
หลักสูตรตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ก าหนด (กรมการแพทย์) 

หลักสูตร 
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา สหสาขาวิชาชีพ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
เฉพาะภาคเอกชน หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก 

1. PMNIDAT01 หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ (3 วัน) ✓        3,500 

2.PMNIDAT02 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด (4 เดือน) 

  ✓      40,000 

3. PMNIDAT03 หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล (10 วัน)   ✓      15,000 

4. PMNIDAT04 หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด (2 วัน) ✓  ✓   ✓  ✓ 3,000 

5. PMNIDAT05 หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบ าบัดและ
ส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : 
SBRIT) (3 วัน) 

 ✓  ✓ ✓  ✓  3,000 

6. PMNIDAT06 หลักสูตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ผู้ปุวยนอก Matrix Program (5 วัน) 

 ✓ ✓  ✓  ✓  5,000 

7. PMNIDAT07 หลักสูตรการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ (5 วัน) 

  ✓      5,000 

8. PMNIDAT08 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัดและ 
FAST Model (10 วัน) 

   ✓ ✓*  ✓*  15,000 

9. PMNIDAT09 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยเสพติดส าหรับทีม
สนับสนุนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ปุวยเสพติด (Para-medical) (10 วัน) 

   ✓  ✓  ✓ 15,000 

10. PMNIDAT14 หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติด (3 วัน) 

 ✓  ✓  ✓ ✓  3,000 

11. PMNIDAT15 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ปุวย
เสพติด (3 วัน) 

 ✓  ✓  ✓  ✓ 3,500 

12.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(2 วัน) (สถานที่เอกชน) 

      ✓  35,000 

เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑



 

หลักสูตร 
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา สหสาขาวิชาชีพ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
เฉพาะภาคเอกชน หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก หลัก/

บังคับ 
เลือก 

13.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ใน
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) (10 วัน) 

      ✓  15,000 

หมายเหตุ 1. หลักสูตรหลัก/บังคับ เป็นหลักสูตรที่วิชาชีพนั้นต้องเรียน/เข้ารับการอบรม 
 2. หลักสูตรเลือก เป็นหลักสูตรให้วิชาชีพนั้นๆเลือกเรียนได้อย่างน้อย 1-2 หลักสูตร ที่ผู้บริหารหน่วยงานเห็นว่าจ าเป็นและสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 3. หลักสูตรหลัก (สบยช.) มีชั่วโมงการเรียนการสอน แต่ละวัน 6 ชั่วโมง ดังนั้น 1 หลักสูตร มีวิชาเรียนตั้งแต่ 12 – 60 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกับวิชาหลัก/วิชาเลือกในมหาวิทยาลัย 

จะมีชั่วโมงการสอน (บรรยาย) 15 ชั่วโมง / 1 หน่วยกิต (บรรยาย) ดังนั้น 1 หลักสูตรของ สบยช. เทียบเคียงได้กับวิชาหลัก/วิชาเลือก ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นบุคลากรควร
ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแต่ละหลักสูตร 

 4. หลักสูตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (4 เดือน) เป็นหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานยาเสพติด ซึ่งผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) จากเดิมได้รับ 1,000 บาท เพิ่มเป็น 1,500บาท/เดือน 

 5. * เฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แบบผู้ปุวยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตรตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ก าหนด (กรมการแพทย์) 

หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

1. PMNIDAT01 หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับ
แพทย ์(3 วัน) 

1. สถานการณ์ นโยบาย และประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  
(1.5 ชม.) 
2. แนวทางการบ าบัดยาเสพติดทั่วไป  
(4 steps, Matrix, FAST, CBTx)  
(1.5 ชม.) 
3. การวินิจฉัยคัดกรองและหลักการดูแล
รักษาผู้ปุวยเสพยาเสพติด (1.5 ชม.) 
4. โรคสมองติด (Brain Addiction)  
(1.5 ชม.) 
5. การวินิจฉัยและการบ าบัดรักษาผู้ปุวย
ยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย  
(1.5 ชม.) 
6. การดูแลรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ที่มีโรค
ร่วมทางจิตเวช (1 ชม.) 
7. ภาวะทางยาเสพติดเด็กและวัยรุ่น โรค
ร่วม ทางจิตในวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด  
(1 ชม.) 
8. การบ าบัดผู้ปุวยเสพติดบุหรี่ (1.5 ชม.) 
9. การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในคนทาง
ห้องปฏิบัติการ (1.5 ชม.) 
10. ภาวะฉุกเฉินทางยาและสารเสพติด  
(2 ชม.) 
11. อภิปราย Case study (2 ชม.) 
12. การพัฒนาและประยุกต์ใช้ (1 ชม.) 

