
 
 

 
 

จัดท ำโดย 
กลุ่มงำนวิชำกำรพยำบำล 
 ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล  

โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ 
 

ประชำสัมพันธ์               
  โครงกำรปีงบประมำณ ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงกำรหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำล  ผู้ใช้ยำ
และสำรเสพติด รุ่นที่ 6 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความสามารถ         

ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านยาและสารเสพติดแบบองค์รวมเหมาะกับ
บริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ภาคใต้ อีกทั้ ง              
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปรวมทั้งบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาด้าน          
ยาเสพติด เป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประสิทธิภาพของระบบ
พยาบาล และความคุ้มทุนคุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด   

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 แหล่งฝึกปฏิบัตติ่างๆ ได้แก่ 
- แหล่งฝึกในโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา  
- สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕, โรงเรียนวรนารีเฉลิม

สงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
- แหล่งฝึกในชุมชน ได้แก่ รพสต.เกาะแต้ว, รพสต.บ่ออิฐ และ 

รพสต. เขารูปช้าง  
 การศึกษาดูงาน ณ สถานบ าบัดรักษายาเสพติดและจิตเวช 

ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร   
      จัดอบรมใช้ระยะเวลา ๔ เดือน  เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 จ านวน 30 คน 

หน่วย CNEU 50 หน่วยคะแนน 

 

2. โครงกำรหลักสูตรกำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูผู้ป่วยยำและ 
สำรเสพติดที่มีภำวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทีป่ฏบิัติงานการบ าบัดรักษา     

ผู้ติดยาและสารเสพติดให้มีความรู้ และทักษะใหก้ารดูแลผู้ปว่ย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและสารเสพตดิ ทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ 
 2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานการบ าบัดรักษา             
ผู้ติดยาและสารเสพติดเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาการช่วยเหลอืผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา และสารเสพติด 
 3.  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายการดูแล
ช่วยเหลือผู้ปว่ยทีม่ีภาวะแทรกซอ้นจากการใช้ยาและสารเสพตดิ 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่  ๑ จัดอบรมให้ ความรู้แก่ บุ คลากร

ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายการดูแลผูป้่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ผู้ยาและสารเสพติด ในเขตสุขภาพที่  11 และ  12 
(จังหวัดสงขลา) 

กิจกรรมที่  ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่าย มีการฝึกปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การดูแลช่วยเหลอืผูป้่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
ยาและสารเสพติด ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
จัดอบรมวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564  
ระยะเวลา  3 วัน  ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา   

กลุ่มเป้ำหมำย  
จ านวน 80 คน 



3. โครงการฝึกอบรมการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติ ด           
เพื่อการบ าบัดรักษาและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention 
and Referral to Treatment: SBIRT) 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ใช้

ยาและสารเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒. มีความสามารถในการบ าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยเทคนิค BA, BI 
๓. สามารถน ารูปแบบการบ าบัดรักษาและส่งต่อ

เพื่อการบ าบัดรักษาได้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่  16 – 18 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลา 3 วัน  ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา 

กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลากรในชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษา        

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้มีปัญหาจากการใช้ยา    
เสพติ ดและสารเสพติด บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล              
ธญัญารักษ์สงขลา  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดใน           
เขตสุขภาพ ที่ 11 และ 12  (จังหวัดสงขลา)  จ านวน ๕๐ คน 

4. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเวชศำสตร์สำรเสพติด
ส ำหรับพยำบำล 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จ าเป็น

และส าคัญในการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างเป็นระบบ  

๒. สามารถน าความรู้ไปประยุ กต์ ใช้ในการปฏิ บั ติงานใน
สถานการณ์จริงได้  

3. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย  

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวั นที่  11 – 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลา 10 วัน ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา/โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

กลุ่มเป้ำหมำย 
1. พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานด้านยาเสพติด 

มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ 
2. พยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือ 
3. พยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต  

จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 

5. โครงการอบรมการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดส าหรับทีม
สนับสนุนการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical) 

วัตถุประสงค์ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยเสพติด 
๒. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ติดยาและสารเสพติดแก่   

ผู้เข้ารับการอบรม     
๓. เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

เสพติดตามแนวคิดชุมชนบ าบัด (Therapeutics Community: TC.) 
 
 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่  23 พฤศจิกายน 

2563 – 4 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 10 วั นท าการ             
ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา/โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลากรผู้ให้การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ทหาร ต ารวจ) ที่ ไม่ เคยผ่านการฝึ กอบรม
หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัด  
(Therapeutics Community: TC.) (บุคลากรจากกระทรวง
สาธารณสุขและอื่น  ๆ75% กรมการแพทย์ 25%) จ านวน               
๑ รุ่นๆ  ละ ๕๐ คน 

6. โครงกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดแบบ
ผู้ป่วยนอกตำมรูปแบบ Matrix Program 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ    
ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
จัดอบรมระหว่างวั นที่  8 – 12 มี นาคม 2564 

ระยะเวลา 5 วัน ณ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

กลุ่มเป้ำหมำย  
       บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่บ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาและสารเสพติดใน 14 จังหวัดภาคใต้ จ านวน 50 คน 

 


