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ที่ ร.ว.พ.ค.ท. 766 / 2564  

      วันที่  7 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online  

เรียน      นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 

อ้างถึง     หนังสือที่ ร.ว.พ.ค.ท. 377/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ หนังสือที่ ร.ว.พ.ค.ท. 
599/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. กำหนดการอบรมฯ (ปรับปรุงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564) 

            ตามหนังสือที่อ้างถึง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภาการสาธารณสุขชุมชน กำหนด
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ online ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในชุมชนระดับ
พื้นที่ ระหว่างเดือนเมษายน–กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการ
ระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื ้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด (System & Case Manager) ที่เอื้อ     
ให้เกิดพัฒนานักบริหารจัดการด้านยาเสพติดในชุมชนระดับพื้นที่ที่สนับสนุนการดําเนินงานการ
บำบัดยาเสพติดบนฐานชุมชน/ชุมชนมีส่วนร่วมให้ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
คัดเลือกผลการดำเนินงานด้านการบําบัดและฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชน ภายใต้สถานการณ์วิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) นั้น           

            ทางราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และภาคีเครือข่าย ได้ขอเลื่อนและปรับ
กำหนดการอบรมฯ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งระบาดอย่างกว้างขวางในขณะนี้ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดการอบรมจึงได้พิจารณาให้
เลื่อนและปรับกำหนดการการอบรมดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงขยายการลงทะเบียนไปจนถึงวันที่       
15 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)          

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ   

                                                              
                                                    (ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์) 
                                   ประธานราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
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Online ครั้งที่ ๑  ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 
 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager & Case Manager (SMCM 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 

Online ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ (Zoom Link ส่งถึงผู้เรียนทาง Email ภายหลังลงทะเบียน) 
 
 

 
 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม SMCM2021 Online CBTx and Recovery Focus 

  กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อภินันท์ อร่ามรัตน์  
ประธาน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทำงานด้านจิตเวชและยาเสพติด 

  โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  กล่าวมอบนโยบายและเปิดการอบรม 
  โดย นายแพทย์ ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. Module 1 บทนำสู่ Community-based Treatment (CBTx) และ Recovery 
   ทีมวิทยากรโดย ผศ. ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ อ. สังวรณ์ สมบัติใหม่ อ. ศิริมา ลีละวงศ์ 
 จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการสารเสพติด

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กองการพยาบาล 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ถาม-ตอบ และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติม  

http://www.thaifammed.org/
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๑๐.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. Module 2 การสร้างทีมและเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงาน CBTx และ Recovery 
 ทีมวิทยากรโดย ผศ. ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ อ. สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ  

พว. บุญญาพร แพ่งผล พว. เจติญา รุ่มนุ่ม และว่าที่ร้อยตรีเดชวิทย์ ใหม่แย้ม 
จาก ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กองการพยาบาล  
และ สภาการสาธารณสุขชุมชน 

๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ถาม-ตอบ และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. Module 3 การลดอันตราย SBIRT และการให้คำปรึกษา ๓ รูปแบบ 
 ทีมวิทยากรโดย นพ. อภิศักดิ์  วิทยานุกูลลักษณ์ ผศ. ดร. นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ  

พว. ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ 
จาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ถาม-ตอบ และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. Module 4 SM & CM ในชุมชน-ในสถานการณ์ระบาดโรค COVID-19 
 ทีมวิทยากรโดย นพ. ชลอวัฒน์ อินปา และ นพ. อภิศักดิ์  วิทยานุกูลลักษณ์ 

จาก ศอ. ปส. กระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ถาม-ตอบ และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. Module 5 SMI-V สิทธิตาม Service Plan และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ทีมวิทยากรโดย นพ. บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นพ. ชลอวัฒน์ อินปา และผู้ทรงคุณวุฒิ  

จาก กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ศอ. ปส. กระทรวงสาธารณสุข  
และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ถาม-ตอบ และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพ่ิมเติม 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อธิบายการฝึกปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ (Online Workshop) เพ่ือสร้างสรรค์แนวปฏิบัติ 

CBTx ตามบริบทพ้ืนที่ พร้อมเกณฑ์การคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ
สำหรับนำเสนอใน Drug Forum  

 โดย พว. กษมา ประไชโย และ พว. ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ 
 จาก ศอ. ปส. กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๖.๓๐ น.  จบการอบรม Online ครั้งที่ ๑  
 
 

* * * * * 
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กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager & Case Manager (SMCM 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗ เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เวทีออนไลน์สร้างสัมพันธภาพกลุ่ม ผู้เรียน–พี่เลี้ยง 
สร้างสรรค์ผลงาน CBTx ตามโครงสร้าง ระบบสุขภาพใน

