จัดทำโดย
กลุ่มงำนวิชำกำรพยำบำล
ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรปีงบประมำณ ๒๕๖4

๑. โครงกำรหลักสู ตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำล ผู้ใช้ยำ
และสำรเสพติด รุ่นที่ 6

2. โครงกำรหลักสูตรกำรบำบัดรั กษำฟื้ นฟูผู้ ป่วยยำและ
สำรเสพติดที่มีภำวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
 เพื่ อพัฒ นาศั กยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้ มี ความสามารถ
ในการปฏิบั ติ การพยาบาลด้ านยาและสารเสพติ ดแบบองค์ รวมเหมาะกั บ
บริ บทที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒนธรรมของพื้ นที่ ภาคใต้ อี กทั้ ง
เพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันการใช้ ยาและสารเสพติ ดในเด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่ วไปรวมทั้ งบ าบั ดรั กษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ที่มี ปั ญหาด้ าน
ยาเสพติ ด เป็นการพั ฒนาคุณภาพการพยาบาล ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
พยาบาล และความคุ้มทุนคุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 แหล่งฝึกปฏิบัตติ ่างๆ ได้แก่
- แหล่ งฝึกในโรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลธั ญญารักษ์สงขลา,
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลา
- สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาล ๕, โรงเรียนวรนารีเฉลิ ม
สงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
- แหล่งฝึกในชุมชน ได้แก่ รพสต.เกาะแต้ว, รพสต.บ่ออิฐ และ
รพสต. เขารูปช้าง
 การศึกษาดูงาน ณ สถานบาบัดรักษายาเสพติดและจิตเวช
ในจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานการบาบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติดให้มีความรู้ และทักษะให้การดูแลผู้ปว่ ย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและสารเสพติด ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ
2. เพื่ อให้บุ คลากรที่ปฏิบั ติงานการบ าบั ดรั กษา
ผู้ติดยาและสารเสพติดเกิดการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา และสารเสพติด
3. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของเครือข่ายการดูแล
ช่วยเหลือผู้ปว่ ยทีม่ ีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและสารเสพติด
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กิ จ กรรมที่ ๑ จั ดอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายการดูแลผูป้ ่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ ผู้ยาและสารเสพติด ในเขตสุ ขภาพที่ 11 และ 12
(จังหวัดสงขลา)
กิจกรรมที่ ๒ การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การบุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงานในเครือข่ายมีการฝึกปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือผูป้ ่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
ยาและสารเสพติด ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดอบรมใช้ระยะเวลา ๔เดือน เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
กลุ่มเป้ำหมำย
จานวน 30 คน
หน่วย CNEU 50 หน่วยคะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร
จัดอบรมวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย
จานวน 80 คน

3. โครงการฝึ กอบรมการคั ดกรองผู้ ใช้ ยาและสารเสพติ ด
เพื่อการบาบัดรักษาและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention
and Referral to Treatment: SBIRT)
วัตถุประสงค์
1. มี ความรู้ ความเข้า ใจ ในการคั ดกรองผู้ใ ช้
ยาและสารเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒. มี ค วามสามารถในการบ าบั ด รั ก ษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยเทคนิค BA, BI
๓. สามารถนารูปแบบการบ าบั ดรั กษาและส่ งต่ อ
เพื่อการบาบัดรักษาได้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาจั ดอบรมระหว่างวั นที่ 16 –18 ธั นวาคม 2563
ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรในชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด ผู้มีปั ญหาจากการใช้ยา
เสพติ ดและสารเสพติ ด บุ คลากรสุ ขภาพในโรงพยาบาล
ธัญญารั กษ์ สงขลา โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล ด้ านการบาบัดรั กษาผู้ติ ดยาและสารเสพติดใน
เขตสุขภาพ ที่ 11 และ 12 (จังหวัดสงขลา) จานวน ๕๐ คน
4. โครงกำรฝึ กอบรมหลัก สูตรเวชศำสตร์สำรเสพติ ด
สำหรับพยำบำล
วัตถุประสงค์
๑. เพิ่ มพู นความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่ จาเป็ น
และสาคั ญในการปฏิ บั ติ การพยาบาล การดู แลช่ วยเหลื อ
ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างเป็นระบบ

๒. สามารถนาความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานใน
สถานการณ์จริงได้
3. สร้างความมั่นใจในการปฏิบั ติการพยาบาลที่มี ประสิทธิ ภาพ
และปลอดภัย
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาจั ด อบรมระหว่ างวั นที่ 11 – 22 มกราคม 2564
ระยะเวลา 10 วัน ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา/โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย
1. พยาบาลวิชาชี พ มีป ระสบการณ์ทางานด้า นยาเสพติ ด
มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ
2. พยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูต รการพยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือ
3. พยาบาลวิ ชาชีพที่จบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิ ต
จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จานวน 50 คน
5. โครงการอบรมการบ าบั ดฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ป่ วยเสพติ ดส าหรั บที ม
สนับสนุนการบาบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)
วัตถุประสงค์
๑. มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการบ าบั ดฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ผู้ป่วยเสพติด
๒. เสริมสร้างทัศนคติที่ ดีในการดูแลผู้ติ ดยาและสารเสพติ ดแก่
ผู้เข้ารับการอบรม
๓. เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะในการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
เสพติดตามแนวคิดชุมชนบาบัด (Therapeutics Community: TC.)

ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาจั ดอบรมระหว่ างวั นที่ 23 พฤศจิ กายน
2563 – 4 ธั นวาคม 2563 ระยะเวลา 10 วั นท าการ
ณ โรงแรมในจังหวัดสงขลา/โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรผู้ให้การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิ ทยา นักสังคมสั งเคราะห์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ทหาร ต ารวจ) ที่ ไม่ เคยผ่ านการฝึ กอบรม
หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบาบัด
(Therapeutics Community: TC.) (บุ คลากรจากกระทรวง
สาธารณสุ ขและอื่นๆ 75% กรมการแพทย์ 25%) จานวน
๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน
6. โครงกำรบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดแบบ
ผู้ป่วยนอกตำมรูปแบบ Matrix Program
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรม มี ความรู้ ความเข้ าใจใน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
2. เพื่อให้ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลำดำเนินกำร
จั ดอบรมระหว่ างวั นที่ 8 – 12 มี นาคม 2564
ระยะเวลา 5 วัน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรที่ปฏิบัติ งานในสถานพยาบาลที่ บาบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติดใน 14 จังหวัดภาคใต้ จานวน 50 คน