1. Case study (Demonstration 
Interview) (1 ชม.) 

บรรยาย/อภิปราย 17.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 1 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



 

หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

2. PMNIDAT03 หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับ
พยาบาล (10 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบายและกฎหมายยา
เสพติด พ.ศ. 2564 (1 ชม.) 
2.การออกฤทธิ์ของยาเสพติดและเภสัช
บ าบัด (2 ชม.) 
3.การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางกาย (3 ชม.) 
4.ประสาทวิทยาและโรคสมองติดยา 
(1.5 ชม.) 
5.การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางจิต (1.5 ชม.) 
6.ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด (1.5 ชม.) 
7.แนวคิดการเสริมสร้างแรงจูงใจ (1 ชม.) 
8.การประเมินและคัดกรองผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด และการช่วยเหลือ BA,BI 
(1.5 ชม.) 
9.กิจกรรมกลุ่มบ าบัดในผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด (1.5 ชม.) 
10.ครอบครัวศึกษา (1.5 ชม.) 
11.ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
และการประยุกต์ใช้ (ทางการพยาบาล) 
(2 ชม.) 
12.ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
และการประยุกต์ใช้ (ทางพฤติกรรม
ศาสตร์) (2 ชม.) 

1.แนวคิดการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
(0.5 ชม.) 
2.การประเมินและคัดกรองผู้ใช้ยา
และสารเสพติด และการช่วยเหลือ 
BA,BI (1.5 ชม.) 
3.การดูแลผู้ปุวยเสพติดตาม
แนวคิด Case Management 
(1.5 ชม.) 
4.การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการปูองกัน
และลดอันตรายจากการใช้ยาและ
สารเสพติด (1 ชม.) 
5.ฝึกปฏิบัติ OPD, บ าบัดยา, ฟื้นฟู
สมรรถภาพ (21 ชม.) 

บรรยาย/อภิปราย 33 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
25.5 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 



 

หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล
และทฤษฎีการปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ยา
และสารเสพติด (2 ชม.) 
14.การดูแลผู้ปุวยเสพติดตามแนวคิด 
Case Management (1 ชม.) 
15.วางแผนเตรียมความพร้อมเข้าฝึก
ปฏิบัติ (0.5 ชม.) 
16.การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการปูองกันและลดอันตราย
จากการใช้ยาและสารเสพติด (1 ชม.) 
17.การติดตามหลังการรักษาและดูแล
ต่อเนื่อง (1 ชม.) 
18. อภิปราย Case Conference 
(3 ชม.) 
19.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน CBTx 
ในชุมชน (3 ชม.) 
20.การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและ
ประเมินหลักสูตร (1.5 ชม.) 

   

 



 

หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

3. PMNIDAT04 หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสาร
เสพติด (2 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นโยบาย สถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินทาง
ยาเสพติด ของกรมการแพทย์ (0.5 ชม.) 
2. PHARMACOLOGY ยาและสารเสพติด 
(1.5 ชม.) 
3.ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์จากสาร
เสพติด (2 ชม.) 
4.กรณีศึกษา : ภาวะฉุกเฉินทาง
อายุรศาสตร์จากสารเสพติด (2 ชม.) 
5.ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจากสารเสพติด 
(1.5 ชม.) 
6.การจัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชจาก
สารเสพติด (1.5 ชม.) 
7. การประยุกต์ใช้ความรู้และประเมินผล
หลักสูตร (1 ชม.) 
 
 

1. Workshop 1: ฝึกปฏิบัติ การ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 
จากสารเสพติด โดยมีผู้สวมบทบาท 
Role player : ผู้ปุวยก้าวร้าว  
- การบริหารจัดการสถานการณ์ 
- เจรจาไกล่เกลี่ย 
(1.5 ชม.) 
2. Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติ การ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช        
จากสารเสพติด : ผู้ปุวยก้าวร้าว 
- การบริหารจัดการสถานการณ์ 
- การจ ากัดพฤติกรรม   
(1.5 ชม.)  
 

บรรยาย/อภิปราย 10 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 3 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

4. PMNIDAT05 หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด เพื่อการบ าบัดและส่งต่อ (Screening, Brief 
Intervention and Referral to treatment : SBRIT) 
(3 วัน) 

1.สถานการณ์ นโยบายและประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
(1.5 ชม.) 
2.แผนพัฒนาระบบบริการ (Service 
plan) ด้านยาและสารเสพติด สุรา บุหรี ่
(1.5 ชม.) 
3.Update  ความรู้ทั่วไปเรื่องยาเสพติด
ให้โทษ (1.5 ชม.) 
4.การประเมินคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติด (V2, AUDIT, Fagesstrom)  
(1 ชม.) 
5. Depression Screening tools/ 
Suicide Risk /Anxiety Disorders 
/psychotic (1.5 ชม.) 
6.ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสาเสพ
ติดด้วยเทคนิค Counseling, BA, BI  
(1.5 ชม.) 
7. ระบบติดตามและเฝูาระวังผู้ใช้ยาเสพ
ติดในชุมชน (1.5 ชม.) 
8.ระบบรายงาน บสต.และส่งต่อผู้ปุวย 
(1.5 ชม.) 
9.เทคนิคการช่วยเหลือผู้ปุวยเสพติดใน
ชุมชน (1.5 ชม.) 
10.สรุปประเมินผลการฝึกอบรม  
(0.5 ชม.) 
 

1. การประเมินคัดกรองผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด (V2, AUDIT, 
Fagesstrom) (1 ชม.) 
2.การช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติดด้วยเทคนิค Counseling,  BA, 
BI (2 ชม.) 
3. วางแผนการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ (1.5 ชม.)  
 

บรรยาย/อภิปราย 13.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
4.5  ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

5. PMNIDAT06 หลักสูตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ปุวยนอก Matrix 
Program (5 วัน) 

1.สถานการณ์ นโยบายและประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
(1.5 ชม.) 
2.แนวคิดการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาและสารเสพติดแบบผู้ปุวยนอกตาม
รูปแบบเมทริกซ์โปรแกรม (Matrix 
Program) (1.5 ชม.) 
3.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Stage of change) และการสัมภาษณ์
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Motivation 
interview) (1.5 ชม.) 
4.โรคสมองติดยา (2 ชม.) 
5. การให้ค าปรึกษารายบุคคลและ
ครอบครัว (Individual/Conjoint 
Sessions) (1.5 ชม.) 
6.กลุ่มทักษะการเลิกยาระยะเริ่มต้น 
(Early Recovery skill Group) (1.5 ชม.) 
7. กลุ่มปูองกันการกลับไปเสพยาซ้ า 
(Relapse Prevention Group) (3 ชม.) 
8.กลุ่มครอบครัวศึกษา (Family 
Education) (1.5 ชม.) 
9.กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (1.5 ชม.) 
10.แนวทางการติดตามและการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในรูปแบบการบ าบัดอื่นๆ 
(1.5 ชม.) 
11.แนวทางการใช้โปรแกรมและการจัด 
บริการในพ้ืนที่ สรุปประเมินผลการฝึกอบรม 
(1.5 ชม.) 
12.การพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้ (1 ชม.) 

1. ประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการสัมภาษณ์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (1.5 ชม.) 
2.การให้การปรึกษารายบุคคล/
ครอบครัว (1.5 ชม.) 
3.กลุ่มทักษะการเลิกยาระยะ
เริ่มต้น (3 ชม.) 
4.กลุ่มปูองกันการกลับไปเสพยาซ้ า 
(Relapse Prevention Group) 
(3 ชม.) 
5.กลุ่มครอบครัวศึกษา (1.5 ชม.) 
 

