
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ประจําป 2554 

สาขาเวชศาสตรปองกัน  แขนงสขุภาพจิตชุมชน 
 

องคประกอบ เงื่อนไข 
1.  เงื่อนไขทั่วไป 1.  ตามที่แพทยสภากําหนด   
2.  คุณสมบัติ 2.1 สอน  เรียน  ปฏิบัติงานดานเวชศาสตรปองกัน  จิตเวช  หรือสุขภาพจิตชุมชน  เปนเวลารวมกันไมนอยกวา  5  ป 

2.2 ไดรับการฝกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับเวชศาสตรปองกัน  จิตเวช  และสุขภาพจิตชุมชน  ที่คณะอนุกรรมการฯ (อฝส.) รับรอง 
2.3 มีประสบการณการวิเคราะหและเสนอแนวทางการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่ๆทานปฏิบัติงาน  หรือในพื้นที่ๆทานมี 
      ประสบการณ 

2.4 มีผลงานวิจัย  วิทยานพินธ  ตํารา  หนงัสือ  หรือบทความในสาขาเวชศาสตรปองกัน  จิตเวช  หรือสุขภาพจิตชุมชนในระยะเวลา   

       5 ปที่ผานมา และคณะอนุกรรมการฯ (อฝส.) พิจารณาวามีคุณภาพ 
หมายเหตุ 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1  ขอ 2.2  และขอใดขอหนึ่งในขอ2.3 หรือขอ 2.4 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 3.1 สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และรูปถาย 2 นิว้ จํานวน 2 รูป 
3.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตามขอ 2.1 
3.3 สําเนาใบประกาศนยีบัตร ตามขอ 2.2 
3.4 รายงานการวิเคราะหและการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน ตามขอ 2.3 
3.5 เอกสารวิชาการ ตามขอ 2.4 

4. การสอบขอเขียน 4. ใชขอสอบที่คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบฯ (อฝส.) เปนผูพิจารณาคัดเลือก 
5. การสอบภาคปฏิบัติ และสอบ 
ปากเปลา 

5. ใชขอสอบที่คณะอนกุรรมการฝกอบรม และสอบฯ (อฝส.) เปนผูพิจารณาคัดเลือก 



องคประกอบ เงื่อนไข 

6. การตัดสินผล 6. ผาน / ไมผาน 
7. การสอบ 
7.1 สอบขอเขียน 
- อัตนัย 300 คะแนน 
- ปรนัย 300 คะแนน 

 
7.1.1 ความรูทั่วไป 70% ประกอบดวย 
- วิทยาศาสตรพื้นฐาน (Basic science) ไมเกิน 20% 
- ความรูดานสาธารณสุข และเวชศาสตรปองกันคลินิก (80%) ในหวัขอตอไปนี ้
1. Epidemiology & Biostatistic 

2. Sanitation 

3. Research  Design & Methodology 

4. Behavioral  Science 

5. Environment & Occupational med 

6. Management  Science 

7. Prevention & Control of Diseases 

7.1.2 ความรูเฉพาะแขนงสุขภาพจิตชุมชน 30% 

7.2 การสอบภาคปฏิบัติ 
(200คะแนน) 

7.2 สอบความรูการแกไขปญหาและการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน (เปนขอสอบอัตนัย) 

7.3 การสอบสัมภาษณ 
(200 คะแนน) 

7.3 ความรูทั่วไปและประสบการณการทํางานสุขภาพจิตชุมชน  เนน แนวคิด เทคนิค  และทักษะ  การทํางานปองกันปญหา

สุขภาพจิตในชุมชนเปนหลัก 

8. การตัดสินผลการสอบ 8. สอบผานรอยละ 60 ของขอสอบในแตละภาค คือ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  และการสอบสัมภาษณ 
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หลักสูตรอบรมแพทยเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถเฉพาะทาง 

สาขาเวชศาสตรปองกัน  แขนงสขุภาพจิตชุมชน 
................................................................. 

 
รายละเอียดหลักสูตร ประกอบดวย  5    ระยะ     ดงันี้ 
 

ระยะท่ี  1    หมวดวิชา  เวชศาสตรปองกันและระบาดวิทยา (ระยะเวลา    3   วัน) 

 1.  แนวคิด  ทฤษฎีและความสําคัญของงานเวชศาสตรปองกัน  แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

 2.  แนวคิดเวชศาสตรชุมชนสูการปฏิบัติ 

 3.  ความรูพื้นฐานทางระบาดวิทยา  (Field +  Clinical  Epidemiology) 

 4.  อาชีวอนามัย 

 5.  เวชศาสตรการบิน 

 6.  ชีวสถิติเบ้ืองตนและการนาํเสนอขอมูล 

 7.  หลักการวจิยัทางสาธารณสุข 
 

ระยะท่ี  2  หมวดวิชา Mental Health Promotion  (ระยะเวลา  2  วัน) 

 1.  ระบาดวิทยาทางสุขภาพจติ                                               

             2.  ปญหาสุขภาพจติ  และหลักการพื้นฐานในการสงเสริมปองกัน      

             3.  การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพจิต / เทคโนโลย ี                    

  -  IQ / CQ ,  EQ / RQ 

 -   Life   Skills 

 -  Conflict    management 

 -  ครอบครัว 

 -  โรงเรียน 
 

ระยะท่ี  3  หมวดวิชา General Psychiatry  (ระยะเวลา   2  วัน) 

       1.  โรคจิตเวชในเดก็และวยัรุนท่ีพบบอย  และการดแูลรักษา                      

2.  โรคจิตเวชในผูใหญท่ีพบบอย  และการดูแลรักษา      

              3.  โรคจิตเวชในผูสูงอายุท่ีพบบอย  และการดูแลรักษา      

              4.  ปญหาสุรา  และสารเสพติด       

              5.  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพจิต  และการคุมครองสิทธิของผูปวยจิตเวช         

              6.  Mental  Health  resources ,  needs  and  service  questionnaires     
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ระยะท่ี  4   หมวดวิชา  Community Mental Health (ระยะเวลา    3    วัน) 

1.  การดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน  (Community  Management  ,          

     แนวคิดและความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน , การพัฒนาเครือขายการดําเนินงานในชุมชน)  เชน   AIC 

2.  การบริหารจัดการเพ่ือเกิดบริการในชุมชน  (Best  practice)     

3.  Mental  Health  Crisis  (Psychological  First  Aid ,  Crisis  Counseling , CBT และอ่ืนๆ)  

4.  เทคนิคการใหคําปรึกษา  (Basic  Counseling)       

5.  Psycho – social  Communication  (Crisis , Outbreak , Risk)       

 

ระยะท่ี  5    หมวดวิชา Community Mental Health Project (ระยะเวลา  2   วัน) 

 1.  การศึกษาดกูารดําเนนิงานสุขภาพจิตในชุมชน 

 2.  การนําเสนอโครงการ 
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ระยะที่  1   หมวดวิชา  เวชศาสตรปองกันและระบาดวิทยา 
 
วิชาท่ี 1.  แนวคิด  ทฤษฎีและความสําคัญของงานเวชศาสตรปองกัน  แขนงสุขภาพจิตชุมชน   

  จํานวนเวลา  1.5  ช่ัวโมง 

      วิทยากร  : 

วิชาท่ี 2.  แนวคิดเวชศาสตรชุมชนสูการปฏิบัติ        

 จํานวนเวลา  1.5  ช่ัวโมง 

                             วิทยากร  :   นายแพทยพรเทพ       ศิริวนารังสรรค 

วิชาท่ี 3.  ความรูพื้นฐานทางระบาดวิทยา  (Field + Clinical  epidemiology)     

 จํานวนเวลา  3  ช่ัวโมง 

                  วิทยากร  :    

วิชาท่ี 4.  อาชีวอนามัย           

 จํานวนเวลา  3      ช่ัวโมง 

       วิทยากร :    

วิชาท่ี 5.  เวชศาสตรการบิน          

 จํานวนเวลา  3      ช่ัวโมง 

      วิทยากร  :   นาวาอากาศเอกบัณฑิต       วงศเจริญธรรม 

วิชาท่ี 6.  ชีวสถิติเบ้ืองตนและการนําเสนอขอมูล        

 จํานวนเวลา  1.5   ช่ัวโมง 

       วิทยากร  :    ผูชวยศาสตราจารยสมรัตน        เลิศมหาฤทธ์ิ  

วิชาท่ี 7.  หลักการวิจยัทางสาธารณสุข         

 จํานวนเวลา  3       ช่ัวโมง 

        วิทยากร  : 

วิชาท่ี 8.  กรมสุขภาพจิตกับการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน      

 จํานวนเวลา  1.5       ช่ัวโมง 

        วิทยากร  : นายแพทยอภิชัย  มงคล 
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1.  หัวขอวิชา  แนวคิด  ทฤษฎีและความสําคัญของงานเวชศาสตรปองกัน  แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

 

ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง   30  นาที 

 

วิทยากร   นายแพทยวชิระ  เพ็งจนัทร 

วัตถุประสงค  1.   ทราบกรอบแนวคิดของ Preventive Medicine and Community mental health  

 2.   มีความรูความเขาใจในปรัชญาและแนวคิดสุขภาพจติชุมชน Community  

       Mental Health 

เนื้อหาวิชา 

1.    กรอบแนวคิด Preventive Medicine and Community mental Health 

2.    ความสําคัญของแพทยเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

3.    แนวคิดเร่ืองการสงเสริมสุขภาพจติ  

  4.    แนวคิดเร่ือง Prevention 

   - Universal Prevention 

   - Selective Prevention 

   - Indicated Prevention 

  5.    ระบบสุขภาพท่ีพึงปรารถนา 

  6.    Early Diagnosis & Prompt Treatment เพื่อปองกันการเจ็บปวยรุนแรง 

                                และเร้ือรัง  

  7.    แนวคิดการบําบัด 

  8.    Continuum of care  

  9.    Community Mental Health Approach 

  10.    กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชนและปจจัยท่ีควรคํานึงถึง 

  11.    บทบาทของแพทยท่ัวไปในสุขภาพจิตชุมชน 

                           12.   หลักการของสุขภาพจิตชุมชน 

การจัดกระบวนการเรียนรู 

  1.   บรรยาย 

  2.   กรณีตัวอยาง 

การประเมินผล  

  1.   การสังเกตพฤติกรรมและเนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการ 

      อบรม 

 2.   การทดสอบเม่ือส้ินสุดการอบรม 
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2.  หัวขอวิชา แนวคิดเวชศาสตรชุมชนสูการปฏิบัติ 

 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  30  นาที 

 

วิทยากร  นายแพทยพรเทพ   ศิริวนารังสรรค    

 

วัตถุประสงค 

1. ทราบถึงหลักการพื้นฐานในการปองกันและควบคุมโรค 

2. สามารถนําแนวคิดดานเวชศาสตรชุมชนไปใชในงานสุขภาพจิตชุมชน 

 

หัวขอยอยท่ีจะสอน 

1. แนวคิดการใหบริการสุขภาพแบบเกาและแบบใหม 

2. เปรียบเทียบ CLINICAL  MEDICINE กับ COMMUNITY  MEDICINE 

3. COMMUNITY  HEALTH  PLANNING AND  COMMUNITY  HEALTH 

MANAGEMENT 

4. วิธีการคนหา HEALTH  NEED ของชุมชน 

5. CONCEPTUAL  MODEL  เพื่อไดขอมูลอยางเปนระบบเพื่อตัดสินใจแกปญหา

สาธารณสุขในชุมชน 

6. การดําเนนิงานมีสวนรวมชุมชนในโครงการเวชศาสตรชุมชน 

7. บริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จมีบานและประชาชนเปนศูนยกลาง (COMPREHENSIVE  

COMMUNITY  HOME-BASED  HEALTH  CARE) 

8. การวางแผนแบบชุมชนมีสวนรวม (เทคนิค AIC) 

9. SOCIAL  MOBILIZATION 

10. การใช  SELF-HELP  GROUP 

 

การประเมินผล 

  1.  การสอบถามผูเขารับการอบรม 

  2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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3.  หัวขอวิชา  ความรูพื้นฐานทางระบาดวทิยา  (Field   +  Clinical  epidemiology) 

 

ระยะเวลา  3 ช่ัวโมง    

วิทยากร   

 

วัตถุประสงค  1. ทราบหลักและวิธีการทางระบาดวิทยา 
   2. ทราบหลักการประยุกตระบาดวิทยาในการปองกนัและควบคุมโรค 
 

เนื้อหาวิชา 

   1. ความหมายและขอบเขตของระบาดวทิยา 
    2. ธรรมชาติของการเกิดโรค ปจจัยทางระบาดวิทยาและหลักการปองกัน 
    และควบคุมโรค 
    3.อัตราอุบัติการณและอัตราความชุกของโรค ความแตกตางและความสัมพันธของ

   อัตราทั้งสองได 
    3. ความหมายและระบบการเฝาระวงัโรคในประเทศไทย 
    4. ข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนการระบาดของโรค 
    5. ความหมาย ขอบเขต รูปแบบการศึกษาและประโยชนของระบาดวิทยาเชิงพรรณา 

   ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห และระบาดวทิยาเชิงทดลอง ข้ันตอนการศึกษาเกี่ยวกับ
   ความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

    6. ระบาดวทิยา การปองกนัและควบคุมโรคติดเช้ือ และโรคไรเช้ือทีเ่ปนปญหา 
   สาธารณสุขของประเทศ 

 

การประเมินผล 

   1.  การสอบถามผูเขารับการอบรม 

   2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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4.  หัวขอวิชา  อาชีวอนามัย 

 

ระยะเวลา  3   ช่ัวโมง    

 

วิทยากร   

 

วัตถุประสงค  1. ทราบความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  
   2. ทราบผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรม ปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม 
   3. ส่ิงคุกคามตอสุขภาพที่อยูในส่ิงแวดลอมการทํางานที่จะเปนผลใหเกิดความ
   เจ็บปวยหรือโรคจากการประกอบอาชีพ  
   4. มาตรการในการปองกันและควบคุมปญหาของอนามัยส่ิงแวดลอม และ
   อาชีวอนามยั 
 

เนื้อหาวิชา 

   1. ความหมายและความสําคัญของอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
   2. ผลกระทบของการอุตสาหกรรมตอสุขภาพอนามัย 
   3. รูปแบบของส่ิงคุกคามทางอาชีวอนามยั 
    4. แนวคิดและความสําคัญของ Occupational medicine, Occupational  

   hygiene, Occupational safety, และ ergonomics. 
   5. บทบาทของบุคลากรวชิาชีพทางอาชีวอนามยั 
   6. หลักการปองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากการทํางาน 
   7. ความสัมพนัธระหวางส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่จําเปนตอชุมชนได 
   8. งานอนามัยส่ิงแวดลอมทีสํ่าคัญที่จําเปนตอชุมชนได 

 

การประเมินผล 

   1.  การสอบถามผูเขารับการอบรม 

   2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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5.  หัวขอวิชา  เวชศาสตรการบิน                                                 

 

ระยะเวลา  3 ช่ัวโมง    

 

วิทยากร 

   

วัตถุประสงค       

 1. ทราบพื้นฐานในการลําเลียง ขนสงผูปวยทางอากาศในกรณีกลุมชน หรือมวลชน

 ไดรับการกระทบกระเทือนจติใจอยางรุนแรง 

 

เนื้อหาวิชา 

 1. ความรูพื้นฐานการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและรางกายของผูปวยท่ีมีปญหา

 สุขภาพจิตกรณีไดรับความกระทบกระเทือนทางดานจติใจอยางรุนแรง 

 2. การขนยายผูประสบภัยจากท่ีเกิดเหตุไปยังท่ีบําบัดรักษา และใหการบําบัดรักษา

 อยางถูกตอง ทันเหตุการณ  ในกรณีเหตุการณท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางรุนแรง  

 และไดรับความกระทบกระเทือนทางดานจิตใจอยางรุนแรง เชน อุบัติภัยสึนามิ  

 วินาศกรรมรุนแรง น้ําทวมรุนแรง เปนตน 

 

การประเมินผล    

 1. การสังเกตการบรรยายและการซักถาม 

 2. แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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6.  หัวขอวิชา  ชีวสถิติเบื้องตน และการนําเสนอขอมูล                                       

 

ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง   30  นาที 

 

วิทยากร  

  

วัตถุประสงค  

1. ทราบและเขาใจความหมายและขอบเขตของระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

2. ทราบและเขาใจวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูลทางระบาดวิทยา 

3. ทราบและเขาใจการสรุปและการเขียนรายงาน 

4. ทราบและเขาใจวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนเพื่อเปนตัวแทนของประชากร 

5. ทราบและเขาใจวิธีการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติและเลือกวิธีการทดสอบความ

มีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับขอมูลท่ีกําหนด  

 

เนื้อหาวิชา 

1. สถิติเชิงพรรณนา 

- การนําเสนอขอมูลในทางระบาดวิทยา 

- การสรุปและการรายงาน 

2. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

3. สถิติเชิงอนุมาน 

- การประมาณคาพารามิเตอร,CI  

- การทดสอบสมมติฐาน 

- แบบจําลองทางสถิติ 

- การอานคาผลการวิเคราะหจากโปรแกรม SPSS, STATA 

 

การประเมินผล 

1. แบบประเมิน 

2. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

3. แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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7.  หัวขอวิชา  หลักการวิจัยทางสาธารณสุข                                       

 

ระยะเวลา  3   ช่ัวโมง    

 

วิทยากร   

 

วัตถุประสงค   

 1. ทราบและเขาใจความหมายและชนิดของการวิจยั 

 2. ทราบและเขาใจข้ันตอนการวางแผนและควบคุมการวิจัย 

 3.ทราบและเขาใจการออกแบบการวิจยัและการวเิคราะหขอมูล 

 

เนื้อหาวิชา 

  1.นิยามและชนิดของการวจิยั (Definition & Type of research study) 

 2. ข้ันตอนการวางแผนและการควบคุมการวิจัย (Step in planning & conducting  

 research) 

 3. การออกแบบวิจัย และการวิเคราะหขอมูล (Research design & data  analysis) 

  - การศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive study) 

  - การศึกษาเชิงวิเคราะห (Analytic study) 

  - การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental study) 

 

การประเมินผล 

 1. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

  2. แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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8.  หัวขอวิชา  กรมสุขภาพจติกับการพัฒนางานสุขภาพจติชุมชน  

 

ระยะเวลา  1 .5 ช่ัวโมง    

 

วิทยากร  นายแพทยอภชัิย  มงคล 

 

วัตถุประสงค   

 1. ทราบและเขาใจยุทธศาสตร  นโยบายและแนวทางการพัฒนางานสุขภาพจิต

 ชุมชนในระบบสาธารณสุข 

 2. ทราบและเขาใจรูปแบบการวางแผนและพัฒนาเครือขายการดําเนินงาน 

 3. ทราบโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนท่ีสําคัญ 

 

เนื้อหาวิชา 

  1.ปญหาสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

 2. ยุทธศาสตรและนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 

 3. แนวทางการพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุข 

 4.  โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนท่ีสําคัญ 

 

การประเมินผล 

 1. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

  2. แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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ระยะที่  2   หมวดวิชา Mental Health Promotion 
 
วิชาท่ี1.  ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิต                                               

  จํานวนเวลา 3  ช่ัวโมง 

      วิทยากร  :   นายแพทยธรณนิทร       กองสุข 

วิชาท่ี3.  ปญหาสุขภาพจิต  และหลักการพืน้ฐานในการสงเสริมปองกัน     

 จํานวนเวลา 3   ช่ัวโมง 

      วิทยากร  :   

วิชาท่ี3.  การพฒันาและสงเสริมสุขภาพจิต / เทคโนโลยี 

 -  IQ / CQ ,  EQ / RQ 

 -   Life   Skills 

 -  Conflict    management 

 -  ครอบครัว 

 -  โรงเรียน       

 จํานวนเวลา 6   ช่ัวโมง 

               วิทยากร    : 
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1.หัวขอวิชา  ระบาดวิทยาทางสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

ระยะเวลา   3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร     นายแพทยธรณินทร  กองสุข 

 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

1. มีความรูความเขาใจหลักพื้นฐานของระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจติเวช 

2. มีความรูความเขาใจรูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช 

3. มีความรูความเขาใจระบาดวทิยาของโรคจิตเวชท่ีสําคัญ 

4. มีความรูความเขาใจการแกไขปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเชิงระบาดวทิยา 

 

เนื้อหาวิชา 

1. แนวคิดพื้นฐานของระบาดวทิยาสุขภาพจิตและจิตเวช 

2. ความเจ็บปวยทางจิต : ธรรมชาติของโรคและการบงช้ีผูปวย 

3. การประยกุตหลักระบาดวิทยาเพื่อแกไขปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

(การประยุกตระบาดวิทยาสูการดําเนนิงาน National Intervention for Depression) 

4. การศึกษาและวิจัยทางระบาดวิทยา 

5. การวัดทางระบาดวิทยา 

6. ระบาดวิทยาโรคซึมเศรา 

 

การประเมินผล    

1. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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2.  หัวขอวิชา  ปญหาสุขภาพจิต  และหลักการพื้นฐานในการสงเสริมปองกัน 

 

ระยะเวลา   3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1. ทราบปจจยัที่สงผลตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต 
   2. ทราบแนวคิด หลักการ แนวทางการสงเสริม ปองกนัปญหาสุขภาพจิตใน 
   ชุมชน 
 

เนื้อหาวิชา 

   1.แนวคิด  ทฤษฎี ที่เกีย่วของกับการอธิบายการเกิดปญหาสุขภาพจิตในชุมชน
   ( Bio-psycho-social factor)  
    2. ตระหนกัความสําคัญ การวางแผนเฝาระวังปจจยัเส่ียงตอการเกิดปญหา 

   สุขภาพจิตทัง้ในระดับบุคคล/ครอบครัวและในชุมชน 
   3.หลักการเตรียมความพรอมเพื่อการปองกันและการจัดการภาวะวิกฤตดาน 
   สุขภาพจิตในชุมชน 
   4. หลักการสงเสริมและปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
    5.การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรองคกรทองถิ่นในการปองกันปญหา 

   สุขภาพจิต โดยระบบเครือขายการดําเนนิงานสุขภาพจิตในชุมชน 
 

การประเมินผล    

1. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

 2.  แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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3.  หัวขอวิชา  การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตเพื่อการปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต  

    

ระยะเวลา   6  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1. ทราบแนวคิดและวิธีการปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตดวยเทคโนโลยี 

   สุขภาพจิต 

2. ทราบรายละเอียดการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตท่ีสําคัญ 

 

เนื้อหาวิชา  1.  แนวคิดการปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต 

   2.  แนวทางการวิเคราะหกระบวนการพฒันาเทคโนโลยีสุขภาพจิตเพื่อการปองกัน

   และสงเสริมสุขภาพจิต 
   3.  รายละเอียดเทคโนโลยีสุขภาพจิตท่ีสําคัญ  เชน 

    -  IQ / CQ ,  EQ / RQ 

    -   Life   Skills 

    -  Conflict    management 

    -  สุขภาพจิตในครอบครัว 

    -  สุขภาพจิตในโรงเรียน 

    -  เทคโนโลยกีารดําเนนิงานสุขภาพจิตในชุมชน 

 

การประเมินผล     

1. การสังเกตความสนใจในการบรรยายและการซักถาม 

 2.  แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 
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ระยะที่  3   หมวดวิชา General Psychiatry 
 
วิชาท่ี1.  โรคจิตเวชในเด็กและวยัรุนท่ีพบบอย  และการดแูลรักษา                      

  จํานวนเวลา  3  ช่ัวโมง 

        วิทยากร  : 

วิชาท่ี2.  โรคจิตเวชในผูใหญและผูสูงอายุท่ีพบบอย  และการดูแลรักษา     

  จํานวนเวลา  3 ช่ัวโมง 

       วิทยากร  : 

วิชาท่ี 3.  Bio-psycho-social Intervention และการใชยาจิตเวชในสถานบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
 จํานวนเวลา  3 ชั่วโมง 
       วิทยากร   

วิชาท่ี4.  ปญหาสุรา  และสารเสพติด       

 จํานวนเวลา 3   ช่ัวโมง 

 วิทยากร  :  

วิชาท่ี5.  กฎหมายท่ีเกีย่วของกับสุขภาพจติ  และการคุมครองสิทธิของผูปวยจิตเวช    

 จํานวนเวลา  1    ช่ัวโมง 

      วิทยากร  :  

วิชาท่ี6.  Mental  Health  resources ,  needs  and  service  questionnaires     

 จํานวนเวลา  1    ช่ัวโมง 

 วิทยากร  :      แพทยหญิงพนัธุนภา    กิตติรัตนไพบูลย 
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1. หัวขอวิชา   โรคจิตเวชในเด็กและวัยรุนท่ีพบบอย  และการดูแลรักษา 

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชเด็กที่พบ
   บอย 

  2. สามารถคัดกรอง วนิิจฉัย ใหการรักษาและใหคําแนะนาํแกผูดูแลในชมุชนได 
  3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของเด็กทีถู่กกระทาํรุนแรง  ใหการ
  เยยีวยาเบ้ืองตน และสงตอเพื่อรับการรักษา 

 
ขอบเขตเนื้อหา 

  1. โรคปญญาออน 
2. โรคออทิสติก 
3. โรคสมาธิส้ัน 
4. Learning Disability 
5. Child abuse 

 
วิธีการสอน 

  1. บรรยาย 
2.วิเคราะหและอภิปรายจากกรณีศึกษา 

 
การประเมินผล 

  การทดสอบกอนและหลังการอบรม 
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2 หัวขอวิชา   โรคจิตเวชในผูใหญและผูสูงอายุท่ีพบบอย   และการดูแลรักษา 

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค 
 1. มีความรูและเขาใจปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตทีพ่บบอยในผูใหญและผูสูงอายุ 
 /ปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตที่เปนโรครวม(co-morbidity) กับโรคฝายกาย 
 2. เขาใจและมีระบบการดูแลแบบองครวม 
 3. ใหการดูแลรักษาควบคุมอาการเบ้ืองตนได รวมทั้งรับดูแลตอเนื่องระยะยาวใน
 ชุมชน 

