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ท่ี  16/2562 

     วนัท่ี  23  พฤษภาคม  2562 
 
เร่ือง      หนงัสือเชิญประชุมวชิาการ ประจ าปี 2562 
เรียน     คณบดีคณะแพทยศาสตร์/คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์/ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/หวัหนา้
 องคก์ร และ บุคลากรดา้นการแพทย ์
ส่ิงท่ีแนบมา 1.ตารางอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐานคร้ังท่ี 10  
                2.ตารางประชุม Precongress Workshop1: “Dental Sleep Medicine” 
        3.ตารางประชุม Precongress Workshop2:“Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia” 
           (CBT-I) 
 4.ตารางประชุม Precongress Workshop3: “Diagnostic Testing and Theraphy in Sleep 
    Medicine” 
        5.ตารางการประชุมวชิาการประจ าปี 2561“Case based approach to common sleep 
           disorders” 
 เน่ืองดว้ย สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ศูนยโ์รคการนอนหลบั 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  จดัการประชุมวชิาการประจ าปี 2562   ส าหรับแพทย,์ ทนัตแพทย,์ พยาบาล, 
เจา้หนา้ท่ี และ ผูส้นใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผูป่้วย
ทั้งเชิงรุก และตั้งรับ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับแพทยท่ี์มี
ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นโรคจากการหลบั โดยมีรายละเอียดการจดัการประชุมดงัน้ี 
 1.การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐานคร้ังท่ี 10  
    ระหวา่งวนัท่ี 3-7 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00-16.00 น. 
 2.การประชุม Precongress Workshop1: Dental Sleep Medicine 
  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.15 น. 
 3.การประชุม Precongress Workshop 2: Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)  
 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. 
 4.การประชุม Precongress Workshop 3: Diagnostic Testing and Theraphy in Sleep Medicine
    วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. 
 5.การประชุมวชิาการประจ าปี 2562 “Case based approach to common sleep disorders” 
    ระหวา่งวนัท่ี 8-9  สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
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 ในการน้ี สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกดัของท่าน เขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว โดยไม่ถือ 
เป็นวนัลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติ 
จากผู้บังคับบัญชา  
 อน่ึงผูผ้า่นการอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรผา่นการอบรม ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระ 
กอบการสมคัรสอบเพื่อขอใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการ 
นอนหลบัระดบัช านาญการและระดบัพื้นฐาน (ถา้มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ครบถว้นส าหรับผูเ้ขา้รับการสอบ) 
 ท่ีจะจดัข้ึน ในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 และวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 น้ี 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหบุ้คลากรในสังกดัของท่านร่วมงานประชุมวชิาการ 
ประจ าปี 2562 ของสมาคมฯ ในคร้ังน้ี  จะเป็นพระคุณยิง่ 
                                                                                    
 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
                                                   
 
                                                                                   

     (ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงอรุณวรรณ  พฤทธิพนัธ์ุ) 
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