ประชาสัมพันธ์
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖5
จัดทาโดย
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
ภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

๑. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล ผู้ใช้ยา
และสารเสพติด รุ่นที่ 7

 การศึ กษาดู งาน ณ สถานบ าบั ดรั กษายา
เสพติดและจิตเวช ในจังหวัดภาคเหนือ/ภาคอีสาน/ภาคกลาง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านยาและสารเสพติดแบบองค์รวมเหมาะกับ
บริ บทที่ มี ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมของพื้ นที่ ภาคใต้ อี กทั้ ง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไปรวมทั้ งบาบั ดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ที่ มี ปั ญหาด้ าน
ยาเสพติด เป็นการพั ฒนาคุณภาพการพยาบาล เพิ่มประสิ ทธิภาพและ
ความคุ้มทุนคุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

หน่วย CNEU

ดาเนินการโดย
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ จานวน 30 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
จัดอบรมใช้ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565
กิจกรรม

 การเรียนทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์
 การฝึกปฏิบัติ แหล่งฝึกที่หลักสูตรกาหนดหรือผ่าน
ระบบออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดังนี้
- แหล่งฝึ กในโรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา,
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์, โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลจะนะ
- สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕, โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และโรงเรียนดีนูลอิสลาม
- แหล่งฝึกในชุมชน ได้แก่ รพสต.เกาะแต้ว, รพสต.บ่ออิฐ และ
รพสต. เขารูปช้าง

50 หน่วยคะแนน
2. โครงการการบาบัดรักษายาเสพติดแบบไร้รอยต่อ
วัตถุประสงค์
๑. พั ฒนาบุ คลากรที่ ด าเนิ นงานด้ านการบ าบั ด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดให้สามารถให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพติดได้อย่างเหมาะสม ไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
2. พัฒนารูปแบบการบาบัดฟื้นฟูแบบไร้รอยต่อจาก
โรงพยาบาลสู่ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
- 1. ผู้ รั บผิ ดชอบงานยาเสพติ ดหน่ วยงานระดั บ
จังหวัด ระดับเขตสุ ขภาพ บุ คลากรในสังกัดกรมการแพทย์
และผู้บริหาร
- 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่และ
เครือข่ายในชุมชนในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 จานวน 60 คน
- 3. ประชาชน ผู้ น า แกนนา จิ ตอาสา ผู้ปุ วยและ
ครอบครัว
ระยะเวลาดาเนินการ
จัดอบรมวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564
ระยะเวลา 2 วั น ณ สถานที่ เอกชน (โรงแรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

3. โครงการการบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดรูปแบบ
จิตสังคมบาบัด (Matrix Program)

4. โครงการบาบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสาหรับพยาบาล 5 วัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
๒. เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จาเป็นและสาคัญ
ในการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ ผู้ใช้ยาและสารเสพติด
อย่างเป็นระบบ
๒. สร้ า งความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก ยาเสพติ ด ใน
สถานพยาบาล เขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 11 และ 12
จานวน 50 คน

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นยาเสพติ ด ใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 1
รุ่น 50 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –
4 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 5 วัน ณ สถานที่เอกชนในภาคใต้
หรือจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565
ระยะเวลา 5 วัน ณ สถานที่เอกชนในภาคใต้ หรือจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์
(ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
กิจกรรม

 การบรรยาย
 การฝึกปฏิบตั ิ
 การศึกษาดูงาน
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กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ

