
 
ชื่อโครงการ   การอบรมความรู
เบ้ืองต
นทางประสาทจิตวิทยาในกลุ�มผู
ติดสุรา/ยาเสพติด และผู
ป"วยด
วยโรคสมอง 

ผู�รับผิดชอบโครงการ   กลุ�มงานจิตวิทยา สถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 

ความสําคัญของป�ญหา 
ในป.จจุบันระบบทางการแพทย/มีความก
าวหน
าอย�างมากจึง ทําให
การจัดการโรคติดเช้ือต�างๆ              

ทําได
อย�างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เช�น เดียวกับ เทคโนโลยีในการรักษาโรคอ่ืนๆ เช�น โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง             
ท่ีได
รับการพัฒนาอย�างมากเช�นกัน ส�งผลให
ประชาชนได
รับบริการทางการแพทย/ ที่ดีและมีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน 
อย�างไรก็ตาม ในอีกมุมหน่ึงก็คงปฏิเสธไม�ได
ว�าความเจริญทางด
านเทคโนโลยี ส�งผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การดําเนินชีวิต การบริโภค และทําให
เกิดป.ญหาทางด
านสุขภาพตามมาด
วยเช�นกัน การด่ืมสุราและยาเสพติดก็เป;น
หน่ึงในพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป;นป.ญหาสําหรับหลายๆ ประเทศอ่ืนรวมท้ังประเทศไทย เน่ืองจากพิษของสุราและ
ยาเสพติดส�งผลกระทบโดยตรงต�อการทํางานของร�างกาย โครงสร
างและการทํางานของสมองในหลายๆ ส�วน                
จึงเป;นสาเหตุให
เกิดโรคต�างๆ มากมาย 

นอกเหนือจากการด่ืมสุราและเสพสารเสพติดแล
ว จํานวนผู
ป"วยโรคสมองก็มีอัตราท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
และส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของผู
ป"วยไม�แตกต�างจากภาวะการติดสุราหรือการเสพสารเสพติด ซึ่งป.ญหา
ดังกล�าวยังก�อให
เกิดภาระทางสังคมและทางการเงินต�อครอบครัวและประเทศ ดังน้ันการพัฒนาองค/ความรู
และ
เครื่องมือท่ีมีความไวและความแม�นยําสูง อีกท้ังยังมีความสอดคล
องกับวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ จึงมี
ความสําคัญและจําเป;นอย�างเร�งด�วนสําหรับประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย ประสาทจิตวิทยา
เป;นการศึกษาความสัมพันธ/ระหว�างสมองและการแสดงออกทางด
านพฤติกรรม ซ่ึงผสมผสานความรู
จาก
หลากหลายสาขาไม�ว�าเป;นความรู
ทางด
านกายวิภาคและสารส่ือประสาทของสมอง จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร/ หรือ
แม
แต�ความรู
ทางด
านภาษาศาสตร/ และป.จจุบันองค/ความรู
ดังกล�าวได
ถูกประยุกต/ไปใช
ในหลายๆ ด
านทาง
การแพทย/รวมถึงด
านการบําบัดรักษายาเสพติดและอาการเจ็บป"วยทางสมองต�างๆ เน่ืองจากองค/ความรู
ดังกล�าว
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา และการติดตามผล ในกลุ�มผู
ป"วยท่ีมีความเสียหาย
ของสมองท้ังจากสุรา ยาเสพติด และโรคทางสมองต�างๆ  

สถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีและสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
ไทยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล�าว จึงได
ร�วมกันจัดทําโครงการการอบรมความรู
เบ้ืองต
นทางประสาทจิตวิทยาใน
กลุ�มผู
ติดสุรา/ยาเสพติด และผู
ป"วยด
วยโรคสมอง เพ่ือเผยแพร�องค/ความรู
ทางด
านประสาทจิตวิทยาสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย/ท่ีปฏิบัติงานกับผู
ป"วยสุรา ยาเสพติด และโรคทางสมองข้ึน โดยคาดหวังว�าผู
ร�วมอบรมใน
โครงการจะสามารถนําความรู
ไปประยุกต/ใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและบําบัดรักษาในกลุ�มผู
ป"วย
ดังกล�าว 

