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เรื่ อง เรี ยนเชิญแพทย์ประจาบ้าน, แพทย์ผสู ้ นใจ และผูส้ นใจ ร่ วมอบรม
“ความรู ้พน้ื ฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์”
เรี ยน คณบดีคณะแพทยศาสตร์/คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/หัวหน้า
องค์กร และ บุคลากรด้านการแพทย์
สิ่งที่แนบมา 1.ตารางอบรมความรู ้พ้นื ฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์
เนื่องด้วย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์
และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่ วมกันจัดการอบรม ความรู ้พ้นื ฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์
(2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine) สาหรับแพทย์ประจาบ้าน, แพทย์ผสู ้ นใจ
และผูส้ นใจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จะช่วยแก้ปัญหา เรื่ องความต้องการของประเทศ ในผลิต
ผูเ้ ชี่ยวชาญอนุสาขาเหล่านี้ เพือ่ ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
รวมทั้งจะเป็ นศูนย์กลาง การฝึ กอบรม ให้ความรู ้ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระดับนานาชาติต่อไป
อีกทั้งให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยทั้งเชิงรุ ก และตั้งรับ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเพือ่ เตรี ยมความพร้อมสาหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านโรคจากการ
หลับ ระหว่าง วันที่ 22 - 26 กรกฏาคม และ วันที่ 29 กรกฏาคม ถึง วันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ณ
ห้อง mini theater ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่ ถือ
เป็ นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้ องได้ รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และดาเนินการต่อไป จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
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