามรูปแบบการสัมภาษณ์เสริมสร้าง
แรงจูงใจการบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม และ
การบําบัดรักษาในรูปแบบซาเทียร์ 
   ๒. เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดนําความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลธัญญารักษส์งขลา 
โทรศัพท์ 0 74467 453 โทรสาร 0 7446 7480 

ที่อยู่ 186 หมู่ 8 ตําบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บําบัดรักษาผู้ป่วย “ยา

เสพติด”

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