บรรยาย/อภิปราย 19.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
10.5 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

6. PMNIDAT07 หลักสูตรการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสาร
เสพติดส าหรับพยาบาลวิชาชีพ (5 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบายด้านการบัดรักษา
ยาเสพติดประมวลกฎหมายยาเสพติด  
พ.ศ. 2564 (1.5 ชม.) 
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด โรค
สมองติดยา (1.5 ชม.) 
3.คัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด BA BI 
(1.5 ชม.) 
4.การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
(1.5 ชม.) 
5.การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางกาย (1.5 ชม.) 
6.การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะ
ฉุกเฉินทางจิต (SMI-V) (1.5 ชม.) 
7.แนวคิดทางการพยาบาลผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด (1.5 ชม.) 
8.การให้ค าปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม 
และครอบครัว (1.5 ชม.) 
9.กิจกรรมกลุ่มบ าบัดในผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด (1.5 ชม.) 
10.การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
(Harm Reduction) และการบ าบัดโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
based treatment :CBTx) (1.5 ชม.) 
11.การติดตามและการดูแลต่อเนื่อง  
(1.5 ชม.) 
12.การพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้  
(1 ชม.) 

1.คัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
BA BI (1.5 ชม.) 
2.การให้ค าปรึกษารายบุคคล  
(1.5 ชม.) 
3.ศึกษาดูงาน OPD, บ าบัดยา, 
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (9 ชม.) 

บรรยาย/อภิปราย 17.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 12 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

7. PMNIDAT08 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
รูปแบบชุมชนบ าบัดและ FAST Model (10 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบายและประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (1.5 ชม.) 
2.ความรู้พื้นฐานการเสพติดธรรมชาติและ
พฤติกรรมผู้ติดสารเสพติด (1.5 ชม.) 
3.ทฤษฎี แนวคิด โครงสร้างการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัดและ
การประเมินพฤติกรรม (3 ชม.) 
4.องค์ประกอบ FAST (1.5 ชม.) 
5.Family group (1.5 ชม.) 
6.กลุ่มบ าบัดในบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
รูปแบบชุมชนบ าบัดและ FAST Model 
(3 ชม.) 
7.กลุ่มกิจกรรมงานบ าบัด (1.5 ชม.) 
8. Self help group (1.5 ชม.) 
9. Staff meeting (1.5 ชม.) 
10.กลุ่ม encounter (1.5 ชม.) 
11.กลุ่มประชุมเช้า (1.5 ชม.) 
12.การให้ค าปรึกษา (1.5 ชม.) 
13.กลุ่มสัมมนา (1.5 ชม.) 
14.กลุ่ม Here and now (1.5 ชม.) 
15.แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(เครื่องมือบ้าน) (1.5 ชม.) 
16.สาธิตเครื่องมือบ้าน Talking to & 
pull up/ Hair cut & hot chair/ 
Learning experience, Shot down / 
House meeting (4.5 ชม.) 
17.การติดตามดูแลรักษาต่อเนือ่ง (1.5 ชม.) 
18.อภิปราย สรุปประเมินผลการฝึกอบรม 
(1.5 ชม.) 

1.กลุ่ม ประชุมเช้า (6 ชม.) 
2.กลุ่ม Staff Meeting (1.5 ชม.) 
3.กลุ่ม สัมมนา (1.5 ชม.) 
4.กิจกรรมเครื่องมือบ้าน Talking 
to & pull up (1.5 ชม.) 
5.กลุ่มปรับความเข้าใจ (1.5 ชม.) 
6.กลุ่ม here & now (1.5 ชม.) 
7.กิจกรรมเครื่องมือบ้าน กลุ่ม 
Hair cut & hot chair  (1.5 ชม.) 
8.กลุ่ม Self help (1.5 ชม.) 
9.กลุ่ม สุขศึกษา (1.5 ชม.) 
10.กิจกรรมเครื่องมือบ้าน กลุ่ม 
Learning experience Shot 
down , House meeting  
(1.5 ชม.) 
11.กลุ่ม ครอบครัว (1.5 ชม.) 
12.กลุ่มประเมินผลงาน (1.5 ชม.) 
13.กลุ่ม กิจกรรมอ าลา (1.5 ชม.) 
14.ศึกษาดูงาน (แนวคิด หลักการ) 
งานอาชีวะบ าบัด (1.5 ชม.) 

