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เนื่ องด้วย สมาคมโรคจากการหลับแห่ งประเทศไทย ได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ หลักสู ตร 3 เดือน ครั้งที่ 7 ประจาปี 2565 ระยะเวลาการอบรมเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้าอบรม
ให้มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับโรคจากการหลับ มีความรู ้ทางด้านเทคนิ คในการตรวจการนอนหลับหรื อ
การตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น
ขณะทาการตรวจ รวมไปจนถึง การอ่านแปลผลการตรวจการนอนหลับได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดย
จะมีการประเมิ นคุณภาพการทางานของผูเ้ ข้าอบรมหลังสิ้ นสุ ดการอบรมด้วย โดยการประเมิ นจาก
อาจารย์แพทย์ดา้ นโรคความผิดปกติจากการนอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบ
ดู แลในขณะเข้า ฝึ กอบรม เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ ความสามารถที่ เพีย งพอจนสามารถสอบใบ
ประกาศนี ย บัต รความรู ้ ค วามช านาญเจ้า หน้า ที่ ต รวจการนอนหลับ แห่ ง ประเทศไทยได้ โด ยมี
รายละเอียดดังนี้
1.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ประจาปี 2565
ของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในสถาบัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
โดยสถานที่ที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนั้นเจ้าหน้าที่เข้าทาการฝึ กอบรมสามารถเลือกได้
ประกอบไปด้วย
1. ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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5. ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก
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ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่ วมอบรมได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา
และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
อนึ่งผูผ้ า่ นการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประกอบการสมัครสอบเพื่อขอใบประกาศนียบัตรความรู ้ความชานาญสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอน
หลับระดับพื้นฐาน ที่สมาคมฯ จัดขึ้นต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็ นพระคุณยิง่
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