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: หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
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ภาษาอังกฤษ : Certificate for the Nursing Specialty in People with Drug and Substance
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สถาบันหลัก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันสมทบ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคมโลกมาอย่างยาวนาน มีการแพร่ระบาดทั่วทุกทวีป จาก
ข้อมูลโดยสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drug and Crime,
UNODC) รายงานว่า ในปี ค.ศ. 2017 คาดว่าจะมีคน 271 ล้านคน หรือ ราว 5.5% ของ ประชากรโลกที่มีอายุระหว่าง 15
- 64 ปี ใช้ยาและสารเสพติด และคาดว่าจะมีจานวนคนใช้ยาและสารเสพติดเพิ่มขึ้น 30% จากปี ค.ศ. 2009 นอกจากนั้น
ยังมีรายงานว่า ในปี 2017 ผู้คนทั่วโลกราว 11 ล้านคน มีการใช้ยาเสพติดแบบฉีด ในจานวนนี้ 1.4 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี 5.6 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และ คนทั่วโลก 35 ล้านคน จะมีอาการผิดปกติจากการใช้ยาเสพติด
ซึ่งในจานวนนี้ มีเพียง 1 ใน 7 เท่านั้นที่เข้ารับการรักษา (UNODC, 2018) ปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดที่กาลังทวี
ความรุนแรงขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้จากัดสาเหตุว่ามาจากเฉพาะสารเสพติดที่ผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงยาและสารเคมีถูกกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ ที่มีการนามาใช้ในทางที่ผิดด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ
ประเด็นสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆ ทั่วทุก
ภูมิภาคของโลกก็ตาม
ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่า ใน
ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้กาลังได้รับความสนใจ
เอาใจใส่จากผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งฝุายการเมือง ข้าราชการประจา และองค์กรเอกชนหลายองค์กรด้วยกันอย่างไม่เคยมีมา
ก่อน แม้ว่าจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่กย็ ังพบว่ามีแนวโน้มของการระบาดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จาก
ข้อมูลสถิติการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 298,975 คดี ผู้ต้องหา 322,294 ราย เป็น
คดีข้อหาสาคัญ 75,862 คดี มีผู้ต้องหา 89,928 ราย โดยสามารถยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นยาบ้า 306,315,504 เม็ด
กัญชา 30,060 กิโลกรัม ไอซ์ 14,361 กิโลกรัม และดาเนินการในข้อหาสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ 3,080 คดี มีผู้ต้องหา
5,106 คน สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดไว้ได้ 2,009 คดี มีมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง 1,105.80 ล้านบาท จาก
มาตรการในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย มีผู้เข้ารับการบาบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ รวม 184,907 ราย แบ่งเป็นระบบ
สมัครใจ 97,133 ราย ระบบบังคับบาบัด 67,788 ราย และ ระบบต้องโทษ 19,986 ราย ดาเนินการติดตามช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดรักษา 137,636 (สานักงาน ป.ป.ส., 2561) นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับบาบัดในกรม

สุขภาพจิต จานวน 24,196 คน เป็นผู้ปุวยจิตเวชที่ติดสารเสพติดรุนแรง จานวน 5,757 คน และเป็นผู้ปุวยจิตเวชซึ่งติด
ยาเสพติดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จานวน 577 คน และยังพบสถิติผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการ
ทางจิตเวชที่ก่อเหตุรุนแรงในสังคมเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 3.92 เท่า จากที่ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
เวชที่ มีพฤติ กรรมก่อเหตุรุ นแรง จ านวน 267 คน (ส านักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ, 2562;
https://www.thaihealth.or.th/Content/48005) จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นผู้ที่มีปัญหา
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่สลับซับซ้อน ไม่เพียงแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ใช้ยาและสารเสพติดเท่านั้น
หากแต่ยังส่งผลกระทบแก่ครอบครัว สังคม และ ชุมชน รวมทั้งประเทศชาติ
ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขึ้น โดยใน
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้ให้ ผู้เสพ คือ ผู้ปุวย ที่จะต้องได้รับการบาบัดรักษาอย่าง
ถูกต้องโดยแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
รวมถึง โรงพยาบาลเฉพาะทาง อันได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และ โรงพยาบาลในสังกัดของกรมสุขภาพจิต ซึ่งตลอด
ระยะของกระบวนการบาบัดรักษา พยาบาลนับว่าเป็นผู้ให้การบาบัดที่ต้องอยู่ใกล้ชิดและมีความสาคัญในการดูแลให้การ
ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการที่จะเลิกใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรที่ผลิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า เนื้อหา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นการมุ่งเตรียมพยาบาลเพื่อการทาหน้าที่ดูแลให้การ
พยาบาลทั่วๆ ไปเท่านั้น ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะทางด้านยาและสารเสพติดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของวิชาการพยาบาลจิตเวชและมีจ านวนชั่วโมงการจั ดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย และเมื่อพิจารณาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องในระดับหลังปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ก็ยังพบว่า มีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพยาบาล
สาหรั บผู้ ใช้ยาและสารเสพติดโดยเฉพาะค่อนข้างน้อย ซึ่งปัญหาการใช้ ยาและสารเสพติดนั้นจัดเป็นปัญหาส าคัญ
ระดับชาติ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึ งนับได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและการ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลช่วยเหลือผู้ ใช้ยาและสารติดสารเสพติดนับเป็นงานสาคัญยิ่ง ที่