บรรยาย/อภิปราย 32.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
25.5 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 



 

หลกัสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

8. PMNIDAT09 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ปุวยเสพติดส าหรับทีมสนับสนุนการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ปุวยเสพติด (Para-medical) (10 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบายและประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (1.5 ชม.) 
2.ความรู้พื้นฐานการเสพติดธรรมชาติและ
พฤติกรรมผู้ติดสารเสพติด (1.5 ชม.) 
3.การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด V2 
AUDIT FNTD (1.5 ชม.) 
4.การประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นในผู้ใช้
ยาและสารเสพติด (1 ชม.) 
5.ความเสี่ยงและอุบัติการณ์ในผู้ปุวยสาร
เสพติด (1 ชม.) 
6.แนวคิดการใช้ค าปรึกษา (3 ชม.) 
7.ทฤษฎี แนวคิด โครงสร้างการบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัดและ
การประเมินพฤติกรรม (3 ชม.) 
8.การบ าบัดรูปแบบการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (MI, BA, BI) (1.5 ชม.) 
9.แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และกลุ่มบ าบัด 
10.การใช้เครื่องมือบ้าน 
11.บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลผู้ปุวยเสพติดในระยะฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
12.การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
(1.5 ชม.) 
13.เทคนิคการประสานงานและการ
ท างานเป็นทีมกับวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
(1.5 ชม.) 

1.การให้ค าปรึกษา Individual& 
Group (3 ชม.) 
2.การบ าบัดรูปแบบการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ (MI, BA, BI) (1.5 ชม.) 
3.การคัดกรองผู้ปุวย และการ
ประเมินความเสี่ยง (1.5 ชม.) 
4.การให้ค าปรึกษารายบุคคล  
(1.5 ชม.) 
5.การให้ค าปรึกษารายกลุ่ม  
(1.5 ชม.) 
6.การให้การบ าบัดด้วย BA, BI 
(1.5 ชม.) 
7.การใช้เครื่องมือบ้าน (12 ชม.) 
8.ศึกษาดูงานศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
(6 ชม.) 
 

บรรยาย/อภิปราย 30.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
28.5 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 



 

หลกัสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

 14.การช่วยเหลือผู้ปุวยเมื่อกลับบ้าน 
(1.5 ชม.) 
15.วางแผนฝึกปฏิบัติในหอผู้ปุวยฟื้นฟู
สมรรถภาพ (1.5 ชม.) 
16.สรุปความรู้ และวางแผนการน า
ความรู้ไปปฏิบัติ (1.5 ชม.) 
17.อภิปราย สรุปประเมินผล 
การฝึกอบรม (1.5 ชม.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

9. PMNIDAT14 หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (3 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แนวคิดการให้ค าปรึกษาผู้ติดยาและสาร
เสพติด ความส าคัญและจรรยาบรรณ 
(1.5 ชม.) 
2.กระบวนการให้บริการปรึกษา   
ผู้ติดยาและสารเสพติด (1.5 ชม.) 
3.เทคนิคและทักษะการให้บริการปรึกษา 
ผู้ติดยาและสารเสพติด (1.5 ชม.) 
4.กระบวนการให้บริการปรึกษารายบุคคล 
(1 ชม.)  
5. เทคนิคและทักษะการให้บริการปรึกษา
รายกลุ่ม (1 ชม.) 
6.เทคนิคและทักษะการให้บริการปรึกษา
รายครอบครัว (1.5 ชม.) 
7.การน าไปประยุกต์ใช้ (1.5 ชม.) 
8.สรุปและประเมินผลหลักสูตร (1 ชม.) 
 
