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ขอเชิญร่ วมงานประชุมวิชาการประจาปี 2563 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
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ด้วยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช มีการจัดการ
ประชุมวิชาการประจาปี 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช สาหรับแพทย์,พยาบาล และ ผูส้ นใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู ้
เข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยทั้งเชิงรุ ก และตั้งรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานด้านโรคจากการหลับในประเทศไทย โดยมีกาหนดการ การจัดการ
ประชุมดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน วันที่ 12-16 ธันวาคม 2563
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. งานประชุม Precongress workshop ณ โรงพยาบาลศิริราช
: Precongress Workshop 1: Dental Sleep Medicine วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563
: Precongress Workshop 2: New Technologies in Sleep Medicine วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
: Precongress Workshop 3: Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia วันที่ 16 ธันวาคม 2563
3. งานประชุมวิชาการประจาปี วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช
ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็ นวันลา และ
สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
อนึ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ประกอบการสมัครสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรความรู ้ความชานาญสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชานาญ
การและระดับพื้นฐาน ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาจักเป็ นพระคุณยิ่ง
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