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ท่ี  42/2564                                                            

     วนัท่ี 1  กรกฎาคม  2564 
 

 
เร่ือง      ขอเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐาน 
             หลกัสูตร 3 เดือน คร้ังท่ี 6  ประจ าปี  2564 
 Sleep Technician-Fast Track program 
เรียน     คณบดี/ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/หวัหนา้งาน 
  

เน่ืองดว้ย สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบั หลกัสูตร 3 เดือน คร้ังท่ี 6  ประจ าปี  2564  ระยะเวลาการอบรมเร่ิมตั้งแต่ 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 ถึง 27 กุมภาพนัธ์ 2565  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้อบรมให้
มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโรคจากการหลบั  มีความรู้ทางดา้นเทคนิคในการตรวจการนอนหลบัหรือการ
ตรวจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีอาจเกิดขึ้นขณะ
ท าการตรวจ  รวมไปจนถึง การอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลบัไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า  โดยจะมี
การประเมินคุณภาพการท างานของผูเ้ขา้อบรมหลงัส้ินสุดการอบรมดว้ย โดยการประเมินจากอาจารย์
แพทยด์้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลบัและเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลบัท่ีรับผิดชอบดูแล
ในขณะเข้าฝึกอบรม   เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอจนสามารถสอบใบ
ประกาศนียบัตรความรู้ความช านาญเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้ โด ยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1.การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐาน ประจ าปี 2564
ของสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธนัวาคม 2564 ณ 
หอ้งคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 
 2.การอบรมเชิงปฏิบติัการในสถาบนั วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2564  ถึง 27 กุมภาพนัธ์ 2565  โดย
สถานท่ีท่ีจะเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการนั้นเจา้หนา้ท่ีเขา้ท าการฝึกอบรมสามารถเลือกได ้ประกอบ
ไปดว้ย 

1. ศูนยนิ์ทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
2. ศูนยนิ์ทรรักษศิ์ริราช โรงพยาบาลศิริราช  
3. ศูนยโ์รคการนอนหลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4. ศูนยส์หเวชศาสตร์การนอนหลบัสุรศกัด์ิมนตรี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
5. ศูนยโ์รคการนอนหลบั สถาบนัโรคทรวงอก 
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 ในการน้ี สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกดัของท่าน เขา้ร่วมอบรมได ้โดยไม่ถือเป็นวนัลา 
และสามารถเบิกค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดต้ามระเบียบของทางราชการ โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 อน่ึงผูผ้า่นการอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรผา่นการอบรม ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประกอบการสมคัรสอบเพื่อขอใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจการนอน
หลบัระดบัพื้นฐาน ท่ีสมาคมฯ จดัขึ้นต่อไป 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จกัเป็นพระคุณยิง่ 
                                                                                         
 
 

                                                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                                           
            (ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทย ์ทายาท  ดีสุดจิต)           
            นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 


