หล ักสูตรความรูพ
้ น
ื้ ฐานด้านการนอนหล ับ
(Intensive course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)
สมาคมโรคจากการหล ับแห่งประเทศไทย ร่วมก ับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์
ระหว่างว ันที่ 20 – 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
้ 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพรัตน์
ณ ห ้องประชุมชัน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ว ันที่

เวลา

ห ัวข้อ

วิทยากร

8.30-9.00

Introduction to sleep medicine, fellowship training and future sleep medicine

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพน
ั ธุ์

9.00-9.30

Sleep & accident

อ.นพ.มนู ญ ลีเชวงวงศ์

9.30-10.30

Sleep-wake mechanism and neuroimaging

10.30-10.45
จ ันทร์ 20 กค 2563 10.45-11.45

พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
Break
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

Chronobiology and circadian rhythm

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.45

Sleep and the brain: from cognitive neuroscience perspective

อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

13.45-14.45

Sleep at different ages/stages of human life

ผศ.นพ.ทายาท ดีส ุดจิต

14.45-15.00

Break

15.00.16.00

Genetics and genomics of sleep

อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคา

8.30-9.30

Cardiovascular physiology during sleep

ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีส ุมะ

9.30-10.30

Memory processing, cognition and sleep

10.30-10.45
10.45-11.45

รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
Break
อ.นพ.สมประสงค์ เหลีย
่ มสมบัต ิ

Endocrine physiology during sleep

อ ังคาร 21 กค 2563 11.45-12.45

Lunch

12.45-13.45

Adult and pediatric respiratory physiology during sleep

13.45-14.45

Dreaming

ผศ.นพ.สิทธิเ์ ทพ ธนกิจจารุ
ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์

14.45-15.00

รศ.ดร.นั ยพินิจ คชภักดี
Break

15.00-16.00

Neurophysiology of Sleep

พท.พญ.พาสิร ิ สิทธินามสุวรรณ

8.30-9.30

Sleep and neurodegeneration of the brain

พลตรี.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์

9.30-10.30

Anatomy of upper airway/ nose and sleep

อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย ์
อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร

10.30-10.45
10.45-11.45
พุธ 22 กค 2563

Break
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ

Upper airway evaluation

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.45

Continuous positive airway pressure

13.45-14.45

Mini upper airway evaluation practice cases

14.45-15.00

รศ.นพ.ณั ฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
อ.นพ.พลพร อภิวฒ
ั นเสวี
Break
ผศ.นพ.สนทรรศ บุษราทิจ

15.00-16.00

Insomnia: approach and management

8.30-9.30

History taking and physical examination in sleep medicine

อ.พญ.กัลยา ปั ญจพรผล

9.30-10.30

Basic sleep-wake pharmacology

อ.นพ.สุรชัย เกือ
้ ศิรก
ิ ล
ุ

ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรท
ุ ธ์วรกุล

10.30-10.45
10.45-11.45
พฤห ัส 23 กค 2563

Break

Lunch

12.45-13.45

Common abnormal EEG during sleep

อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย

13.45-14.45

Basic polysomnography

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

14.45-15.00

Break

15.00-16.00

Basic principle of sleep EEG

พท.พญ.พาสิร ิ สิทธินามสุวรรณ

8.30-9.30

Effects of sleep deprivation

รศ.นพ.จั กรกฤษณ์ สุขยิง่

9.30-10.30

Home sleep apnea test, actigraphy

10.30-10.45
10.45-11.45

อ.พญ.วิสาข์ส ริ ิ ตันตระกูล
Break
พท.นพ.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กล
ุ

Respiratory support during sleep/ NIV

11.45-12.45
ศุกร์ 24 กค 2563

ี ังข์
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิส ส

Drugs/ agents affecting sleep and wakefulness

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.45

Basic science of pediatric sleep neurodevelopmental disorders

รศ.พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล

13.45-14.45

Common infant and pediatric sleep disorders

อ.พญ.อัญชนา ทองแย ้ม
่ ตระกูล
อ.พญ.สุมาลี ฮัน

14.45-15.00

15.00-16.30

Break
Dental sleep medicine: Sleep bruxism

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

Dental sleep medicine: Oral appliance treatment for OSA

ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

Dental sleep medicine: Maxillomandibular Advancement for OSA

ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองนอ้ ย

ค่าลงทะเบียน
•แพทย์ และผู ้สนใจ 4000 บาท /course หรือลงทะเบียนรายวัน วันละ 900 บาท
•นั กศึกษา/ non sleep in-training 1500 บาท/course
•แพทย์ประจาบ ้านต่อยอด sleep ทุกสาขาทัง้ หลักสูตร 1 ปี และ 2 ปี ไม่เสียค่าใช ้จ่าย
รับจานวนจากัด 50 คน
ไม่มอ
ี าหารว่างและอาหารเทีย
่ ง

