


หลักสูตร ผู้เขา้รบัการอบรม ผู้เขา้อบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครฐั)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ รหสั 
PMNIDAT 01

แพทย์จากสถานพยาบาล ทกุระดับทั่วประเทศ 30 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (3 วัน) วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2565 3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล รหสั 
PMNIDAT 03

พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานด้านยา
เสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ป ีและ/หรือจบ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /
เวชปฏบิติั และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

50 ทา่น วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 (10 วัน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 15,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

3.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหสั 
PMNIDAT 04

บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่
ปฏบิติังานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

รุ่นละ 50 รุ่นที่ ๑ วันที่ 19-20 เมษายน 2565   รุ่นที่ 
2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565  (5 วัน)

3,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

4.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการ
บ าบดัรักษาและส่งต่อ 
(Screening, Brief Intervention and Referral to 
Treatment: SBIRT) รหสั PMNIDAT 05

บคุลากรสาธารณสุขที่ปฏบิติังานด้านการ
บ าบดัรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)

รุ่นละ 50 รุ่นที่ ๑ วันที่ 26-28 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2
 วันที่ 16-18 มีนาคม 2565     (3 วัน)

รุน่ที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565 2,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

5.หลักสูตรการบ าบดัฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ปวุยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหสั 
PMNIDAT 06

บคุลากรสาธารณสุขที่ใหก้ารบ าบดัรักษาผู้ติดยา
เสพติดแบบผู้ปวุยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 
รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน 
Counseling)

รุ่นละ 50 รุ่นที่ ๑ วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 2
 วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565   (5 วัน)

3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

6.หลักสูตรการบ าบดัรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ รหสั PMNIDAT 07

พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพ
ติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ปวุยยาและสารเสพ
ติด ไม่เกิน 6 เดือน)

50 วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 (5 
วัน)

วันที่ 12 มกราคม 2565 5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

7.หลักสูตรการบ าบดัฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุยเสพติด
ส าหรับทีมสนับสนุนการบ าบดัรักษาและฟื้นฟูผู้ปวุยเสพ
ติด (Para-medical) รหสั PMNIDAT 09

บคุลากรผู้ใหก้ารบ าบดัรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปวุยเสพติด (นักจิตวิทยา นัก
สังคมสังเคราะห ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร 
ต ารวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บ าบดัฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบดั 
(Therapeutics Community: TC.)

50 วันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 (10 
วัน)

วันที่ 2 มนีาคม 2565 9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

8.หลักสูตรการดูแลผู้ปวุยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่อง
ทางสมอง (Cognitive Impairment) รหสั PMNIDAT 13

พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห ์นักวิชาการธารณสุข ที่ท างานด้าน
การดูแลผู้ปวุยยาเสพติดในสถานพยาบาลทกุ
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

40 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 (3 วัน) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 2,200 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

ปฏทินิหลกัสตูรฝึกอบรม ประจ าป ี2565

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

รุ่นที ่1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
 

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565 

รุ่นที ่1 วันที่ 23 มีนาคม 2565 
 

รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 



9.หลักสูตรการใหค้ าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ปฏบิติังาน
ด้านยาเสพติด รหสั PMNIDAT 14

บคุลากรผู้ใหก้ารบ าบดัรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

50 วันที่ 19-21 มกราคม 2565 (3 วัน) วันที่ 27 ธันวาคม 2564 2,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

10.หลักสูตรการบ าบดัฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในผู้ปวุยเสพติด รหสั PMNIDAT 15

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือบคุลการที่ปฏบิติังานด้านการ
บ าบดัฟื้นฟูผู้ปวุยเสพติดในสถานพยาบาลทกุ
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

รุ่นละ 50 รุ่นที่ ๑ วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565   รุ่นที่ 2
 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565  (3 วัน)

3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

11.หลักสูตรการบ าบดัฟื้นฟูผู้ปวุยเสพติดสุรา รหสั 
PMNIDAT 16

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
 ที่มีหน้าที่ใหก้ารบ าบดัรักษาผู้ติดยาและสาร
เสพติดในสถานพยาบาลทกุระดับทั้งภาครัฐและ
เอกชน

รุ่นละ 50 รุ่นที่ ๑ วันที่ 10-14 มกราคม 2565   รุ่นที่ 
2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (5
 วัน)

3,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบยีน

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

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

ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน  
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 

(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด) 

รุ่นที ่1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 

รุ่นที ่1 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 
 

รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

ลงทะเบียน 


