การรับรองผลการอบรม
ผู้ เ ข้ า อบรมจะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
1. มีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร
2. ได้คะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50
วิธีการรับสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก
ส่งใบสมั ครมายัง กลุ่ มงานฝึกอบรมและวิเทศสั มพั น ธ์
โร งพ ย า บ า ล ศ รี ธั ญ ญ า อ .เมื อ ง จ .น น ท บุ รี 1 1 0 0 0
โทรสาร 02-5287820 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
คณะกรรมการหลั ก สู ต รฯ จะพิ จ ารณาผู้ เข้ า อบรม
ตามล่ า ดั บ การสมั ค รและอาจปิ ด รั บสมั ครก่ อนก่ าหนดหากมี
ผู้สมัครครบตามจ่านวนแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตลอด
การอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง)
หมายเหตุ หน่วยงานสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
1. กรมสุขภาพจิตให้งบประมาณค่าลงทะเบียน
(ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง)
2. ผู้เข้าอบรมจ่ายค่าบริหารจัดการในรายการที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายตามหลักงบประมาณได้ คนละ 3,000.- บาท
(ไม่สามารถเบิกจากต้นสังกัดได้)
ติดต่อสอบถาม
1. นางชีวนันท์ เครืออนันต์ 2. นางนุชนาถ ชัยเจริญ
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
Tel. 02-528-7800 ต่อ 57137-9, 57241

ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ – สกุล (นาย/ นาง/ น.ส.)................................................
ต่าแหน่งปัจจุบัน.................................................................

กรมสุขภาพจิต
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH

วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................
สถานที่ท่างาน....................................................................
เลขที่..........................ถนน................................................
ต่าบล/แขวง...........................อ่าเภอ/เขต............................

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจเข้าอบรม

จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ........................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ......................................................
เลขที่บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล.......................................

(ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2562)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

ผู้ผ่านการอบรมได้รับหน่วยกิต สะสมการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ จานวน 50 หน่วยกิต

หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลศรีธั ญ ญา ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานหนึ่ งของกรม
สุขภาพจิต ได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้น่านโยบายการเร่งพัฒนาบริการสุขภาพตั้งแต่ในระดับปฐม
ภู มิ ซึ่ งมี โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต่ าบลและศู น ย์ สุ ข ภาพ
ชุมชน เป็น สถานบริการหลักในการจัดบริการดูแลประชาชน
และน่ามาเป็นแนวคิดจัดท่า หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้น เพื่อพัฒนาพยาบาล
วิชาชีพให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมในทุกพื้นที่
ดั งนั้ น โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา ร่ ว มกั บ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ด่าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รุ่ น ที่ 11 ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาพยาบาลวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และส่งผลให้
ประชาชน ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลจิตเวชให้มีความสามารถ
1. ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตใน
กลุ่มเสี่ยงคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตได้
2. บ่าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวช โดยใช้
หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ในการดู แ ลผู้ ที่ มี ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตและ
จิตเวชอย่างเป็นระบบ ให้สามารถคืนสู่สุขภาวะได้
3. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ครอบครั ว และแหล่ ง
ประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
การเกิ ด ปั ญ ห าสุ ข ภ าพ จิ ต และการดู แล ผู้ ป่ วยจิ ต เวช
อย่างต่อเนื่องในชุมชน
4. ประเมิน ผลลัพ ธ์การดู แลผู้ที่ มี ปั ญ หาสุ ขภาพจิตและ
จิตเวชได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการอบรม
บรรยาย / อภิปราย / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ / ศึกษาดูงาน
เนื้อหาของหลักสูตร
จ่านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร รวม 15 หน่วยกิต
1. ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. วิชานโยบายและระบบสุขภาพ
2 หน่วยกิต
2. วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและ
การตัดสินทางคลินิก
2 หน่วยกิต
3. วิชาการพยาบาลจิตเวช
3 หน่วยกิต
4. วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 3 หน่วยกิต
2. ภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
3 หน่วยกิต
2. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
2 หน่วยกิต
และจิตเวชชุมชน
3. ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในส่วนกลาง
และภูมิภาค
ระยะเวลาการอบรม และสถานทีอ่ บรม
ระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ –31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา อ.เมือง จ.นนทบุรี
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. เป็ นพยาบาลวิ ชาชี พที่ มี ใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พสาขา
การพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. มี ป ระสบการณ์ ก ารท่ า งาน ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี หรื อ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าอบรม
จานวนผู้เข้ารับการอบรม จ่านวน 40 คน

วิทยากร
1. วิทยากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต / ภาคเอกชน
2. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
โอกาสการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้และทักษะด้าน
1. ประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสีย่ ง และผู้ที่มี
ปัญหาสุภาพจิตในชุมชน
2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาทาง
จิตแก่บุคคล กลุ่มคน ครอบครัวและชุมชน
3. ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในทุกระยะและผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต
4. การให้ค่าปรึกษารายบุคคล และรายครอบครัว ทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะที่เสีย่ งต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต
5. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
จิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
6. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพจิตและ
เครือข่ายสังคมให้เกิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม
7. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์และ
น่ามาใช้ในการพัฒนาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เกิดการพัฒนาและขยายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชใน
หน่วยงานบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม
2.ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งครอบครัวได้รับ
บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ

