
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวน
แนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
มุ่งพัฒนาระบบริการทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเช่ียวชาญระดับสูง สร้างระบบ
ที่เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในจังหวัด ภายในเขตและเป็น
เครือข่ายระดับประเทศ  จึงได้จัดท าแผนงานเพ่ือสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2558  ทั้งนี้
แผนงานท่ีต้องด าเนินการเป็นการเตรียมความพร้อมก าลังคนด้าน
สุขภาพเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) มีสมรรถนะในการให้บริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช  (ครบทั้ง 4 มิติ ด้านการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ)  ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบท 
การด าเนินงานในแต่ละพื้นที่   
 ดังนั้น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จึงจัดอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช ขึ้น  เพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพให้พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วมี
สมรรถนะในด้านการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ  
จิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะ ดังน้ี 
  2.1 ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยปัญหา
สุขภาพจิตp 
  2.2 ให้การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มคนปกติ ป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง  
  2.3 วิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชได้ 
  2.4 ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ 

  2.5 ให้การปรึกษา การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้ 
  2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับงานสุขภาพจิตและจิตเวชได ้
  2.7  ให้การดูแลผู้ทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตและจติเวชอยา่งต่อเนื่อง
ในระบบเครือข่ายการบริการสุขภาพ (Service Plan) และชุมชนได ้
  2..8 ประเมินผลลัพธ์การพยาบาลที่ให้แก่ผู้ที่มีปญัหา
สุขภาพจิตและจติเวชได ้
   

3. องค์ประกอบของหลักสูตร 
    ฝึกอบรม 16  สัปดาห์ จ านวน 16 หน่วยกิต ดังนี ้
 ภาคทฤษฎี    11   หน่วยกิต  
 ภาคปฏิบตัิ      5   หน่วยกิต 
จ านวนรายวิชาในหลักสูตร 
  3.1 วิชาแกน จ านวน  2  หน่วยกิต 
          - วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 
  3.2 วิชาบังคับ จ านวน  2  หน่วยกิต 
          - วิชาการประเมินภาวะสขุภาพข้ันสูงและการตดัสิน
ทางคลินิก  
  3.3 วิชาความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา 
       จ านวน 12  หน่วยกิต 
         - วิชาการพยาบาลจติเวช  จ านวน   4  หน่วยกิต 
         - วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชในชุมชน          
                   จ านวน   3  หน่วยกิต 
        - วิชาปฏิบัติการพยาบาลจติเวช                       
                    จ านวน   3  หน่วยกิต 
         - วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใน  
            ชุมชน                      จ านวน  2 หน่วยกิต 
                                    
4.  วิธีการฝึกอบรม 
         บรรยาย/อภปิราย/สมัมนา/ฝึกปฏิบัต/ิศึกษาดูงาน 
 
 
 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
  5.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
สาขาการพยาบาลชั้นหน่ึงหรือสาขาการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึง 
  5.2 ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม 
  5.3 เป็นผู้ที่ได้รับอนมุัติจากผู้บังคับบัญชาให้ลาศึกษาเต็มเวลา
ได้ตลอดหลักสตูรฯ 
  5.4 อายุไม่เกิน  55  ปี 
 

6. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน   35   คน 
 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2559 
 

8. การรับรองผลการฝึกอบรม 
        ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร  ภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้

8.1 มีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90  ของระยะเวลา
การอบรมตลอดหลักสูตร 

8.2 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.50 
 

9.  วิทยากรในหลักสูตร 
9.1 วิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ 
9.2 วิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9.3 วิทยากรภาคเอกชน 
 

10.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 35,000 บาท 

 
 
 
 
 

 



11.  วิธีการรับสมัครและเกณฑ์คดัเลือก 
            ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัคร  โดยส่งใบสมัครไปที่ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อ. เมือง 
จ.อุบลราชธานี  34000  โทรสาร 045-352595 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 
วันท่ี 15 มกราคม  2559 

                    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จะพิจารณาตามล าดับการ
สมัคร และอาจปิดรับสมัครก่อนก าหนด หากมีผู้สมัครครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 
 

12. สถานที่ฝึกอบรม 

         12.1 โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ ศ รี ม ห า โ พ ธิ์   อ . เ มื อ ง                 
จ.อุบลราชธานี 
         12.2 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

        13.1  บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  เพิ่มความเข้มแข็งในการบริการประชาชนด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชอย่างมีคุณภาพภายใต้จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
  13.2  ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
อย่างมีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงมากขึ้น 
  13.3  กรมสุขภาพจิตได้รับความร่วมมือและมีเครือข่าย
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

14. การสมัคร/ติดต่อ/สอบถาม 

      ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 
      นางสาวกุณฑ์ชลี    เพียรทอง  โทร  089-166-6118 
       E mail : toey11@hotmail.com 
       ศูนย์ฝึกอบรม  รพ.พระศรฯี โทร  045-352546  หรือ  
สามารถ Download ใบสมัครไดท้ี ่http://www.prasri.go.th 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง 
หลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
วันที่  1  กมุภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม  2559 

 

********************** 
 

ช่ือ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว)……………………………………………. 
 

ช่ือภาษาอังกฤษ...................................................................... 
 

วันเดือนปีเกิด...........................อายุ...........ปี 
 

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน................................................. 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………….. 
 

วุฒิการศึกษาสูงสดุ…………………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน……………………………………………....................... 
 

เลขท่ี…………… ถนน ……………………………………………………… 
 

ต าบล………………………..……อ าเภอ…………………….................. 
 

จังหวัด……………..……………..รหัสไปรษณีย…์……………….…….. 
 

โทรศัพท…์………….…………โทรศัพท์มือถือ………………………….. 
 

E- mail ……………………………………………………………………….. 
 

เลขท่ีสมาชิกสภาการพยาบาล……………………………................ 
 

เลขท่ีใบอนุญาต ...................................................................... 
      

การช าระเงิน 
         โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนน  
ชยางกูร  ช่ือบัญชี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
เลขท่ี 321- 1- 00239 -1 (กรุณา fax  ใบโอนเงินและใบสมัคร 
มาทีโ่รงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   โทรสาร  045 - 352595) 
          ธนาณัติในนาม  “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ”  
 

สั่งจ่ายทางไปรษณีย์ปลายทาง ปณ. แจ้งสนิท  จ.อุบลฯ 
 
 

             
    

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
ร่วมกับ 

คณะพยาบาลศาสตร์                       
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ 
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 
 

 
 
 

 
 

รุ่นที่ 9 
       วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558 

  
         ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ CNEU 50 หน่วยคะแนน 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิตเวช 

http://www.prasri.go.th/

