
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
Program Nursing Specialty in Drug and Substance Abuse Users 

รุ่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

หลักการและเหตุผล 
 ผู้ใช้ยาและสารเสพติด เป็นผู้ปุวยท่ีมีปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ครอบครัว และสังคม 
ไม่เพียงแต่เป็นปญัหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะผู้ปุวยเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม รวมท้ังประเทศชาติ จงึ
จ าเป็นต้องให้ทุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการค้นหา คัดกรอง ให้การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ พยาบาลท่ีท างานในสถานบ าบดัรักษายาเสพตดิจัดเป็นกลุ่มผู้ให้การบ าบดัท่ีช่วยเหลือให้ผู้ติด
ยาเสพติดเปล่ียนแปลงความคิดพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติด รวมท้ังการดูแลโรคท่ีเกิดจากปัญหาการใช้ยาและ
สารเสพติดของประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ หลักสูตรที่ผลิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนมุ่งเตรียมพยาบาลเพื่อท าหน้าท่ีดูแลให้การพยาบาลโรคท่ัวๆ ไป ส่วน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรการพยาบาลในระดับปริญญาโท 
ยังมีหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ท้ังๆ ท่ีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ 
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ แต่ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดท่ีเป็น
สายงานหลักไม่สามารถพัฒนาสมรรถนะการท างานของตนเองให้ทันกับความรู้ที่เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากไม่มีหลักสูตร
ท่ีจะเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ท าให้ไม่สามารถธ ารงรักษาผู้ท่ีมีความรู ้ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการดูผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ ให้ท างานในสาขาวิชาชีพที่เป็นปัญหาของประเทศชาติได ้
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับผิดชอบดูแลสถานพยาบาลเครือข่ายการบ าบัดรักษายาเสพติด 11 
จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันท้ังดา้นวิชาการ ดา้นการบ าบัดรักษา โดยร่วมกันวางแผนการด าเนนิงาน 
มาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ป ี 2548 เพื่อให้สามารถดูแลผู้ตดิยาและสารเสพตดิท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกับประเภทของยา 
ลักษณะและวิธีการใช้ยาและสารเสพติด ตามบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
อีกท้ังเห็นความส าคัญของการพัฒนาพยาบาลท่ีให้การดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในเครือข่ายการบ าบัดรักษายาเสพติด 11 จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงมคีวามประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาการให้กับบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดในภาคใต้ ให้มีศักยภาพมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะกับการดูแลผู้ปุวยยาเสพติดตาม
บริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ท่ีปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกับยาเสพติดเปล่ียนแปลงไป 
ท้ังในเรื่องของประเภทความรนุแรงของการติดยา โรคแทรกซ้อน ตลอดจนวิทยาการในการบ าบัดต่าง  ๆซ่ึงมท้ัีงศาสนาพุทธ 
และมุสลิม โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จึงมีความประสงค์จัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การพยาบาลผู้ปุวยยาเสพติด 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางขึ้นในพื้นท่ีภาคใต้ตามความต้องการของบุคลากรเครือข่าย ซ่ึงมีความสะดวกในการ
เดินทาง การติดต่อประสานงาน และเหมาะสมกับบริบทของการท างานในพื้นท่ี และความหลากหลายของผู้ปุวยข้างต้น 
อีกท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในพื้นท่ีให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม สามารถให้
การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ท าข้อตกลงและร่วมมือกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ใช้ยาและสารเสพติด ขึ้นตามแนวทางการจัดท าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล โดยโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์สงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการและพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ผู้ใช้ยาและสารเสพติด ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ความร่วมมือ
ด้านวิชาการและเป็นท่ีปรึกษาในการจัดท าหลักสูตรตามมาตรฐานท่ีสภาการพยาบาลก าหนด เพื่อรองรับกับสถานการณ์
ยาเสพติด การระบาด และวิทยากรบ าบัดสมัยใหม่ ประกอบกับเหมาะสมกับการศึกษาท่ีเหมาะสมบริบทในพื้นท่ี
ภาคใต้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความสมารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้านยาเสพติด 
โดยสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนาธรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการ
ใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชน และบุคคลท่ัวไป บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ท่ีมีปัญหาด้านยาเสพตดิ 
รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประสิทธิภาพของระบบพยาบาล ความคุ้มทุนคุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยา
และสารเสพติด 
 
องค์ประกอบของหลักสูตร     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 17 หน่วยกิต 
ภาคทฤษฎี จ านวน 12 หน่วยกิต 

- นโยบายสุขภาพและการพยาบาล    จ านวน 2  หน่วยกิต 
- การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ใช้ยาและสารเสพติด  จ านวน 2  หน่วยกิต 
- เภสัชบ าบัดเก่ียวกับยาเสพติด     จ านวน 1  หน่วยกิต 
- การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด    จ านวน 3  หน่วยกิต 
- การพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด    จ านวน 4  หน่วยกิต 

ภาคปฏิบัติ จ านวน 5 หน่วยกิต 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด   จ านวน 2  หน่วยกิต 
- ปฏิบัติการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพตดิ   จ านวน 3  หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงในการอบรม 
- ภาคทฤษฎ ี  จ านวน  165 ช่ัวโมง 
- ภาคปฏิบัต ิ  จ านวน  300 ช่ัวโมง 

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 (16 สัปดาห)์ 
 ภาคทฤษฎี   ตั้งแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันท่ี 23 มนีาคม 2559 
 ภาคปฏิบัติ   ตั้งแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559  

วิชาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
- ฝึกในชุมชน ตั้งแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 9 เมษายน 2559 
- ฝึกในโรงเรียน ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

วิชาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
- ฝึกในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันท่ี 18 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

- ศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถงึวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 1.  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่า
ปริญญาตร ี
 2.   มีประสบการณ์ท างานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี 
 3.   มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่งไดต้ามกฎหมาย 
 4.   สามารถเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาและครบถ้วนตลอดระยะเวลาการอบรม 
 
 
 



การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
 ภาคทฤษฎี : จากการสอบข้อเขียน การสัมมนาและการรายงาน ท้ังนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะมีสิทธ์ิสอบ
เมื่อมีเวลาศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของแต่ละวิชา  
 ภาคปฏิบัติ : จากการประเมินผลตามแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล การประชุมหารือ  
การท ารายงาน และการประเมินตนเอง ท้ังนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการประเมินผลเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัต ิ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของเวลาท่ีก าหนดในรายวิชาและผ่านการศึกษาดงูานตามสถานท่ีท่ีก าหนด 
 
สถานท่ีแหล่งฝึกปฏิบัติ 
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 1.   ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 2.   ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าเบ้ียเล้ียงในระหว่างการอบรม (ให้เบิกจ่ายจากตน้สังกัด) 
 
เงื่อนไขการรับสมัคร  ด าเนินการรับสมัครดงันี ้
 รับสมัครตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันท่ี ๒๐ มกราคม 2559 
 ** สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://www.sdtc.go.th 
   -  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารโทรสารหมายเลข 074 – 467480 ทางไปรษณีย์มาท่ี 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 186 หมู่ท่ี 8 ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 (วงเล็บมุมซอง
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ร่นท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ผู้ประสานงาน  คุณนุรินยา แหละหมัด โทรศัพท์ (074) 468395 มือถือ 085 – 8931767 
           คุณสยาม มุสิกะไชย โทรศัพท์ (074) 468395 มือถือ 083 – 6581492 
 
หลักสูตรน้ีได้รับรองจากสภาการพยาบาล  
 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับหน่วยคะแนนสะสมจากสภาการพยาบาล จ านวน 50  
หน่วยคะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sdtc.go.th/

