
  
ที่ สธ ๐๓๑2/ ว 321     สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู      

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี               
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 

 31 ตุลาคม ๒๕62 

เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 1 ฉบับ 

   ด้วยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  (สบยช.) มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ในปี ๒๕63 สถาบันฯ  
ได้จัดหลักสูตรการอบรม จ านวน 11 หลักสูตร เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด
ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ  

  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สมัครเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียน
ผ่าน QR Code หรือส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๓๒-๕๑๘๗ ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ 
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดดังสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมด้วย      
จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                              (นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา) 
                                    ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ                                                                          เกตุขจร/ร่าง/พิมพ์ 
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ ๘ ต่อ 417, ๔๕๑                                                             ................/ตรวจ 
โทรสาร ๐ ๒๕๓๒ ๕๑๘๗                                



ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ช่ือ – สกุล ..............................................................................................................................................
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................. 
หน่วยงาน............................................................................................................................................... 
ต าบล............................................อ าเภอ............................................จังหวัด.........................................  
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................โทรสาร........................................ 
มือถือ........................................................E-mail…………….................................................................... 

(พิมพ์/เขียนช่ือให้ชัดเจนและถูกตอ้ง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน). 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.pmnidat.go.th)       
ตามวันที่ก าหนดแต่ละหลกัสูตร 
 ใน  หลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์  (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) 
 ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ จ านวน 30 ท่าน  
  อบรมวันท่ี 29 - 31 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 
2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล  (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 9,000 บาท)  
 ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานด้านยาเสพติด มาแล้วอยา่งน้อย 3 ปี 

และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องจ านวน 50 ท่าน  

  อบรมวันท่ี 8 – 19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
3.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพ่ือการบ าบัดและส่งต่อ (Screening, Brief 
Intervention and Referral to treatment : SBIRT)    (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) 
 ผู้เข้ารับการอบรม บคุลากรผู้มหีน้าทีใ่ห้การบ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ รุ่น 50 ท่าน 
  อบรมรุ่นที่ 1 วันท่ี 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายช่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
  อบรมรุ่นที่ 2 วันท่ี  22 - 24 เมษายน 2563   ประกาศรายช่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563 
4.หลักสูตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program 

(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)  
 ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขท่ีให้การบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก  
 ควรมีพื้นฐาน Counseling รุ่นละ 50 ท่าน  
  อบรมรุ่นที่ 1 วันท่ี 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563   ประกาศรายช่ือวันท่ี 29 มกราคม  2563 
  อบรมรุ่นที่ 2 วันท่ี 16 - 20 มีนาคม 2563   ประกาศรายช่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์  2563 
5.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  

(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)  
 ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผูม้ีหนา้ที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพตดิในสถานพยาบาลทุก

ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 50 ท่าน  
  อบรมวันท่ี 13 - 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 
6.หลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) 

ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 50 ท่าน  

  อบรมวันท่ี 20 - 24 มกราคม 2563  ประกาศรายช่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 

7.หลักสูตรการบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I 
(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) 
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบ าบัดรักษาผูต้ิดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน  

 อบรมรุ่นที่ 1 วันท่ี 26 - 29 พฤษภาคม 2563  ประกาศรายชื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
8.หลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด  

(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)  
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขท่ีให้การบ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพติดในสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน  

  อบรมรุ่นที่ 1 วันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2562  ประกาศรายชื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
  อบรมรุ่นที่ 2 วันท่ี 5 -7 กุมภาพันธ์ 2563  ประกาศรายช่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) 
 (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,200 บาท)  
 ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดใน 
 สถานพยาบาลทุกระดบัท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน 35 ท่าน  
  อบรมวันท่ี 4 - 6 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2563 
10.หลักสูตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน 

(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท)      
 ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่รับผดิชอบและทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพตดิ ห้องฉุกเฉิน 
 หรือหอผู้ป่วย รุ่นละ 50 ท่าน  
  อบรมรุ่นที่ 1 วันท่ี  24 - 25 ธันวาคม 2562  ประกาศรายชื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
  อบรมรุ่นที่ 2 วันท่ี 24 - 25 มีนาคม 2563  ประกาศรายชื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2563 
11.หลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัดและ FAST Model 

(ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 9,500 บาท)  
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ภาครัฐ (หมายเหตุ ทางผู้จัดสนับสนุนที่พัก ส่วนค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัด) 
จ านวน 50 ท่าน  

  อบรมวันท่ี 6 – 17 มกราคม 2563 ประกาศรายช่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน  
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์                
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code 

http://www.pmnidat.go.th/

