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เนื่ องด้วย สมาคมโรคจากการหลับแห่ งประเทศไทย ได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 เพือ่ ให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้าอบรมให้
มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับโรคจากการหลับ มีความรู ้ทางด้านเทคนิคในการตรวจการนอนหลับหรื อการ
ตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะ
ทาการตรวจ รวมไปจนถึง การอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลับได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยจะมี
การประเมินคุณภาพการทางานของผูเ้ ข้าอบรมหลังสิ้ นสุดการอบรมด้วย โดยการประเมินจากอาจารย์
แพทย์ด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบดู แล
ในขณะเข้า ฝึ กอบรม เพื่ อ ให้ เ จ้า หน้ า ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เ พี ย งพอจนสามารถสอบใบ
ประกาศนี ยบัตรความรู ้ความชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่ งประเทศไทยได้ โดยระยะเวลา
การดาเนินการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ประจาปี 2563
ของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศิริ
ราช
2.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในสถาบัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 – 13 ตุลาคม 2563 โดยสถานที่
ที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนั้นเจ้าหน้าที่เข้าทาการฝึ กอบรมสามารถเลือกได้ ประกอบไปด้วย
1. ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
3. ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5. ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก
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ระบบประสาท(เด็ก)
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จิตเวชศาสตร์
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ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมอบรมได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา
และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
อนึ่ งผู ้ผ่า นการอบรมจะได้รั บ ใบประกาศนี ย บัต รผ่ า นการอบรม ซึ่ งสามารถน าไปใช้
ประกอบการสมัครสอบเพือ่ ขอใบประกาศนียบัตรความรู ้ความชานาญสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอน
หลับ ทั้ง ระดับ พื้น ฐาน (ถ้า มี คุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ครบถ้ว นส าหรั บ ผูเ้ ข้า รั บ การสอบ) ที่ จ ะจัด ขึ้ นใน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้
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จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา จักเป็ นพระคุณยิง่
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