พื้นที่เรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อ Online & Social 
- วันที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสุขภาพที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

- วันที่ ๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสุขภาพที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ 

- วันที่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสุขภาพที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ 

ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เวทีออนไลน์สรุปการเรียนรู้คัดเลือกผลงานดีเด่นระดับ
เขต-ประเทศ 

 
- วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสขุภาพที ่๑, ๒, ๓ และ ๔ 

- วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสขุภาพที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ 

- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรบัเขตสขุภาพที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ 

เวลา/สถานที ่ เรื่อง เวลา/สถานที ่ เรื่อง 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

ป ร ะ ช ุ ม ก ล ุ ่ ม “ ก า ร ส ร ้ า ง
สัมพันธภาพ สร้างสรรค์ผลงาน 
CBTx โดยการม ีส ่ วนร ่ วมของ
บุคลากรสุขภาพ” 
โดย พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 

๑. นายแพทย์อภินันท์  
อร่ามรัตน์ 

๒. พว.กษมา ประไชโย  
๓. พว.บุญญาพร แพ่งผล  
๔. พว.เจติญา รุ่มนุ่ม 
๕. พว.วราภรณ์  

บุญประเสริฐ 
๖. พว.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีเดชวิทย์  

ใหม่แย้ม  
๘. พันตำรวจโทสมนึก  

นวลคำ 
๙. นายธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์ 
๑๐. นางพิสมัย  รัตนเดช 
๑๑. นางไพรพณี ปิ่นดี 
๑๒.  นางปทุมรัตน์ เกตุเล็ก 
๑๓.  นางศิริพร พูลทรัพย์ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ผ ่ า น โ ป ร แ ก ร ม 
Zoom 

อภิปราย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพัฒนาระบบการจัดการการ
บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในเขต
สุขภาพ” 
โดย พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 

๑. นายแพทย์อภินันท์  
อร่ามรัตน์ 

๒. พว.กษมา ประไชโย  
๓. พว.บุญญาพร แพ่งผล  
๔. พว.เจติญา รุ่มนุ่ม 
๕. พว.วราภรณ์  

บุญประเสริฐ 
๖. พว.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีเดชวิทย์  

ใหม่แย้ม  
๘. พันตำรวจโทสมนึก  

นวลคำ 
๙. นายธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์ 
๑๐. นางพิสมัย  รัตนเดช 
๑๑. นางไพรพณี ปิ่นดี 
๑๒.  นางปทุมรัตน์ เกตุเล็ก 
๑๓. นางศิริพร พูลทรัพย์ 
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จัดการอบรมโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  www.thaifammed.org  
ข้อมูลเพิ่มเติม  052 010401  052 010402  nsaccmu@gmail.com  www.smcmthailand.org 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ System Manager & Case Manager (SMCM 2021) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 

Online ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  
(Zoom Link ส่งถึงผู้เรียนทาง Email ภายหลังลงทะเบียน) 

วันที่  ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ ประกาศผลงาน
ดีเด่น และประเมินผลการอบรม 

เวลา/สถานที ่ เรื่อง 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ประกาศผลงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนมีส่วนร่วม Community-
based Treatment: CBTx ดีเด่นในระดับเขต 
โดย พว.กษมา ประไชโย และพว.เจติญา รุ่มนุ่ม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๕ น. นำเสนอแลกผลงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนมีส่วนร่วม  Community-
based Treatment: CBTx ดีเด่นในระดับเขต และถามตอบ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้พร้อม
แนะนำสื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 
โดย เจ้าของผลงานดีเด่นแต่ละเขตสุขภาพ วิพากย์ผลงานโดย นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน ์
นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์  

๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. พิธีมอบรางวัล นำเสนอแผนการถ่ายทอดและขยายผลงานเชื่อมโยงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 
(System Manager & Case Manager : SMCM) สู่ Drug Forum 
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. Add-on 1 เรียนรู้ “พืชเสพติด กัญชา กัญชง และกระท่อม” 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ถาม-ตอบ แจกใบงาน และสื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. Add-on 2 เรียนรู้ “สารเสพติดใหม่/ใช้ร่วมหลายขนาน” 
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. ถาม-ตอบ แจกใบงาน และสื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. Add-on 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวโน้มแนวทางป้องกันยาเสพติด” 
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการ
บำบัดฟื ้นฟูผู ้ป่วยยาเสพติด (System Manager & Case Manager : SMCM) ประจำปี 
๒๕๖๔ 
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

***หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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