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สมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย
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เรี ยน

คณบดีคณะแพทยศำสตร์ /ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล/หัวหน้ำองค์กร และ
บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์
สมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ ศูนนิทรำเวช โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

จัดกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2565 ระหว่ำงวันที่ 5-11 พฤศจิกำยน 2565 ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
สำหรับแพทย์, ทันตแพทย์, พยำบำล และ ผูส้ นใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำร
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ดูแลผูป้ ่ วยทั้งเชิงรุ ก และตั้งรับได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม และเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับแพทย์ และบุคลำกรทำงกำร

กรรมการบริหาร

แพทย์ ให้มีประสบกำรณ์ กำรปฏิบตั ิงำนด้ำนโรคจำกกำรหลับในประเทศไทย โดยมีกำหนดกำร กำรจัดกำรประชุมดังนี้
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• กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจกำรนอนหลับระดับพื้นฐาน
วันที่ 5 พฤศจิกำยน ถึง 9 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๘ อำคำร อปร. โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
• งำนประชุม Precongress Workshop
➢ Precongress workshop in Dental Sleep Medicine: วันที่ 7-8 พฤศจิกำยน 2565
ณ ห้องประชุมมงคลนำวิน ชั้น 10 ตึก ส.ก. คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำด
ไทย
➢ Precongress Workshop : New Technologies in Sleep Medicine (สมำคมนิทรำเวชศำสรตร์) วันที่ 9
พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์นิทรำเวช โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
➢ Precongress Workshop : IRT: how does imagery rescripting work with disturbing dreams? วันที่ 9
พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนำวิน ชั้น 10 ตึก ส.ก. คณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย
• งำนประชุมวิชำกำรประจำปี วันที่ 10-11 พฤศจิกำยน 2565 ณ ณ ห้องประชุมยำใจ ณ สงขลำ ชั้น 25 อำคำร
หอพักพัฒนำคณำจำรย์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
ในกำรนี้ สมำคมฯ ขอเชิญบุคลำกรในสังกัดของท่ำน เข้ำร่ วมกำรประชุมดังกล่ำว โดยไม่ถือเป็ นวันลำ และ
สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และดำเนินกำรต่อไป จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ทำยำท ดีสุดจิต)
นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลับแห่งประเทศไทย
ผูป้ ระสำนงำน: คุณธนภรณ์ รัตนทำกุล (เลขำสมำคมฯ) โทร. 096-712 0005, 062-436 3887
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