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ท่ี  136/2560   

                                                                          
     วนัท่ี  1  มิถุนายน  2560 

 
เร่ือง      หนงัสือเชิญประชุมวชิาการ ประจ าปี 2560  
เรียน     คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ /ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/หวัหนา้องคก์ร และ 
 บุคลากรดา้นการแพทย ์
ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย     1.ตารางการประชุมวชิาการประจ าปี 2560 
      2.ตารางการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบั 
         ระดบัพื้นฐาน คร้ังท่ี 8 
 เน่ืองดว้ย สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ศูนยส์หเวชศาสตร์การนอน
หลบัสุรศกัดม์นตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และ ศูนยโ์รคการนอนหลบั สถาบนัโรคทรวงอก 
จดัการประชุมวชิาการประจ าปี 2560  “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice”  
ระหวา่งวนัท่ี 17-18 สิงหาคม 2560  และ การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอน
หลบัระดบัพื้นฐาน คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 19-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ตาม
รายละเอียดดงัตารางแนบ 
 ในการน้ี สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกดัของท่าน เขา้ร่วมอบรมได ้โดยไม่ถือเป็นวนั
ลา และสามารถเบิกค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทางราชการ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 อน่ึงผูผ้่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประกอบการสมคัรสอบเพื่อขอใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญส าหรับแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
และเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับระดับช านาญการและระดับพื้นฐาน (ถ้ามีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ครบถว้นส าหรับผูเ้ขา้รับการสอบ) ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 15-16 พฤษจิกายน 2560 น้ี              
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านร่วมงานประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2560 ของสมาคมฯ ในคร้ังน้ี  จะเป็นพระคุณยิง่ 
                                                                                    
 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                   
                                                                                 

     (ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพนัธ์ุ) 
          นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 



สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

Sleep Society of Thailand 
 
 

 

ส ำนักงำนเลขำธกิำร : ศูนย์โรคกำรนอนหลบั ชั้น 7 อำคำรศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 270 โรงพยำบำลรำมำธิบดี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ี กรุงเทพฯ  10400 
ติดต่อประสำนงำน : นำงสำวธนภรณ์ รตันทำกุล (เลขำนกุำร) Tel.(062) 436 3887, Fax (662) 200-3761 E-mail : sleepsst@gmail.com  Website : sst.or.th, Facebook : @sst.or.th 

ที่ปรกึษา 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพาฬ  ยงใจยุทธ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณ นันทา มาระเนตร์ 

รศ.ดร.นัยพินิจ  คชภักดี 

ศ.นพ.พิเชฐ   อุดมรัตน์ 

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ 

ศ.นพ.ณรงค์  สิมะขจรบุญ 

พล.ต.นพ.ประสิทธิ์  มหากิจ 

พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย ์

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์ 

 
กรรมการบริหาร 

 
                   ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ 

นายก 
                                                     
                                                            ผศ.นพ.ทายาท    ดีสุดจิต 

อุปนายก คนที่ 1 
 

                                                           รศ.นพ.วิชญ์    บรรณหิรัญ 
อุปนายก คนที่ 2 

 
พญ.วิสาข์สิริ   ตันตระกูล 

เลขาธิการ 
 

พญ.กัลยา   ปัญจพรผล 
เหรัญญกิ 

 
พท.นพ.ประพันธ์  กิตติวรวิทย์กุล 

วิชาการ 
                                                      

                             ผศ.พญ.นฤชา   จิรกาลวสาน            
ฝกึอบรมและสอบ 

 
ผศ.นพ.วัฒนชัย  โชตินัยวัตรกุล 

วิจัย 
  

รศ.นพ.ณัฐพงษ์   เจียมจริยธรรม 
ประกนัคณุภาพ 

 
นพ.พลพร  อภิวัฒนเสวี 

ประชาสัมพันธแ์ละสารสนเทศ 
 

ผศ.พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล 
นายทะเบียน 

 
พญ.อัญชนา   ทองแย้ม 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
 

กรรมการกลาง 
  

พ.อ.(พิเศษ)ดร.นพ.โยธิน   ชินวลัญซ์ 
ระบบประสาท 

 
ผศ.นพ.ธีรเดช  คุปตานนท์ 

ระบบหายใจ(เดก็) 
 

รศ.นพ.วิชญ์    บรรณหิรัญ 
โสต ศอ นาสิก 

 
รศ.นพ.ณัฐพงษ์   เจียมจริยธรรม 

ระบบหายใจ 
 

พญ.มณฑิดา วีรวิกรม 
ระบบประสาท(เดก็) 

            
                ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล 

จิตเวชศาสตร ์
 
 
 

 

            


