
1.  ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 

4.  หลักการและเหตุผล 
  ผู้ใช้ยาและสารเสพติด เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ครอบครัว 
และสังคม เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือในทุกกระบวนการ 
ทั้งการค้นหา คัดกรอง บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามผล เพ่ือให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติด สามารถเลิก
จากการเสพยาและสารเสพติดได้ในที่สุด โดยในกระบวนการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูนั้น  พยาบาลผู้ที่ท างานในสถาน 
บ าบัดรักษายาเสพติด จัดเป็นกลุ่มผู้ให้การบ าบัดรักษาที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งที่สามารถดูแล ช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติด 
ให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม รวมทั้งให้การดูแลโรคแทรกซ้อนซึ่งเปน็ผลกระทบจากการใช้ยาและ
สารเสพติด โดยสามารถให้ความรู้ ให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มผู้ติดทุกกลุ่มวัย และหาก
ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน พยาบาลจะสามารถประเมินอาการและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที จากปัญหาซับซ้อน
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่พยาบาลผู้ดูแลต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
เพ่ือเกิดความมั่นใจและเกิดประสิทธิภาพในการดูแลบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับผิดชอบดูแลสถานพยาบาลเครือข่ายการบ าบัดรักษายาเสพติด 
11 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้มีการพัฒนาร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการบ าบัดรักษา มีการพัฒนาการบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติดมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และ
ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยเฉพาะบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายการบ าบัดรักษายาเสพติด 11 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีบริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรม  
และมีความประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาการให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดในเครือข่ายให้มี
ศักยภาพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะกับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดปัจจุบันทีส่ถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับยาเสพติด
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องของประเภทความรุนแรงของอาการติดยา โรคแทรกซ้อน ตลอดจนวิทยาการในการ 
บ าบัดรักษาต่างๆ ท าให้ปัญหาเกิดความซับซ้อนมากขึ้น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล มีความประสงค์จัดฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ให้กับบุคลากรเครือข่ายและผู้สนใจทั่วไป 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรเครือข่าย ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง การได้รับความรู้ที่เหมาะสม
กับบริบทของการท างานในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในพ้ืนที่ให้สามารถปฏิบัติการ
พยาบาลแบบองค์รวม ช่วยให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้านยา
และสารเสพติดแบบองค์รวม เหมาะกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ภาคใต้ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปรวมทั้งบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ที่มีปัญหาด้านยาเสพติด เป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประสิทธิภาพของระบบพยาบาล และความคุ้มทุน
คุ้มค่าในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 



6.  กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 40 คน 

7.  ตัวช้ีวัด 
1.  เชิงปริมาณ :   จัดอบรมให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน 
2.  เชิงคุณภาพ :   บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตร  

    (มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ในข้อก าหนดของหลักสูตร) 

3.  เชิงเวลา :   ด าเนินการจัดอบรมเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  ค่าใช้จ่าย :   ใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

8.  วิธีด าเนินการ  
1. ด าเนินการจัดอบรมระยะเวลา 4 เดือน 

1.1   การบรรยาย 
1.2   การอภิปราย 
1.3   การฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกต่างๆ 
1.4   การศึกษาด้วยตนเอง 

2. การสรุปและการประเมินผลโครงการ (โดยคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร) 

9.  สถานที่ด าเนินการ  
1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. แหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ 

- แหล่งฝึกในโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลสงขลา  
โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 

- สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 4  
โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

- แหล่งฝึกในชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าข้าม ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
และชุมชนท่าสะอ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

- โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด (SIF) บริษัท 
แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด (PFP) 

10.ระยะเวลาด าเนินการ จัดอบรมใช้ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560) 

 

 

 

 



11.งบประมาณในการด าเนินการ งบประมาณของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑.  การอบรม 4 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕60 ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕60 (ภาคทฤษฎ ี165 ชั่วโมง  
                 ภาคปฏิบัติ 300 ชั่วโมง)   

1. ค่าวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ) 165 ชม. x 600 บาท   =    99,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายขณะฝึกปฏิบัติ 5 วัน 

2. ค่าวิทยากรกลุ่ม (ภาครัฐ) 300 ชม. x 300 บาท x 5 กลุ่ม =  450,000 บาท 
3. ค่าเช่าเหมารถตู้และน้ ามันเชื้อเพลิงในการฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกนอกสถานที่ 

              (วันปฐมนิเทศ) 4 คัน x 3,500 บาท  =     14,000 บาท 
4. ค่าเดินทางวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม 

   45 คน x 100 บาท x 4 วัน  =    18,000 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน    45 คน x 120 บาท x 5 วัน  =    27,000 บาท 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน =    15,750 บาท 
7. ค่าใช้อาคารสถานที่ของแหล่งฝึก 1,000 บาท x 15 แหล่ง =    15,000 บาท 
8. ค่าของสมนาคุณ 15 ชิ้น x 1,000 บาท   =    15,000 บาท 

ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์      =      5,000 บาท 
10. ค่าถ่ายเอกสาร      =      3,000 บาท 
11. ค่าจัดซื้อเอกสารต าราประกอบการฝึกอบรม   =      8,000 บาท 
12. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์     =      6,400 บาท 
13. ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     =    11,550 บาท 

     รวมเป็นเงิน  =  687,700 บาท 
        (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2.  การสรุปและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร (35 คน ระยะเวลา 3 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน    35 คน x 120 บาท x 3 วัน  =   12,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน =     7,350 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์      =     2,000 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร      =     1,850 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร     =     5,000 บาท 
6. ค่าวิทยากร  1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน  =     7,200 บาท 
7. ค่าวิทยากรกลุ่ม  3 คน x 600 บาท x 6 ชม.   =   10,800 บาท 

     รวมเป็นเงิน  =   46,800 บาท 
        (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้ง 2 กิจกรรม (687,700 + 46,800)  = 734,500 บาท 
             (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 



 หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างครอบคลุมองค์รวม และเหมาะสม 

กับบริบทในพ้ืนที่ภาคใต้ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย และให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 

              (นางบุบผา  บุญญามณี) 
                 รองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
 
 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายธวชั  ลาพนิี) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
 
 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