ประเทศไทยได้มีการจัดลาดับความสาคัญไว้เป็นอันดับต้นๆ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในชุมชนให้มีความ
ชานาญในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางด้านการใช้ยาและสารเสพติดจึงมีความจาเป็น อย่างยิ่ง ซึ่งการพัฒนา
นั้นต้องมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดทักษะที่จาเป็นและสะท้อนถึงความชานาญเฉพาะทางให้
ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด ปัจจุบันในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ
เพียงเล็กน้อยที่ตระหนักและบุกเบิกการฝึกอบรมให้พยาบาลวิชาชีพมีศักยภาพในการให้การพยาบาลเฉพาะทาง
สาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางดังกล่าวที่มีผู้
ร่ ว มสอนทั้ งจากสถาบั น การศึก ษาและสถานบริการด้านสุ ขภาพที่ เป็นแหล่ ง ฝึ กปฏิ บัติ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นความจาเป็น ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ ใช้ยาและสารเสพติดขึ้น เพื่อ เป็นการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดทั้งในคลินิก ครอบครัว และชุมชนให้สูงขึ้น
โดยได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการจัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสภาการพยาบาลได้รับรอง
หลักสูตร เป็นระยะเวลา 5 ปี มีจานวนคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วยคะแนน และเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพให้สอดคล้องและรองรับกับข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการ
พยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การให้สถานพยาบาล ในแต่ละระดับ ต้องมี
บุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (กอง
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางนี้ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพยาบาลเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถในการให้การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม (พยาบาลวิชาชีพ) ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยมุ่งเปูาหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงระบบบริการสุขภาพ การประเมิน
ภาวะสุขภาพและสถานการณ์ การศึกษาถึงรูปแบบการบาบัดรักษา การพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ใช้
ยาและสารเสพติดอย่างเป็นองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
บาบัดรักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและเสพสารเสพติด ที่มีความปัญหายุ่งยากซับซ้อน โดยคานึงถึงปัจจัย
สังคมกาหนดสุขภาพ (Social determinants of health: SDH) ในปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระดับ บุคคล
ครอบครัว และ ชุมชน แบบไร้รอยต่อจากสถานบาบัดสู่ชุมชนที่คานึงถึงระบบนิเวศของผู้รับการบาบัด โดยบูรณา
การความรู้ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับเทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นฐานภายใต้หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ กฎหมาย
5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายและระบบบริการสุขภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
2. สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง
3. สามารถเลือกใช้และให้การบาบัดที่เหมาะสมสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างครอบคลุม
เหมาะสม และถูกต้อง
4. สามารถวางแผนการปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด
ได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม และถูกต้อง
5. สามารถดาเนินการสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์/ประเด็นปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดเพื่อ
กาหนดรูปแบบการบาบัดรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และสังเคราะห์การให้การบริการ
ทางการพยาบาลในทุกมิติสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด บนพื้นฐานผลงานการวิจัยหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถให้บริการทางการพยาบาลสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้ทุกมิติในแต่ละบริบทที่มี
ความครอบคลุม เหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
6. สมรรถนะของผู้ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
สมรรถนะที่ 1: ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
1.1 วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
จริยธรรมที่มคี วามไวต่อสถานการณ์และสามารถให้เหตุผลเพื่อตัดสินใจในการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
1.2 วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีความไวต่อสถานการณ์และสามารถให้เหตุผลเพื่อตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
1.3 วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพโดยใช้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
กฎหมายพระราชบัญญัติยาและสารเสพติด รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
สมรรถนะที่ 2: ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาลเฉพาะทางสาขาทางคลินิก
2.1 มีความรู้ความเข้าใจและภาวะผู้นาในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและระบบบริการสุขภาพ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดูแลให้การ

ปฏิบัติการพยาบาลรวมไปถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพ สาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติด ตามนโยบายทั้งของระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง หรือ ระดับประเทศได้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
2.3 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาและ
สารเสพติด เพื่อกาหนดรูปแบบและให้การบาบัดรักษาพยาบาลรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
2.4 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ทเี่ กี่ยวกับปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด ในการวางแผน/ออกแบบ
ปฏิบัติการพยาบาล ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งประเมินผลลัพธ์ที่