วัตถุประสงค ของโครงการ  
เพื่อเผยแพร�องค/ความรู
ทางด
านประสาทจิตวิทยาไปสู�บุคลากรทางการแพทย/ท่ีปฎิบัติงานกับกลุ�มผู
ป"วยท่ีมี

ความบกพร�องทางสมองด
วยสาเหตุต�างๆ โดยเฉพาะสุรา ยาเสพติด และโรคทางสมอง  

กลุ"มเป$าหมาย  
 แพทย/ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห/ท่ีปฏิบัติงานกับผู
ป"วยท่ีมีความ
บกพร�องในการทํางานของสมอง 
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วิธีดําเนินการ  
๑. บรรยายและอภิปรายเก่ียวกับองค/ความรู
ทางประสาทจิตวิทยา ซึ่งครอบคลุม ๓ ประเด็น คือ  

๑.๑ ความรู
พื้นฐานทางประสาทจิตวิทยา และการประยุกต/ใช
ในประเทศไทย 
  ๑.๒ ความรู
เบ้ืองต
นเก่ียวกับความจํา และการประเมินในกลุ�มผู
ป"วยสุรา/ยาเสพติด ผู
ป"วยท่ีมี
ภาวะสมองเส่ือม และผู
ป"วยท่ีมีความบกพร�องของกระบวนการคิดในระดับอ�อน 
 ๑.๓ การประยุกต/เครื่องมือทางประสาทจิตวิทยาจากวัฒนธรรมอ่ืน มาใช
ในประเทศไทย 

๒. อภิปรายกรณีศึกษาท่ีมีภาวะแทรกซ
อนทางสมองอันเน่ืองมาจากการใช
สารเสพติดจํานวน ๑ ราย และ
ผู
ป"วยด
วยโรคทางระบบประสาทจํานวน ๑ ราย 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 วันศุกร/ท่ี ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

วิทยากร  
๑. ดร. ปริสุทธ์ิ สําราญทรัพย/ นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติด

แห�งชาติบรมราชชนนี 
๒. ผู
เช่ียวชาญทางด
านประสาทจิตวิทยาและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทางด
านประสาทจิตวิทยาท่ีเก่ียวข
องกับ

สุรายาเสพติด จากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

สถานท่ี   
 ห
องประชุม ๙ ช้ัน ๕ ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 

งบประมาณ 
งบดําเนินงานสถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ประจําปMงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 - ค�าอาหารกลางวันของผู�เข�าร�วมประชุม    ๔,๘๐๐  บาท 
   (คนละ ๑๒๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ วัน) 
- ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม      ๒,๘๐๐  บาท 
  (มื้อละ ๓๕ บาท x 2 ม้ือ x ๔๐ คน x ๑ วัน) 
    

รวมทั้งส้ิน    ๗,๖๐๐  บาท 
                               (เจ็ดพันหกร�อยบาทถ�วน) 

 
 
ผลที่คาดว"าจะได�รับ 

๑. ผู
เข
ารับการอบรมได
รับความรู
เบ้ืองต
นในสาขาประสาทจิตวิทยาและผลกระทบของความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมต�อการประเมินและบําบัดรักษาทางประสาทจิตวิทยา 
 ๒. ผู
เข
ารับการอบรมมีแนวทางในการประยุกต/องค/ความรู
ท่ีได
รับไปใช
ในการปฏิบัติงานในหน�วยงาน 
 ๓. เกิดการสร
างเครือข�ายการวิจัยของหน�วยงานผู
เข
าร�วมการอบรม 
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การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลท่ีได
จากโครงการจะดําเนินการโดยใช
แบบสอบถามครอบคลุมท้ังในส�วนขององค/ความรู
ท่ี

จะได
รับ ความสามารถในการนําความรู
ท่ีได
จากการประชุมไปประยุกต/ใช
ในแต�ละหน�วยงาน และโอกาสในการ
สร
างเครือข�ายการวิจัยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (นายสรายุทธ/  บุญชัยพานิชวัฒนา) 
ผู
อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู
ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 

ผู
อนุมัติโครงการ 

(นายแพทย/ลํ่าซํา ลักขณาภิชนชัช) 
รองผู
อํานวยการด
านวิชาการและการแพทย/ 

ผู
เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวปริสุทธ์ิ สําราญทรัพย/)          (นางสาวลักขณา กลางคาร) 
   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ               นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 

ผู
เขียนโครงการ                 ผู
เสนอโครงการ 