 

1.เทคนิคและทักษะการให้บริการ
ปรึกษาผู้ติดยาและสารเสพติด 
(1.5 ชม.) 
2.กระบวนการให้บริการปรึกษา
รายบุคคล (1 ชม.) 
3.เทคนิคและทักษะการให้บริการ
ปรึกษารายกลุ่ม (3 ชม.) 
4.เทคนิคและทักษะการให้บริการ
ปรึกษารายครอบครัว (1.5 ชม.) 
 

บรรยาย/อภิปราย 10.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 7 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

10. PMNIDAT15 หลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูรูปแบบการ
สร้างแรงจูงใจในผู้ปุวยเสพติด (3 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แนวคิดทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ 
ในการบ าบัดรักษายาเสพติด (3 ชม.) 
2.การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
Motivational Interviewing: ทักษะ 
OARS (1.5 ชม.) 
3.การบ าบัดโดยเสริมสร้างแรงจูงใจ: 
หลักการ DARES (1.5 ชม.) 
4.โปรแกรมกลุ่มบ าบัดโดยเสริมสร้าง
แรงจูงใจในผู้ปุวยยาเสพติด (MET)  
(1.5 ชม.) 
5.การเพ่ิมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้บ าบัด: วิธีการช่วยเหลือผู้ปุวยตาม  
Stage of Change (1.5 ชม.) 
6.สรุปประเมินผลการฝึกอบรม (1 ชม.) 

1.การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
Motivational Interviewing: 
ทักษะ OARS (1.5 ชม.) 
2.การบ าบัดโดยเสริมสร้างแรงจูงใจ 
: หลักการ DARES (1.5 ชม.) 
3.โปรแกรมกลุ่มบ าบัดโดยเสริมสร้าง
แรงจูงใจในผู้ปุวยยาเสพติด (MET) 
(1.5 ชม. 
4.การเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ
บทบาทหน้าที่ของผู้บ าบัด: วิธีการ
ช่วยเหลือผู้ปุวยตาม Stage of 
Change (2.5 ชม.) 
 

บรรยาย/อภิปราย 10 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 7 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

11.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (2 วัน) (สถานที่เอกชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบาย และประมวล
กฎหมายยาเสพติด (1.5 ชม.) 
2.แนวทางการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
การประสานภาคีเครือข่าย (1.5 ชม.) 
3.ขับเคลื่อนนโยบาย ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด (1.5 ชม.) 
4.ความรู้พื้นฐานการเสพติด ธรรมชาติ
และพฤติกรรมผู้ติดสารเสพติด (1.5 ชม.) 
5.ทฤษฎี แนวคิด การบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบ 
FAST Modelและการประเมินพฤติกรรม
(1.5 ชม.) 
6.การบริหารจัดการสถานฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (2 ชม.) 
7.การวางแผนการจัดตั้งสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพและการประเมินผลการ
ฝึกอบรม (1.5 ชม.) 
 

ศึกษาดูงาน หอผู้ปุวยฟื้นฟู
สมรรถภาพและ งานฟ้ืนฟูมรรถ
ภาพ (1 ชม.) 
 

บรรยาย/อภิปราย 11 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 1 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 

 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

12.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟู  ผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด (ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) (10 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานการณ์ นโยบาย และประมวล
กฎหมายยาเสพติด (1 ชม.) 
2.ความรู้พื้นฐานการเสพติดธรรมชาติและ
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด (1 ชม.) 
3.แนวทางการบ าบัดฟ้ืนฟูและบทบาท
ภารกิจของสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด (1 ชม.) 
4.แนวคิดการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
รูปแบบ FAST Model และการปรับ
พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีการวิเคราะห์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Transactional Analysis: TA) (3 ชม.) 
5.การประเมิน คัดกรอง ดูแลเบื้องต้นผู้ใช้
ยาและสารเสพติด และการส่งต่อ (1.5 ชม.) 
6.การวางแผนการดูแลรายบุคคล 
Case manager (1.5 ชม.) 
7.การให้ค าปรึกษาผู้ติดยาเสพติด  
(1.5 ชม.) 
8.กิจกรรมงานบ าบัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (1 ชม.) 
9.กลุ่มบ าบัดที่ใช้ในระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
(1.5 ชม.) 
10.กลุ่มประชุมเช้า /กลุ่ม Staff 
meeting (1.5 ชม.) 
11.กลุ่มสัมมนา/กลุ่ม Self help  
(1.5 ชม.) 
12.เครื่องมือบ้าน (Tools of the 
House) (1.5 ชม.) 

