
 

 
 
 

สมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทยจดัประชมุวิชาการประจําปี 2562 

ร่วมกบั 

ศนูย์โรคการนอนหลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี  
Case based approach to common sleep disorders  

ระหวา่งวนัท่ี 8-9 สงิหาคม 2562 

ณ.อาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล  ชัน้  9 ห้อง  910 A-C 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

วันพฤหัสบดทีี่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

07.30 - 08.00 น.           ลงทะเบียน 

08.00 - 08.30 น.               พิธีเปิด   
                                         L1: What is the Future of Sleep Medicine in Thailand?    
                                         ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์ นายกสมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทย 
08.30-10.00 น.                 S1: Year in review 2019 
                                 ประธาน ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุ นนัทา มาระเนตร์ 
                                 รองประธาน พญ.พิมล รัตนาอมัพวลัย์    

 Pulmonary and sleep 
รศ.นพ.ธีรกร   ธีรกิตติกลุ     

 ENT and sleep 
อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร 

 Psychiatry and sleep 
                                                        ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธ์วรกลุ 

 Neurology and sleep 
พท.พญ.พาสริิ สทิธินามสวุรรณ    

10:00-10:30 น.             Break 
10:30-11:30 น.                 M1: Common sleep problem in childhood 
                                          ประธาน  ผศ.นพ.ธีรเดช  คปุตานนท์ 
                                  รองประธาน อ.พญ.อญัชนา ทองแย้ม  

 Screening and testing for OSA in childhood: When? How? 
รอ.พญ.รสนิทรา เจริญยิ่ง 

 Maximizing child development with sleep hygiene?  
       ผศ.นพ.ธีรเดช  คปุตานนท์ 

11:30-12.30 น.           Industrial Luncheon Symposium                                            
12.30-13.00 น.                 ประชุมสามัญประจ าปี 

 



 

13:00-14.00 น.                 Sleep research contest  

                                         ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต, รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ     
14:00-14:30 น.                 Break and viewing poster presentation 
14:30-16:00 น.                 M2: Diagnosis and management in chronic hypoventilation syndromes and sleep-

related hypoventilation 
                                  ประธาน รศ.นพ.ณฐัพงษ์ เจียมจริยธรรม      
                                  รองประธาน พท.นพ.ประพนัธ์ กิตติวรวิทย์กลุ  

 Medical management in obesity Hypoventilation syndrome (OHS) 
พท.นพ.ประพนัธ์ กิตติวรวิทย์กลุ 

 Bariatric surgery in OHS patients 
ผศ.นพ.ปรีดา  สมัฤทธ์ิประดิษฐ์ 

 Congenital central alveolar hypoventilation syndrome (CCHS) 
ผศ.นพ.ทายาท  ดีสดุจิต 

 
  



 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  (parallel) – 2 บริษัท 
 

ห้อง ROOM A ห้อง ROOM B 
08:00-8:30 น.                 ลงทะเบียน 08:00-8:30 น.                   ลงทะเบียน 
08:30-10:00 น.  S2: Sleep medicine in special circumstances 
                          ประธาน รศ.ดร.นยัพินิจ คชภกัด ี
                          รองประธาน อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

 In Aldolescent  
รศ.นพ.วีระศกัดิ์ ชลไชยะ 

 In Pregnancy  
อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

 In Elderly  
                               อ.นพ.สริิชยั  กิตติชาญธีระ 

08:30-10:00 น.   S3: Managing Parasomnias in general 
practice  
                              ประธาน  พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช์  
                              รองประธาน ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต     

 How is REM Behavior Disorder (RBD) 
diagnosed and treated? 
รศ.นพ.ณฐัพงษ์ เจียมจริยธรรม  

 Approach to abnormal behaviors 
during sleep in childhood 
อ.พญ.มณฑิดา  วีรวิกรม 

 Differentiating Parasomnias from 
Nocturnal Seizures 
พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช์ 

10:00-10:30 น.                 Break 10:00-10:30 น.                 Break 

10:30-11:30 น.   M3: How to deal with Central sleep apnea 
                            ประธาน ผศ.นพ.สทิธิเทพ ธนกิจจารุ  
                            รองประธาน  รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน 

 Improvement of Cheyne-stokes respiration 
by PAP therapy  
 อ.นพ.สมประสงค์  เหลีย่มสมบตัิ 

