ความรู้พนื้ ฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์
(2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

จัดโดย
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย สมาคมนิ ทราเวชศาสตร์
ราชวิ ทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิ ทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิ ทยาลัยจิ ตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิ ทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฏาคม และ 29 กรกฏาคม - 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง mini theater ชัน้ 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
Date
จันทร์ 22 กค 2562

อังคาร 23 กค 2562

พุธ 24 กค 2562

พฤหัส 25 กค 2562

ศุกร์ 26 กค 2562

วิ ทยากร

9.00-10.30

9.00-16.00
Introduction to sleep medicine and fellowship training

10.30-12.00
13.00-14.30
14.30-16.00

History and future of sleep medicine
Sleep-wake mechanism and neuroimaging
Dreaming

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์/
พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

9.00-10.30

Overview of behavioral sleep medicine

อ.พญ.วิสาข์สริ ิ ตันตระกูล

10.30-12.00

Chronobiology and circadian rhythm

ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

13.00-14.30
14.30-16.00

Sleep at different ages/stages of human life
Sleep in animal

อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

9.00-10.30

Sleep and cognition

อ.พญ.ชวนนท์ พิมลศรี

10.30-12.00

Memory processing and sleep

รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

13.00-14.30
14.30-16.00

Neurophysiology of Sleep
Overview of normal human sleep

พท.พญ.พาสิร ิ สิทธินามสุวรรณ
ผศ.นพ.สนทรรศ บุษราทิจ

9.00-10.30

Respiratory physiology during sleep

ผศ.นพ.สิทธิเทพ
์ ธนกิจจารุ

10.30-12.00

Cardiovascular physiology during sleep

ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

13.00-14.30
14.30-16.00

Endocrine physiology during sleep
Sleep and neurodegeneration of the brain

อ.นพ.สมประสงค์ เหลีย่ มสมบัติ
พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์

9.00-10.30

Anatomy of upper airway

อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร

10.30-12.00

Upper airway evaluation

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรญ
ั

13.00-14.30
14.30-16.00

Mini upper airway evaluation practice cases
Basic dental sleep medicine

อ.นพ.พลพร อภิวฒ
ั นเสวี
ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

Date

9.00-16.00

จันทร์ 29 กค 2562

9.00-10.30

Basic sleep-wake pharmacology

10.30-12.00

History taking and physical examination in sleep med
icine
13 13.00-14.30 Ge Genetics and genomics of sleep
14.30-16.00
Case discussion on genetics of sleep disorders
อังคาร 30 กค 2562

พุธ 31 กค 2562

พฤหัส 1 สค 2562

ศุกร์ 2 สค 2562

วิ ทยากร
อ.นพ.สุรชัย เกื ้อศิริกลุ
อ.พญ.กัลยา ปั ญจพรผล
อ.นพ.ประสิทธิ ์ เผ่าทองคา
อ. นพ.ประสิทธิ ์ เผ่าทองคา

9.00-10.30

Basic sleep EEG

ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต/
พท.พญ.พาสิร ิ สิทธินามสุวรรณ

10.30-12.00

Mini EEG practice cases Sleep

13.00-14.30
14.30-16.00

Common abnormal EEG
Drugs/ agents affecting sleep and wakefulness

ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์

9.00-10.30

Basic polysomnography

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

10.30-12.00

อ.พญ.วิสาข์สริ ิ ตันตระกูล

13.00-14.30

Basic Home Sleep Apnea Test, actigraphy,
CO2 monitoring
Continuous positive airway pressure

14.30-16.00

Basic respiratory support during sleep/ NIV

9.00-10.30

Basic science of pediatric sleep neurodevelopmental
disorders

พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
ผศ.พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล
/อ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล

10.30-12.00

Infant OSA

อ.พญ.สุมาลี ฮันตระกู
่
ล

13.00-14.30
14.30-16.00

Fundamental of CBT-i
Nose and sleep

ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์

9.00-10.30

Effects of sleep deprivation

รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิง่

10.30-12.00

Sleep & accident

อ.นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

13.00-14.30
14.30-15.45

Sleep research trend
Respiratory physiology during sleep
and sleep disordered breathing in
pediatrics
Closing remark

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์/
อ.พญ.อัญชนา ทองแย้ม

15.45-16.00

สาหรับ แพทย์ประจาบ้าน นักศึกษา แพทย์ และผูส้ นใจทุกท่าน
ค่าลงทะเบียน
แพทย์ และผูส้ นใจ 7000 บาท /course หรือลงทะเบียนรายวัน วันละ 800 บาท
นักศึกษา/ non sleep in-training 2000 บาท/course
แพทย์ประจาบ้านต่อยอด sleep ทุกสาขาทัง้ หลักสูตร 1 ปี และ 2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับจานวนจากัด 50 คน
ไม่มอี าหารว่างและอาหารเทีย่ ง

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์

