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ที่  32/2563                                                            

     วนัที่ 15  มิถุนายน  2563 
 

 
เร่ือง      ขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐาน 
             หลกัสูตร 3 เดือน คร้ังที่ 5  ประจ าปี  2563 
เรียน     คณบดี/ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/หวัหนา้งาน 
  

เน่ืองดว้ย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ได้จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับ
เจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลบั หลกัสูตร 3 เดือน คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2563 เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้อบรมให้
มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโรคจากการหลบั  มีความรู้ทางดา้นเทคนิคในการตรวจการนอนหลบัหรือการ
ตรวจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะ
ท าการตรวจ  รวมไปจนถึง การอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  โดยจะมี
การประเมินคุณภาพการท างานของผูเ้ขา้อบรมหลงัส้ินสุดการอบรมดว้ย โดยการประเมินจากอาจารย์
แพทยด์้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลบัที่รับผิดชอบดูแล
ในขณะเข้าฝึกอบรม   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถที่ เพียงพอจนสามารถสอบใบ
ประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลบัแห่งประเทศไทยได ้โดยระยะเวลา
การด าเนินการ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐาน ประจ าปี 2563
ของสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัที่ 12-16  ธนัวาคม 2563 ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้ 
 2.การอบรมเชิงปฏิบตัิการในสถาบนั วนัที่ 21 ธนัวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564 โดยสถานที่
ที่จะเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการนั้นเจา้หนา้ที่เขา้ท  าการฝึกอบรมสามารถเลือกได ้ประกอบไปดว้ย 

1. ศูนยนิ์ทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
2. ศูนยนิ์ทรรักษศ์ิริราช โรงพยาบาลศิริราช  
3. ศูนยโ์รคการนอนหลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4. ศูนยส์หเวชศาสตร์การนอนหลบัสุรศกัด์ิมนตรี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
5. ศูนยโ์รคการนอนหลบั สถาบนัโรคทรวงอก 
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 ในการน้ี สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสงักดัของท่าน เขา้ร่วมอบรมได ้โดยไม่ถือเป็นวนัลา 
และสามารถเบิกคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทางราชการ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมตัิจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 อน่ึงผู ้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประกอบการสมคัรสอบเพือ่ขอใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญส าหรับเจา้หนา้ที่ตรวจการนอน
หลบัระดบัพื้นฐาน  ที่ทางสมาคมโรคจากการหลบัฯ จดัขึ้นต่อไป  
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา จกัเป็นพระคุณยิง่ 
                                                                                         
 
 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                   
                                        
                                          

     (ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพนัธุ์) 
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