เหมาะสมได้
2.5 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และ โต้ตอบในเชิงวิชาการ
ภายใต้กระบวนการสัมมนา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหา พัฒนาคุณภาพการบริการ
และกาหนดรูปแบบการบาบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติด โดยการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ได้
2.6 มีทักษะที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติการพยาบาล โดยการเลือกและดาเนินการ
บาบัดทางการพยาบาล รวมถึงออกแบบการให้บริการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
เพื่อให้การพยาบาลในคลินิกสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
2.7 มีทักษะที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติการพยาบาล โดยการเลือกและดาเนินการ
บาบัดทางการพยาบาล รวมถึงออกแบบการให้บริการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
เพื่อให้การพยาบาลในครอบครัวและชุมชนสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
สมรรถนะที่ 3: ด้านคุณลักษณะวิชาชีพ
3.1 มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
3.2 สนใจใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
3.3 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 4: ด้านภาวะผู้นา การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
4.1 แสดงภาวะผู้นาในการนาและบริหารจัดการทีมการดูแลและทรัพยากรในการดาเนินงานการ
ส่งเสริม ปูองกัน บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
4.2 ริเริ่มหรือออกแบบการพัฒนาคุณภาพการบริการและมาตรฐานการพยาบาลสาหรับผู้ใช้ยา
และสารเสพติดได้
สมรรถนะที่ 5: ด้านวิชาการและการวิจัย
5.1 จัดการข้อมูลและใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการบริการและมาตรฐานการ
พยาบาลสาหรับผู้ใช้ยาและเสพติดได้
5.2 พัฒนางาน / โครงการ / นวัตกรรมการดูแลจากงานประจา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
และมาตรฐานการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ยาและสาร
เสพติด
5.3 สืบค้นและคัดเลือกข้อมูลทางคลินิกจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งอ่านงานวิชาการหรือ
รายงานการวิ จั ย และสรุป ประมวลความรู้ด้านการพยาบาลผู้ ใช้ยาและสารเสพติดเพื่ อ
นาไปใช้ในการปฏิบัติและเผยแพร่ได้
สมรรถนะที่ 6: ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ
6.1 ประมวลความคิดรวบยอด และถ่ายทอด/ สื่อสาร กับทีมสหวิชาชีพ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการวางแผนให้การรักษาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้อย่างเหมาะสม

6.2 ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการประสานงานกับภาค
เครือข่ายได้อย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนให้การส่งเสริม ปูองกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้
สมรรถนะที่ 7: ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7.1 ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย ในการสืบค้น จัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ ใช้ยา
และสารเสพติด เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้
7.2 มีศักยภาพในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางคลินิกต่างๆ ได้
สมรรถนะที่ 8: ด้านสังคม
8.1 สร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อให้พัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการบริการได้
8.2 ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อประโยชน์สังคมหรือ
ส่วนรวมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 17
หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี
12
หน่วยกิต (202.5 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ
5
หน่วยกิต (300 ชั่วโมง)
7.1 ภาคทฤษฎี จานวน 12 หน่วยกิต (5 รายวิชา)
7.1.1 วิชาแกน จานวน 2 หน่วยกิต
 วิชานโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาและสารเสพติด
(Policies and Health Care Systems Related to People with Drug and
Substance Use Disorders): 2(2-0-4)
7.1.2 วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก จานวน 2 หน่วยกิต
 วิชาการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Health Assessment
of People with Drug and Substance Use Disorders): 2(1.5-1-4)
7.1.3 วิชาความรู้ความชานาญเฉพาะสาขา จานวน 8 หน่วยกิต
 วิชาการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Therapeutic
Rehabilitation for People with Drug and Substance Use Disorders):
3(3-0-6)
 วิชาการพยาบาลสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Nursing Care for People with
Drug and Substance Use Disorders): 3(3-0-6)
 วิชาสัมมนาทางการพยาบาลในประเด็นคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาและสารเสพติด
(Nursing Seminar in Selected Issues Related to People with Drug and
Substance Use Disorders): 2(1-2-4)
7.2 ภาคปฏิบัติ จานวน 5 หน่วยกิต (2 รายวิชา)
 วิชาปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด (Nursing Practicum
in Clinical Care Settings for People with Drug and Substance Use
Disorders): 3(0-12-0)

 วิชาปฏิบัติการพยาบาลในครอบครัวและชุมชนสาหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด
(Nursing Practicum in Families and Communities for People with Drug
and Substance Use Disorders): 2(0-8-0)
หมายเหตุ:
1. รายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
2. การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 - 3 ชั่วโมง/ สัปดาห์ โดยที่การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
3. การฝึกปฏิบัติในคลินิก/หน่วยฝึกปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยที่การฝึกปฏิบัติใน
คลินิก/หน่วยฝึกปฏิบัติ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
4. การศึกษาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. การฝึกภาคปฏิบัติ/ฝึกประสบการณ์ 1 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