1.Work Shop กิจกรรมปรับ
ทัศนคติ/มุมมองเกี่ยวกับผู้ติดยา
เสพติด (3 ชม.) 
2.การให้ค าปรึกษาผู้ติดยาเสพติด 
(1.5 ชม.) 
3.กิจกรรมงานบ าบัดเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (0.5 ชม.) 
4.กลุ่มประชุมเช้า (1.5 ชม.) 
5. Staff Meeting Group 
(1.5 ชม.) 
6.กลุ่มสัมมนา (1.5 ชม.) 
7.กิจกรรมเครื่องมือบ้าน Talking 
to & pull up (1.5 ชม.) 
8.ผู้น ากลุ่มประชุมเช้า (3 ชม.) 
9.ผู้น ากลุ่มให้ค าปรึกษา (1.5 ชม.) 
10.กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self 
Help) (1.5 ชม.) 
11.กิจกรรมเครื่องมือบ้าน  
กลุ่ม Peer group & 
Perspective chair (1.5 ชม.) 
12.กลุ่มครอบครัว (1.5 ชม.) 
13.กลุ่มประเมินผลงาน (1.5 ชม.) 
14.ศึกษาดูงานอาชีวบ าบัด  
(1.5 ชม.) 
15.ศึกษาดูงานการสนับสนุนทาง
สังคม (6 ชม.) 
16.ศึกษาดูงานตึกบ าบัดด้วยยา 
(สุรา ยาบ้า จิตเวช) (1.5 ชม.) 

บรรยาย/อภิปราย 28.5 ชม. 
ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน  
30.5 ชม. 

เทียบเคียงกับ 
1 รายวิชา
ของถาบัน
การศึกษา 



หลักสูตร บรรยาย/อภิปราย ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สรุป หมายเหตุ 

 13.การน าครอบครัวมามีส่วนร่วม 
(1.5 ชม.) 
14.การบริหารจัดการ จัดระบบบริการ
และการรับผู้ปุวยส าหรับสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพ (1.5 ชม.) 
15.แนวคิด/หลักการบ าบัดฟ้ืนฟูโดย
ชุมชน และการลดอันตรายจากยาเสพติด 
(CBTx. & Harm reduction) (1.5 ชม.) 
16.บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมในการมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลผู้ติด 
ยาเสพติด (1.5 ชม.) 
17.สรุปองค์ความรู้ อภิปราย ซักถามและ
วางแผนด าเนินการ (1.5 ชม.) 
18.การวางแผนระบบการรับ-ส่งต่อ 
(1.5 ชม.) 
19.สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการ
ประยุกต์ใช้ (2 ชม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



13. PMNIDAT02 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (4 เดือน) 
องค์ประกอบของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 17 หน่วยกิต 
 ภาคทฤษฎี 12 หน่วยกิต (191.5 ชั่วโมง) 
 ภาคปฏิบัติ 5   หน่วยกิต (300 ชัว่โมง) 
1. ภาคทฤษฎี จ านวน 12 หน่วยกิต 7 รายวิชา 
 1.1 วชิาแกน จ านวน  2 หนว่ยกิต 
   วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล (Health Policy and Nursing)  
 1.2 วชิาบังคับ จ านวน 2 หนว่ยกิต 1 รายวิชา 
   การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Advanced Health Assessment for Drug and Substance Abuser) 
 1.3 วชิาความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา จ านวน 8 หน่วยกิต 3 รายวิชา 
  1) เภสัชบ าบัดเกี่ยวกับยาและสารเสพติด (Pharmacotherapy Related to Drug and Substance) 
  2) การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Nursing Care for Drug and Substance Abuse)   
  3) การพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด (Nursing Care for Drug and Substance Dependence) 
2 ภาคปฏิบัติ จ านวน 5 หนว่ยกิต 2 รายวิชา 
 2.1 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Nursing Practicum in Drug and Substance of User)   
 2.2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด (Nursing Practicum in Drug and Substance Dependence) 


