1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนแนวทางการพัฒนาหน่วย
บริการให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบริการทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับ ปฐมภู มิ ทุ ติย ภูมิ และตติย ภู มิ ซึ่งรวมถึ งการพัฒ นาความ
เชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัด
ภายในเขตและเป็ นเครือข่ ายระดับ ประเทศ ทุก หน่วยงานที่เกี่ย วข้อ งต้อ ง
ดำเนิน การจั ดทำแผนการสนับ สนุ นทรัพ ยากรให้ สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นา
ระบบบริการสุขภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทำแผนงาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและพั ฒ นาขี ด สมรรถนะบุ ค ลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านสุขภาพ
เพื่อ สนับ สนุน ให้บุค ลากรที่ ป ฏิบัติง านในเครือ ข่า ยระบบบริก ารสุข ภาพ
(Service Plan) มีสมรรถนะในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (ครบทั้ง
4 มิติ ด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ) ขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมกั บ บริ บ ท การดำเนิ นงานในแต่ ละพื้ นที่ ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายหลั กที่ จะ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน คือ บุคลากรสายวิชาชีพ
พยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้น กรมสุขภาพจิต
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ตและจิ ตเวช ที่ มี เ นื ้อ หาครอบคลุม การดูแ ล
ผู้รับ บริก ารทุก ช่ว งวัย เพื ่อ เป็น การเพิ่ม ศัก ยภาพให้พ ยาบาลที่ ผ่า นการ
อบรมหลัก สูต รนี ้แ ล้ว มี ส มรรถนะในด้า นการดูแ ลผู ้รับ บริก ารที ่ม ีป ัญ หา
สุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะ ดังนี้
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตp
2.2 ให้การพยาบาลเพื่ อส่งเสริมสุขภาพจิ ตในกลุ่มคนปกติ ป้ อ งกัน การเกิ ด
ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง
2.3 วิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้
2.4 ประเมิ น และคั ด เลื อ กหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลได้
2.5 ให้การปรึกษา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มปี ัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชได้
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิต
และจิตเวชได้

2.7 ให้การดูแลผู้ที่มปี ัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องในระบบ
เครือข่ายการบริการสุขภาพ (Service Plan) และชุมชนได้
2..8 ประเมินผลลัพธ์การพยาบาลที่ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้
3. องค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึกอบรม 16 สัปดาห์ จำนวน 15 หน่วยกิต ดังนี้
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต
จำนวนรายวิชาในหลักสูตร
3.3.1 วิชาแกน จำนวน 2 หน่วยกิต
- ระบบสุขภาพและการจัดการข้อมูลทางคลินิก 2 หน่วยกิต
3.3.2 วิชาความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา จำนวน 8 หน่วยกิต
- วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก 2
หน่วยกิต
- วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิก 3 หน่วยกิต
- วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 3 หน่วยกิต
3.3.3 ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 หน่วยกิต
- วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิก
3 หน่วยกิต
- วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
2 หน่วยกิต
4. วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย/อภิปราย/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
5.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการ
พยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
5.2 ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม
5.3 เป็ น ผู้ที่ ได้รับ อนุ มั ติ จ ากผู้บั งคั บ บั ญ ชาให้ ล าศึก ษาเต็ ม เวลาได้
ตลอดหลักสูตรฯ
5.4 อายุไม่เกิน 55 ปี
6. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564
8. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
8.1 มีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรม
ตลอดหลักสูตร
8.2 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
9. วิทยากรในหลักสูตร
9.1 วิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
9.2 วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สำหรับผู้ที่สนใจ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 35,000 บาท
สำหรับบุคลากรในกรมสุขภาพจิต และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าลงทะเบียน
11. วิธีการรับสมัครและเกณฑ์คัดเลือก
ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ Download ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่
http://www.prasri.go.th และติดต่อสมัคร โดยส่งใบสมัครไปที่ศูนย์วิจัย
และฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรสาร 045-352513
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จะพิจารณาตามลำดับการสมัคร และ
อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด
* * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจัดฝึกอบรม/
ยกเลิก ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
12. สถานที่ฝึกอบรม
12.1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12.2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพิ่มความเข้มแข็งในการบริการประชาชนด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมี
คุณภาพ
13.2 ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากขึ้น
13.3 กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และมี เ ครื อ ข่ า ยด้ า น
สุขภาพจิตและจิตเวช
14. การสมัคร/ติดต่อ/สอบถาม โปรดติดต่อ
ศูนย์วิจยั และฝึกอบรม โทรศัพท์ 045-352-500 ต่อ 61-646
15. การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน ชยางกูร
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เลขที่ 321- 1- 00239 -1 (กรุณา fax ใบโอนเงินและใบสมัคร
มาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทรสาร 045 - 352514)
ธนาณัติในนาม “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ”
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์ปลายทาง ปณ. แจ้งสนิท จ.อุบลฯ

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564
**********************
ชื่อ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………….
ชื่อภาษาอังกฤษ......................................................................
วันเดือนปีเกิด...............................................อายุ..................ปี
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.................................................
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล……………………………................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.............................................
ตำแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………..
วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………….
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน…………………………….......................
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่…………… ถนน ………………………………………………………
ตำบล………………………..……อำเภอ……………………..................
จังหวัด……………..……………..รหัสไปรษณีย์………………….……..
โทรศัพท์…………….…………โทรศัพท์มือถือ…………………………..
E- mail ………………………………………………………………………..

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ
เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
รุ่นที่ 12
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ CNEU 50 หน่วยคะแนน