 Myths about treatment-emergent central 
sleep apnea (TECSA)  
รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน 

 

10:30-11:30 น. M4: Practical approach to sleep related  
                          movement disorder 
                          ประธาน ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลดิาพงศ์ 

                                รองประธาน รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ 

 Challenging Restless leg syndrome 
case 
รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ 

 Managing a patient with sleep 
bruxism 
พนัโท ทพญ. วิภาสนิี พวัประดิษฐ์ 

 
  



 

ห้อง ROOM A ห้อง ROOM B 
 
11:30-12:30 น.  Industrial Luncheon symposium (parallel)  

 
11:30-12:30 น.   Industrial Luncheon symposium (parallel)  

12:30-14.00 น.  S4: Surgical management in OSA patients  
                          ประธาน พลโท.นพ.ประสทิธ์ิ มหากิจ 
                           รองประธาน รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ 
 
12:30-14.00 น. 

 Upper airway evaluation and 
classification 
อ.นพ.พลพร  อภิวฒันเสว ี

 Tailoring surgical interventions to treat 
obstructive sleep apnea 
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ 

 Innovation of surgical treatment for OSA
อ.พญ.บษุราคมั ชยัทศันีย์ 

 

12:30-14.00 น. S5: Case-based learning in hypersomnia 
                       ประธาน ศ.นพ.พิเชฐ อดุมรัตน์ 
                       รองประธาน ผศ.พญ.ลลัลยิา ธรรมประทานกลุ 
 
12:30-14.00 น. 

 Narcolepsy 
ผศ.พญ.ลลัลยิา ธรรมประทานกลุ  

 Idiopathic hypersomnia 
อ.นพ.จกัริน ลบลํา้เลศิ 

 Hypersomnia associated with mood 
disorder 
ผศ.นพ.สขุเจริญ ตัง้วงษ์ไชย    

 

14:00-14:30 น.              Break 14:00-14:30 น.              Break 

14:30-16:00 น. S6: Non-surgical management in OSA 
patients  
                       ประธาน  ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์                                            
                       รองประธาน อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

 How to choose and set a PAP therapy?  
อ.พญ.กลัยา  ปัญจพรผล 

 Selecting the right patients for oral 
appliance therapy  
อ.ทพ.ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 

 Myofunctional therapy; adjunctive 
treatment for OSA 
อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

 

14:30-16:00 น. S7: Insomnia: How to Get back to Sleep 
                         ประธาน รศ.นพ.จกัรกฤษณ์ สขุยิ่ง 
                         รองประธาน ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธ์วรกลุ 

 Non-pharmacologic intervention: A 
case-based approach 
อ.นพ.โชติมนัต์ ชินวรารักษ์  (จฬุา) 

 How to use pharmacological 
treatment  
รศ.ดร.ภญ.จฑุามณี สทุธิสสีงัข์ (เภสชั
มหิดล) 

 Managing sleeping pills addiction 
รศ.นพ.จกัรกฤษณ์ สขุยิ่ง 

 

 
  



 

ค่าลงทะเบียน       สมาชิกสมาคมฯ       1,500-บาท 
   ผู้สนใจทัว่ไป            3,000-บาท   

  In training             1,200-บาท 
ค่าสมัครสมาชกิตลอดชีพ    แพทย์และทนัตแพทย์  1,000-บาท 
                                              อื่นๆ                              500-บาท 
หมายเหตุ: ก่อนสมคัรโปรดส ารองที่น่ังที่โทร.   096-712 0005, 062-436 3887       
การช าระเงนิ 
    เงินโอนผา่นทางธนาคาร ช่ือบญัชี สมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทย 
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจตจุกัร บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี 209-304-0000             
    เช็คสัง่จ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทย” 
 
วิธีการส่งเอกสารการสมัคร 
สง่เอกสารลงทะเบียนพร้อมสแกนหลกัฐานการโอนเงิน  มายงั E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com 
***การลงทะเบยีนของทา่นจะเสร็จสมบรูณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยนัจากทางคณะผู้จดังาน ภายใน 72 ชัว่โมง หากยงัไมไ่ด้รับ
การยืนยนั กรุณาสง่ E-mailใหมอ่ีกครัง้ หรือติดตอ่มาที่ คณุธนภรณ์  รัตนทากลุ   โทรศพัท์  096-712 0005, 062-436  
3887*** 
 

 

 

 