เนื้อหาวิชา 
  1. โรคจิต โรคประสาท 
  2. ปฏิกิริยาของจิตใจตอการสูญเสีย stress reaction ตางๆ posttraumatic stress 

 disorder adjustment reaction  
  3. ภาวะสมองเส่ือม (dementia) ภาวะเพอ (delirium)  
  4. สารเสพยติด (alcohol amphetamine ) 
 5. ปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตที่เปนโรครวม(co-morbidity) กับโรคฝายกาย 

 
วิธีการสอน 

 1. บรรยาย 
2. กรณีตัวอยาง (Scenario) 

 
การประเมินผล 

 1. การสนใจซักถาม 
 2.ประเมินผลโดยการใชขอคําถามปรนัยกอนและหลังการสอน 
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3. หัวขอวิชา  Bio-psycho-social Intervention และการใชยาจิตเวชในสถานบริการปฐมภูมิและทุติยภูม ิ
 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 
วิทยากร  
 
วัตถุประสงค  

 1.  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับกระบวนการใหการปรึกษาเบ้ืองตน 
 2. มีความรูเกีย่วกับทักษะทีสํ่าคัญในการใหการปรึกษา 

 3. ไดฝกทักษะการใหการปรึกษาในปญหาทีพ่บบอย 

  4. มีความรูเกีย่วกับยาจิตเวชที่ใชบริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูม ิ

 5.  มีความรูเกีย่วกับหลักการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

เนื้อหาวิชา 
 1. กระบวนการใหการปรึกษาเบ้ืองตน 

2. ความสําคัญของทักษะตางๆ ในการใหการปรึกษา 

3. ทัศนคติของผูใหการปรึกษา 

4. การสื่อสารกับผูรับบริการในกรณี 

    - ประสบการสูญเสีย 

  - เผชิญหนากบัความตาย 

  - อยูในความผิดหวัง 

  - การแจงขาวราย 

  - การใหขอมูลที่สําคัญ 

5. ยาจิตเวชที่ใชสําหรับรักษาโรคจิตเฉียบพลัน, โรคซึมเศรา, ภาระวิตกกงัวล, 

โรคจิตเภท (Delirium), ยาแกไขอาการขางเคียง 

6. หลักการฟนฟสูมรรถภาพทางสังคม 
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วิธีการสอน 

1. บรรยาย 

2. อภิปราย 

3. กรณีศึกษา 

4. ฝกปฏิบัติ 

ประเมินผล 
1. การสนใจซกัถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

4. หัวขอวิชา   ปญหาสุรา  และสารเสพติด                   

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร     แพทยหญิงพนัธุนภา    กิตติรัตนไพบูลย 

 

วัตถุประสงค 1. ตระหนกัถึงความสําคัญของปญหาสุขภาพท่ีสัมพันธกบัสุราและสารเสพติด 

  2. สามารคนหาและจําแนกปญหาสุราและสารเสพติดเพือ่การวางแผนการชวยเหลือท่ี

เหมาะสม 

3. สามารถเปนผูนําและใหการดูแลชวยเหลือผูมีปญหาและสารเสพติดท้ังในระดับบุคคล

และระดับชุมชน 

 

เนื้อหาวิชา 1. ความสําคัญและภาระโรคท่ีเกิดจากปญหาและสารเสพติด 

2. การประเมินและจําแนกกลุมปญหาและสารเสพติดตามระดับความรุนแรงเพ่ือใหการ

ชวยเหลือท่ีเหมาะสม 

3. กรอบแนวคิดการจัดการแกไขปญหาและสารเสพติดโดยการปองกนัแบบปฐมภูมิ ทุตยิ

ภูมิและตติยภมิู 

4. บทบาทในฐานะแพทยเวชปฏิบัติในการปองกันแกไขปญหาและสารเสพติด 

5. บทบาทในฐานะแพทยเวชกรรมปองกันสุขภาพจิตชุมชนในการปองกันแกไขปญหาและ

สารเสพติด 

6. การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกนัแกไขปญหาและสารเสพติด 

การจัดกระบวนการเรียนรู 

 1.  บรรยาย 

 2.  แบงกลุมวิเคราะหกรณีตัวอยาง นําเสนอและอภิปราย 

การประเมินผล 

 1. การสังเกตพฤติกรรมและเนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม 

 2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 

 3.   การนําเสนอกรณีตัวอยางรายกลุมและการรวมอภิปราย 
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5.หัวขอวิชา   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพจิต  และการคุมครองสิทธิของผูปวยจิตเวช 

 

ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      พ.ญ.ดวงตา ไกรภัสสสรพงษ   สถาบันกลัยาณราชนครินทร   
   
วัตถุประสงค  

 1. ตระหนักถงึความสําคัญของการคุมครองสิทธิของผูที่เจ็บปวยทางจิต 
 2. สามารถระบุสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการคุมครองสิทธิของผูที่
 เจ็บปวยทางจิตหรือมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยทางจิตได 
 3. สามารถระบุความเช่ือมโยงของข้ันตอนการบงัคับใชกฎหมายที่เกีย่วของกับ
 การคุมครองสิทธิของผูที่เจ็บปวยทางจิตในสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 4. สามารถระบุบทบาทของแพทยเวชศาสตรปองกันแชนงสุขภาพจิตชุมชนตอการ
 คุมครองสิทธขิองผูที่เจ็บปวยทางจิตในชุมชนตามบทบญัญัติของกฎหมายได
 อยางเหมาะสม 

เนื้อหาวิชา 
  1. เจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมาย:  

1) พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑  
2) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3) พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.๒๕๓๔ 

  2. ข้ันตอนและวิธีการที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตามบริบทของ 
  สาธารณสุขชุมชน 

 3. ความเช่ือมโยงของการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของในการคุมครอง
 สิทธิของผูที่เจบ็ปวยทางจิตตามเจตนารมณของกฎหมาย  

การจัดกระบวนการเรียนรู 
  บรรยาย 

การประเมินผล    

 1. การสนใจซักถาม 
 2.ประเมินผลโดยการใชขอคําถามปรนัยกอนและหลังการสอน 
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6. หัวขอวิชา   Mental Health Resources, Needs and Services Assessments 

  

ระยะเวลา    1 ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      แพทยหญิงพนัธุนภา    กิตติรัตนไพบูลย 

วัตถุประสงค  

1. มีความรูความเขาใจเร่ืองการวิเคราะหทรัพยากร ความตองการ และบริการที่มีใน

พื้นท่ี  

2. สามารถสํารวจ วิเคราะหชุมชน และจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ตามบริบทของชุมชนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

เนื้อหาวิชา 

 1. แนวคิดหลักการการสํารวจ และการวเิคราะหพื้นท่ี  

 2. แหลงทรัพยากร ความตองการ ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 

3. โรคจิตเวชและปญหาสุขภาพจิตท่ีพบบอยในพื้นท่ี 

4. การจัดทําระบบบันทึกขอมูลและรายงานผล เพื่อการสะทอนขอมูลพัฒนา

คุณภาพบริการ 

 5. การยกระดบัความสําคัญของปญหาสุขภาพจิตและบูรณาการเขากบังานสุขภาพ 

6. การเขียนโครงการ  

การจัดกระบวนการเรียนรู 

 1.  บรรยาย 

 2.  วิเคราะหและอภิปราย 

3. มอบหมายงานใหแพทยไปสํารวจวิเคราะหชุมชน พฒันาและนาํเสนอโครงการ

แกไขปญหาสุขภาพจิตชุมชนตามบริบทของพื้นท่ี  

การประเมินผล 

 1. การสังเกตพฤติกรรมและเนื้อหาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม 

 2.   แบบประเมินผลกอนและหลังการบรรยาย 

 3.   การนําเสนอโครงการในระยะท่ี 3 
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ระยะที่  4   หมวดวิชา  Community Mental Health 

 
วิชาท่ี 1.  การดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน  (Community  Management  ,     

     แนวคิดและความเขาใจเกี่ยวกับชุมชน , การพัฒนาเครือขายการดําเนินงานในชุมชน) 

      เชน   AIC 

      จํานวนเวลา   3  ช่ัวโมง 

  วิทยากร  :  

วิชาท่ี 2.  การบริหารจัดการเพื่อเกิดบริการในชุมชน  (Best  practice)     

  จํานวนเวลา  1.5  ช่ัวโมง 

  วิทยากร  : 

วิชาท่ี 3.  Mental  Health  Crisis  (Psychological  First  Aid ,  Crisis  Counseling , CBT และอ่ืนๆ)  

  จํานวนเวลา  4.5   ช่ัวโมง 

       วิทยากร  : 

วิชาท่ี4.  เทคนิคการใหคําปรึกษา  (Basic  Counseling)       

  จํานวนเวลา  3   ช่ัวโมง 

       วิทยากร  : 

วิชาท่ี 5.  Psycho – social  Communication  (Crisis , Outbreak , Risk)  และการเจรจาตอรอง  

  จํานวนเวลา  3    ช่ัวโมง 

       วิทยากร  : 
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1. หัวขอวิชา   การดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน  (Community  Management  ,  แนวคิดและ 

ความเขาใจเก่ียวกับชุมชน , การพัฒนาเครือขายการดาํเนินงานในชุมชน) 

         เชน   AIC 

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1.  ทราบหลักการดําเนินงานสุขภาพจิตชมุชน 
  2.  มีความรู ความเขาใจเร่ืองการสงเสริมสุขภาพจิต  การปองกนัปญหา

 สุขภาพจิตและ การฟนฟูสมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิต 
  3.   มีความรู ความเขาใจในการประเมินสถานการณสุขภาพจิต 
  4.   มีความรู ความเขาใจในการดําเนินโครงการดานการสงเสริมสุขภาพจิต การ

 ปองกนัปญหาสุขภาพจิต  และการฟนฟูสมรรถภาพผูมปีญหาสุขภาพจิต  
  
เนื้อหาวิชา  

 1. แนวคิดการดําเนนิงานสุขภาพจิตชุมชน 
 2. แนวคิดการสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกนัปญหาสุขภาพจิต 
 3. การประเมินสถานการณสุขภาพจิต 
 4. การวางแผนโครงการสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันปญหาสุขภาพจิต 
 5. แนวคิดและความหมายของการฟนฟสูมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
 6. การดําเนนิงานฟนฟูสมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
 7. การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร องคกรทองถิ่นในการปองกันปญหา 
 สุขภาพจิต โดยระบบเครือขายการดําเนนิงานสุขภาพจิตในชุมชน 
 8. กรณีศึกษา : การดําเนนิการและประเมินผลโครงการดานการสงเสริม
 สุขภาพจิตและการปองกันปญหาสุขภาพจิต 

 
การประเมินผล  การสังเกตพฤติกรรมและเนือ้หาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม  
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2. หัวขอวิชา   การบริหารจัดการเพื่อเกิดบริการในชุมชน  (Best  practice) 

