
วนัที่ เวลา หวัขอ้ วทิยากร

8.30-9.00 Introduction to sleep medicine, fellowship training  and future sleep medicine ศ.พญ.อรณุวรรณ  พฤทธพัินธุ์

9.00-9.30 Sleep & accident อ.นพ.มนูญ  ลเีชวงวงศ์

9.30-10.30 Sleep-wake mechanism and neuroimaging พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลัญช์

10.30-10.45 Break

10.45-11.45 Chronobiology and circadian rhythm ศ.นพ.พเิชฐ  อดุมรัตน์ 

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Sleep and the brain: from cognitive neuroscience perspective อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชณุหรัศมิ์

13.45-14.45 Sleep at different ages/stages of human life  ผศ.นพ.ทายาท  ดสีุดจติ 

14.45-15.00 Break

15.00.16.00 Genetics and genomics of sleep อ.นพ.ประสทิธิ ์เผา่ทองค า 

8.30-9.30 Cardiovascular physiology during sleep ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรสีุมะ

9.30-10.30 Memory processing, cognition and sleep รศ.นพ.วฒันชัย  โชตนัิยวตัรกลุ

10.30-10.45 Break

10.45-11.45 Endocrine physiology during sleep อ.นพ.สมประสงค ์ เหลีย่มสมบัติ

11.45-12.45 Lunch

ผศ.นพ.สทิธิเ์ทพ  ธนกจิจารุ

ผศ.นพ.ธรีเดช  คุปตานนท์

13.45-14.45 Dreaming รศ.ดร.นัยพนิิจ  คชภักดี

14.45-15.00 Break

15.00-16.00 Neurophysiology of Sleep พท.พญ.พาสริ ิ สทิธนิามสุวรรณ 

8.30-9.30 Sleep and neurodegeneration of the brain พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลัญช์

อ.พญ.บษุราคัม  ชัยทัศนีย์

อ.พญ.นทมณฑ ์ชรากร

10.30-10.45 Break

10.45-11.45 Upper airway evaluation รศ.นพ.วชิญ ์ บรรณหรัิญ

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Continuous positive airway pressure รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจยีมจรยิธรรม

13.45-14.45 Mini upper airway evaluation practice cases อ.นพ.พลพร  อภวิฒันเสวี

14.45-15.00 Break

ผศ.นพ.สนทรรศ บษุราทจิ

ผศ.พญ.ทานตะวนั  อวริทุธว์รกลุ

8.30-9.30 History taking and physical examination in sleep medicine อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล

9.30-10.30 Basic sleep-wake pharmacology  อ.นพ.สุรชัย เกือ้ศริกิลุ

10.30-10.45 Break

10.45-11.45 Drugs/ agents affecting sleep and wakefulness  รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี  สุทธสิสีังข ์       

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Common abnormal EEG during sleep  อ.นพ.ชศูักดิ ์ลโิมทัย

13.45-14.45 Basic polysomnography รศ.พญ.นฤชา จริกาลวสาน

14.45-15.00 Break

15.00-16.00 Basic principle of sleep EEG พท.พญ.พาสริ ิ สทิธนิามสุวรรณ

8.30-9.30 Effects of sleep deprivation รศ.นพ.จักรกฤษณ์  สุขยิง่

9.30-10.30 Home sleep apnea test, actigraphy อ.พญ.วสิาขส์ริ ิตันตระกลู

10.30-10.45 Break

10.45-11.45 Respiratory support during sleep/ NIV พท.นพ.ประพันธ ์กติตวิรวทิยก์ลุ                     

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.45 Basic science of pediatric sleep neurodevelopmental disorders รศ.พญ.ลัลลยิา ธรรมประทานกลุ

อ.พญ.อญัชนา ทองแยม้

อ.พญ.สุมาล ี ฮัน่ตระกลู 

14.45-15.00 Break

Dental sleep medicine: Sleep bruxism ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทพิย ์ ชลดิาพงศ์

Dental sleep medicine: Oral appliance treatment for OSA ผศ.ทพ.ศุภกจิ เพยีรจติเลศิขจร   

Dental sleep medicine: Maxillomandibular Advancement for OSA ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร  คลองนอ้ย

สมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทย รว่มกบั สมาคมนทิราเวชศาสตร์

ระหวา่งวนัที ่ 20 – 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ณ หอ้งประชมุชัน้ 7  ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 

คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

หลกัสตูรความรูพ้ ืน้ฐานดา้นการนอนหลบั 

(Intensive course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ไม่มอีาหารวา่งและอาหารเทีย่ง

ศกุร ์24 กค 2563

13.45-14.45 Common infant and pediatric sleep disorders 

คา่ลงทะเบยีน 

•แพทย ์และผูส้นใจ 4000 บาท /course หรอืลงทะเบยีนรายวัน วันละ 900 บาท

•นักศกึษา/ non sleep in-training 1500 บาท/course

•แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด sleep ทุกสาขาทัง้หลักสตูร 1 ปี และ 2 ปี ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย

พฤหสั 23 กค 2563

Insomnia: approach and management 

รับจ านวนจ ากดั 50 คน

Adult and pediatric respiratory physiology during sleep 

15.00-16.30

จนัทร ์20 กค 2563

องัคาร 21 กค 2563

12.45-13.45

9.30-10.30 Anatomy of upper airway/ nose and sleep 

15.00-16.00

พธุ   22 กค 2563


