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สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐
5 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เรียน ตามรายชื่อแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 1 ฉบับ
ด้ว ยสถาบั น บ าบั ดรั กษาและฟื้ นฟู ผู้ ติด ยาเสพติด แห่ งชาติบ รมราชชนนี จะจั ดการอบรม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษายาเสพติด ประจาปี ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะในการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีหลักสูตรการอบรมจานวน 10 หลักสูตร
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
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณาส่ง บุค ลากรในหน่ว ยงานของท่า นเข้า รับ การอบรมด้ว ย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
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ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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ตาบล............................................อาเภอ............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................โทรสาร........................................
มือถือ........................................................E-mail……………....................................................................
(พิมพ์/เขียนชื่อให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน).
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.pmnidat.go.th)
ตามวันที่กาหนดแต่ละหลักสูตร
 ใน  หลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสาหรับแพทย์
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ จานวน 30 ท่าน
 อบรมวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
2.หลักสูตรการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบและทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ห้องฉุกเฉิน
หรือหอผู้ปุวย รุ่นละ 40 ท่าน
 อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
3.หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุก
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน
 อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
4.หลักสูตรการบาบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบาบัดรักษา ผู้ตดิ ยาและสารเสพติดในสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

หลักสูตรการบาบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II
ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรการบาบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด
(Cognitive Behavioral Therapy) Level I , ขาดได้ไม่เกิน 20% , มี Case ในการทา Supervision ,
ทา Case 3 ครั้ง จานวน 20 ท่าน ประกาศรายชื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
อบรมจานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 , ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 จานวน 20 ท่าน
5.หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบาบัดและ FAST Model
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาและสารเสพติดในศูนย์
ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 60 ท่าน
 อบรมวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6.หลักสูตรการคัดกรองบาบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด (SBRIT Screening, Brief Intervention
and Referral to treatment)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จานวน
50 ท่าน
 อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
7.หลักสูตรการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติดแบบผู้ปุวยนอก
รุ่นละ 50 ท่าน
 อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
8.หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุก
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 50 ท่าน
 อบรมวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบาบัด รักษาผู้ติดยาและสารเสพติดใน
สถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 35 ท่าน
 อบรมวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
10.หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยเสพติดสาหรับทีมสนับสนุนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผปู้ ุวย
เสพติด (Para-medical)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้ให้การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยเสพติดที่ไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบาบัด จานวน 50 ท่าน
 อบรมวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