 

ระยะเวลา    1.5    ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1. เพื่อทราบรูปแบบและแนวทางการวางแผนการดําเนนิโครงการเพ่ือใหเกิด 

   บริการในชุมชนในแตละระดับ 

2. เพื่อทราบการออกแบบเทคโนโลยีตนแบบ  องคประกอบของเทคโนโลยี 

การนําเทคโนโลยีไปใชในระบบสาธารณสุข 

เนื้อหาวิชา  1. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนในระดับประเทศ 

    -  โครงการเฝาระวังภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย 
    -  โครงการพัฒนา IQ/EQ เด็กไทย 
   2. โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนในระดับเขต 

    -  โครงการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบใน 3  

    จังหวดัชายแดนใต 
   3.  โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนในระดับจังหวดั 

    -  โครงการฟนฟูดูแลผูประสบภัยพิบัติ 

 

การประเมินผล    การสังเกตพฤติกรรมและเนือ้หาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม  
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3. หัวขอวิชา   Mental   Health  Crisis  (Psychological   First   Aid , Crisis  counseling 

   ,  CBT   และอ่ืน ๆ  

 

ระยะเวลา    4.5  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  1.  ทราบหลักการพืน้ฐานของภาวะวิกฤต  ปฏิกิริยาปกติที่เกิดข้ึนในภาวะวิกฤต
  ผลกระทบตอสุขภาพจิตในภาวะวกิฤต 

   2.  ทราบโรคทางจิตเวชที่เกิดในผูรับผลกระทบในภาวะวิกฤตและแนวทางรักษา
   เบ้ืองตน 
   3.  ทราบหลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 
   4.  สามารถนาํหลักการ PFA ประยุกตใชในภาวะวิกฤตในพ้ืนที่ของตนเอง 
 
เนื้อหาวิชา  

 1.  Crisis Definition  
   2.  Classification of Disaster 
   3.  Phase of crisis (และแบบประเมิน) 
   4.  Psychological aspect to crisis 
   5.  Mental Disorder 

 6. Concept  “protect, Direction &  Connect” 
7. Psycho education (วิกฤตสุขภาพจิตศึกษา) 

  -  ปฏิกิริยาปกติที่เกิดข้ึนในภาวะวิกฤต 
  -  วิธีการดูแลตัวเองเบ้ืองตน 

วิธีการสอน  
- แผนทักษะ, แผนความรูส้ัน ๆ และกรณีศึกษา จาํลองเหตุการณ 

 

การประเมินผล    การสังเกตพฤติกรรมและเนือ้หาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม  
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4. หัวขอวิชา   เทคนิคการใหคําปรึกษา  (Best   Counseling)                       

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค  เพื่อทราบหลักการพื้นฐานในการใหการปรึกษา  และแนวทางการประยุกตใช 

   กระบวนการใหการปรึกษาในระบบสาธารณสุข 

 

เนื้อหาวิชา  1. หลักพื้นฐานของการใหการปรึกษา 

    -  ความหมายและองคประกอบการใหการปรึกษา 

    -  คุณสมบัติท่ีดีของผูใหการปรึกษา 
    -  ประโยชนของการใหการปรึกษา 
   -  กระบวนการในการใหการปรึกษา 
   -  เทคนิคของการใหการปรึกษา 
 2. การใหการปรึกษาเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ 
   3. แนวทางการประยุกตใชกระบวนการใหการปรึกษาในระบบสาธารณสุข 

    - การพัฒนาระบบการใหการปรึกษาในคลินิกพิเศษตางๆ 

    - การใหการปรึกษาทางโทรศัพท  

 

การประเมินผล    การสังเกตพฤติกรรมและเนือ้หาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม 
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5. หัวขอวิชา   Psycho – social  Communication  (Crisis  , Outbreak , Risk)   

และการเจรจาตอรอง 

 

ระยะเวลา    3  ช่ัวโมง   

 

วิทยากร      

 

วัตถุประสงค 

 

เนื้อหาวิชา  1. แนวคิดและหลักพื้นฐานการสื่อสารพืน้ฐาน 
   2. การสื่อสารแบบตางๆ ดังนี ้
    -  การชี้แจงขอมูลแกผูปวยและครอบครัว 

   -  การใหความรู 
   - การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
   -. การใหคําปรึกษาแนะนาํ 
   -  การแจงขาวราย 
   - การใหกําลังใจ 
   -  การรณรงคผานส่ือตางๆ 

    3. ความเสี่ยงกับการส่ือสาร(Risk Communication) 
    4. การสื่อสารในภาวะวิกฤต  การเจรจาตอรอง 
    5. การส่ือสารในระบบสาธารณ (Public Communication) 
    6. การสื่อสารมวลชนเพื่อการสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต 

 

การประเมินผล    การสังเกตพฤติกรรมและเนือ้หาจากการแสดงความคิดเห็นในระหวางการอบรม 
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ระยะที่  5  หมวดวิชา Community Mental Health Project 

 
วิชาท่ี1.  การศกึษาดูงานเนนิงานสุขภาพจิตในชุมชน  (Community  Management  ,    

  จํานวนเวลา  6 ช่ัวโมง 

       วิทยากร  : 

วิชาท่ี2.  การนาํเสนอโครงการ          

  จํานวนเวลา  6  ช่ัวโมง 

  วิทยากร  : 
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