
  
ที่ สธ ๐๓๑2/ ว 215 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู      

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี               
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 

 1   พฤศจิกายน ๒๕65 

เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปี 2566 จ านวน 1 ฉบับ 

   ด้วยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  (สบยช.) มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ในปี ๒๕66 สถาบันฯ  
ได้จัดหลักสูตรการอบรม จ านวน 9 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด
ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ  

  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  (สบยช.) จึงขอเชิญบุคลากร
ในหน่วยงานของท่านที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด สมัครเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียน
ผ่าน QR Code โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
ภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวเกตุขจร 
สิทธิพร นักทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 08 6351 9626 เป็นผู้ประสานงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมด้วย จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

                                                              (นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา) 
                                    ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการความรู้                                                                           
โทร. 08 6351 9626                                                            
(ส าเนาเรียน จ านวน 2,100 แห่ง)            

ส ำเนำคู่ฉบับ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันฯ 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคณุ 
 
 
                 (นายล่ าซ า ลักขณาภิชนชัช) 
               รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
                      

 ลงทะเบียน 

 เกตุขจร/ร่าง/พิมพ์ 
/ตรวจ.......พ.ย.65 

 



หลักสูตร ผู้เข้ารบัการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบยีน (เอกชน) ค่าลงทะเบยีน (ภาครฐั)

1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ รหัส
 PMNIDAT 01

แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับท่ัว
ประเทศ

30 วนัท่ี 8-10 มีนาคม 2566 (3 วัน) วันที ่14 กุมภาพันธ ์2566 3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

รุ่นละ 50 รุ่นท่ี ๑ วนัท่ี 14-15 กุมภาพนัธ ์2566 (2 วัน) รุน่ที ่1 วันที ่24 มกราคม 2566 2,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 14-15 มีนาคม 2566 (2 วัน) รุน่ที ่2 วันที ่21 กุมภาพันธ ์2566 (ค่าเดนิทาง,ทีพั่ก,เบีย้เลี้ยงเบกิตน้สังกัด)

รุ่นละ 50 รุ่นท่ี ๑ วนัท่ี 30 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ ์2566
 (5 วัน)

รุน่ที ่1 วันที ่10 มกราคม 2566 3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

 รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์- 3 มีนาคม 2566
 (5 วัน)

รุน่ที ่2 วันที ่7 กุมภาพันธ ์2566 (ค่าเดนิทาง,ทีพั่ก,เบีย้เลี้ยงเบกิตน้สังกัด)

4.หลักสูตรการบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด
ส าหรับพยาบาลวชิาชีพ รหัส PMNIDAT 07

1. พยาบาลวชิาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
2. ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยยา
และสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด

50 วนัท่ี 9 - 13 มกราคม 2566 (5 วัน) วันที ่20 ธนัวาคม 2565 5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

5.หลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟสูมรรถภาพรูปแบบ
ชุมชนบ าบัดและ FAST Model รหัส PMNIDAT08

บุคลากรผู้ให้การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยเสพติด (นักจิตวทิยา นัก
สังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ทหาร ต ารวจ) ท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟสูมรรถภาพ
รูปแบบชุมชนบ าบัด (Therapeutics 
Community: TC.)

50 วนัท่ี 6 - 17 กุมภาพนัธ ์2566 (10 วัน) วันที ่17 มกราคม 2566 9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

6.หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รหัส PMNIDAT 14

บุคลากรผู้ให้การบ าบัดรักษาและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

50 วนัท่ี 22 - 24 กุมภาพนัธ ์2566 (3 วัน) วันที ่31 มกราคม 2566 2,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

รุ่นละ 50 รุ่นท่ี ๑ วนัท่ี 18 - 20 มกราคม 2566 (3 วัน) รุน่ที ่1 วันที ่27 ธนัวาคม 2565 3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 25 - 27 มกราคม 2566 (3 วัน) รุน่ที ่2 วันที ่3 มกราคม 2566 (ค่าเดนิทาง,ทีพั่ก,เบีย้เลี้ยงเบกิตน้สังกัด)

รุ่นละ 50 รุ่นท่ี ๑ วนัท่ี 13 - 17 มีนาคม 2566 (5 วัน) รุน่ที ่1 วันที ่21 กุมภาพันธ ์2566 3,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 27 - 31 มีนาคม 2566 (5 วัน) รุน่ที ่2 วันที ่8 มีนาคม 2566 (ค่าเดนิทาง,ทีพั่ก,เบีย้เลี้ยงเบกิตน้สังกัด)

8.หลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟผูู้ปุวยเสพติดสุรา รหัส 
PMNIDAT 16

แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ นักวชิาการ
สาธารณสุข ท่ีมีหน้าท่ีให้การบ าบัดรักษาผู้
ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุก
ระดับท้ังภาครัฐและเอกชน

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปี 2566

2.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด 
รหัส PMNIDAT 04

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ท่ี
ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดท่ัวประเทศ

3.หลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแบบผู้ปุวยนอกตามรูปแบบ Matrix Program 
รหัส PMNIDAT 06

บุคลากรสาธารณสุขท่ีให้การบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดแบบผู้ปุวยนอก ท่ียังไม่ผ่าน
การอบรม รูปแบบ Matrix Programs 
(ควรมีพืน้ฐาน Counseling)

7.หลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟรููปแบบการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในผู้ปุวยเสพติด รหัส PMNIDAT 15

แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข หรือบุคลกรท่ีปฏิบัติงานด้าน
การบ าบัดฟืน้ฟผูู้ปุวยเสพติดใน
สถานพยาบาลทุกระดับท้ังภาครัฐและ
เอกชน

(ค่าเดินทาง,ท่ีพัก,เบี้ยเล้ียงเบิกตน้สังกดั) 

(ค่าเดินทาง,ท่ีพัก,เบี้ยเล้ียงเบิกตน้สังกดั) 

(ค่าเดินทาง,ท่ีพัก,เบี้ยเล้ียงเบิกตน้สังกดั) 

(ค่าเดินทาง,ท่ีพัก,เบี้ยเล้ียงเบิกตน้สังกดั) 



9.หลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดท่ีมีภาวะวกิฤต
ฉุกเฉินแบบผู้ปุวยใน

พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีเปิด
ให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพ
ติดแบบผู้ปุวยใน หรือผู้ปฏิบัติงานจาก
โรงพยาบาลท่ีมีแผนการจัดต้ังหอผู้ปุวยจิต
เวชยาเสพติด

50 ท่าน วนัท่ี 20 - 24 มีนาคม 2566 (5 วัน) วันที ่28 กุมภาพันธ ์2566 5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมไดท้ี่เวบ็ไซต ์               
สถาบันบ าบดัรักษาและฟื้นฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาตบิรมราชชนนี 
http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code 

ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลงัจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน  
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 08 6351 9626 ลงทะเบียน 

(ค่าเดินทาง,ท่ีพัก,เบี้ยเล้ียงเบิกตน้สังกดั) 


