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ท่ี 59/2565 

       วนัท่ี   11  สิงหำคม   2565 

เร่ือง ขอเชิญร่วมงำนประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2565  

 สมำคมโรคจำกกำรหลบัแห่งประเทศไทย  

เรียน คณบดีคณะแพทยศำสตร์ /ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล/หวัหนำ้องคก์ร และ 

 บุคลำกรดำ้นกำรแพทย ์  

 สมำคมโรคจำกกำรหลบัแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ศูนนิทรำเวช โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

จดักำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2565 ระหว่ำงวนัท่ี 5-11 พฤศจิกำยน 2565 ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

ส ำหรับแพทย,์ ทนัตแพทย,์ พยำบำล และ ผูส้นใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขำ้อบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร

ดูแลผูป่้วยทั้งเชิงรุก และตั้งรับไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับแพทย ์และบุคลำกรทำงกำร

แพทย ์ให้มีประสบกำรณ์ กำรปฏิบติังำนดำ้นโรคจำกกำรหลบัในประเทศไทย โดยมีก ำหนดกำร กำรจดักำรประชุมดงัน้ี 

• กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีตรวจกำรนอนหลบัระดบัพื้นฐาน  
วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน ถึง 9 พฤศจิกำยน 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๘  อำคำร อปร. โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

• งำนประชุม  Precongress Workshop 
➢ Precongress workshop in Dental Sleep Medicine: วนัท่ี 7-8 พฤศจิกำยน 2565  

ณ ห้องประชุมมงคลนำวิน ชั้น 10 ตึก ส.ก.  คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำด
ไทย 

➢ Precongress Workshop : New Technologies in Sleep Medicine (สมำคมนิทรำเวชศำสรตร์) วนัท่ี 9 
พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 9.00-12.00 น. ณ ศูนยนิ์ทรำเวช โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

➢ Precongress Workshop : IRT: how does imagery rescripting work with disturbing dreams? วนัท่ี 9 
พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลนำวิน ชั้น 10 ตึก ส.ก.  คณะ
แพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย 

• งำนประชุมวิชำกำรประจ ำปี  วนัท่ี 10-11 พฤศจิกำยน  2565  ณ  ณ ห้องประชุมยำใจ ณ สงขลำ ชั้น 25 อำคำร

หอพกัพฒันำคณำจำรย ์โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

 ในกำรน้ี สมำคมฯ ขอเชิญบุคลำกรในสังกดัของท่ำน เขำ้ร่วมกำรประชุมดงักล่ำว โดยไม่ถือเป็นวนัลำ และ

สำมำรถเบิกค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดต้ำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำ  

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และด ำเนินกำรต่อไป จกัเป็นพระคณุย่ิง 

                            ขอแสดงควำมนบัถือ  

 

      (รองศำสตรำจำรยน์ำยแพทย ์ทำยำท  ดีสุดจิต)           
                                                                 นำยกสมำคมโรคจำกกำรหลบัแห่งประเทศไทย  
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