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เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญร่ วมงานประชุมวิชาการประจาปี 2564 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ /ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/หัวหน้าองค์กร และ
บุคลากรด้านการแพทย์
ด้วยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุ รศักดิ์มนตรี
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดการประชุมวิชาการประจาปี 2564 สาหรับแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์
และ ผูส้ นใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยทั้งเชิงรุ ก และตั้งรับได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับแพทย์ที่มีประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานด้านโรคจากการ
หลับในประเทศไทย โดยมีกาหนดการ การจัดการประชุมดังนี้
• การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชานาญการ
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
• การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน
วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
• งานประชุม Precongress Workshop
➢ Precongress Workshop 1: New Technologies in Sleep Medicine วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
➢ Precongress Workshop 2: How to deliver effective Cognitive Behavioral Therapy for
Insomnia (CBT-I)? วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
• งานประชุมวิชาการประจาปี วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การ
ประชุมผ่านระบบ Online ZOOM
ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่ ถือเป็ นวันลา
และสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาจักเป็ นพระคุณยิ่ง
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