ที่ สธ ๐๓๑๓/ว 76

สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
2 เมษายน ๒๕62

เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม

เรียน ตามรายชื่อแนบ
อ้างถึง หนั ง สื อ สถาบั น บ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ผู้ ติด ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ บ รมราชชนนี ที่ สธ 0313/ว 62
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ างถึ ง สถาบั น บาบั ดรั ก ษาและฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ บ รมราชชนนี
จะจัดการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษายาเสพติด จานวน 2 หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรเวชศาสตร์
สารเสพติดสาหรับพยาบาล จัดการอบรมระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562, ๒. หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยา
และสารเสพติดเพื่อการบาบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment :
SBIRT) จัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562
สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบาบัด
และส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT) เฉพาะระหว่างวันที่ 17 – 19
กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อในวันที่ 26
มิถุนายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๘ ต่อ ๔17
โทรสาร ๐ ๒๕๓๒ ๕๑๘๗

นรินทร์/ร่าง/พิมพ์
................../ตรวจ
.......เม.ย. 62

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ชื่อ – สกุล ........................................................................... ตาแหน่ง..................................................................
หน่วยงาน.......................................................................................... ตาบล..........................................................
อาเภอ......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................มือถือ.......................................
E-mail……………....................................................................รับประทานอาหาร ทั่วไป/มังสะวิรัต/อิสลาม .
(พิมพ์/เขียนชื่อให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน)
 ใน  หลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสาหรับพยาบาล
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทางานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ
จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต
จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 ท่าน
 วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบาบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and
Referral to treatment : SBIRT)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 50 ท่าน
 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.pmnidat.go.th)
ตามวันที่กาหนดแต่ละหลักสูตร

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

ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

ที่ สธ ๐๓๑๓/ว 62

สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
7 มีนาคม ๒๕62

เรื่อง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 1 ฉบับ
ด้ว ยสถาบั น บ าบั ดรั กษาและฟื้ นฟู ผู้ ติด ยาเสพติด แห่ งชาติบ รมราชชนนี จะจั ดการอบรม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษายาเสพติด ประจาปี ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการบ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี
สถาบัน บ าบัดรั กษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญบุคลากร
ในหน่วยงานของท่านที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๒๕๓๒-๕๑๘๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๘ ต่อ ๔17
โทรสาร ๐ ๒๕๓๒ ๕๑๘๗

นรินทร์/ร่าง/พิมพ์
................../ตรวจ
........มี.ค. 62

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
ชื่อ – สกุล ........................................................................... ตาแหน่ง..................................................................
หน่วยงาน.......................................................................................... ตาบล..........................................................
อาเภอ......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................มือถือ.......................................
E-mail……………....................................................................รับประทานอาหาร ทั่วไป/มังสะวิรัต/อิสลาม .
(พิมพ์/เขียนชื่อให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน)
 ใน  หลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสาหรับพยาบาล
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทางานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ
จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต
จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 ท่าน
 วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
2.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบาบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and
Referral to treatment : SBIRT)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 50 ท่าน
 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
 วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.pmnidat.go.th)
ตามวันที่กาหนดแต่ละหลักสูตร

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

ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

