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วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
07.30 - 08.00 น.           ลงทะเบียน 

08.00 - 08.20 น.               พิธีเปิด   
                                         L1: Trend in Sleep Medicine 
                                                    ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต 

                                         นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
08.20-10.00 น.                 S1: Year in review 2020 
                                 ประธาน ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุ นนัทา มาระเนตร ์ 
                                 รองประธาน พญ.พิมล รตันาอมัพวัลย ์   

• Pulmonary and sleep medicine 
อ.พญ.ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห ์

• Neurology and sleep medicine 
อ.พญ.ชวนนท ์พิมลศรี 

• ENT and sleep medicine 
อ.พญ.บุษราคมั ชยัทศันีย ์

• Psychiatry and sleep medicine 
                                                        อ.นพ.โชติมนัต ์ชินวรารกัษ์   
10:00-10:30 น.                 Break 
10:30-12:00 น.                 M1: COVID-19 and impact on sleep medicine practices  

                                 ประธาน ผศ.นพ.สิทธ์ิเทพ ธนกิจจารุ  
                                 รองประธาน  อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 

• Diagnostic testing in sleep medicine: When? How? 
อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 

• How to manage positive airway pressure therapy in COVID-19 era 
       รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน  

• Role of Telemedicine  
ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 

12:00-13.00 น.           Industrial Luncheon Symposium (บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด)                                          
13.00-13.30 น.                 ประชุมสามัญประจ าปี 
13:30-14.30 น.                 Sleep research contest  

                                         ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต, รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกุล     
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14:30-15:00 น.                 Break and viewing poster presentation 
15:00-16:00 น.                 M2: New technologies in sleep medicine 

• Future in Artificial intelligence for sleep medicine 
ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต 

• Does online CBTI really work? 
                                                         ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธว์รกุล 

16.00-17.00 น.  Smartphone Photography 

    วิทยากรรบัเชิญ: พญ.วรรนธนี  อภิวฒันเสวี  

ผลงานการถ่ายภาพ : รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ.2556 โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 

                                   : รางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
ปี พ.ศ.2559 โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
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ศุกรท์ี่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
07:30-8:00 น.                  ลงทะเบียน 
08:00-09:00 น.                M4: Evaluation and long-term management in sleep and neurological disorders 
                                  ประธาน พล.ต.ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช ์
                                  รองประธาน รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกุล 

• Narcolepsy and idiopathic hypersomnia 
                                                         พล.ต.ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช ์

• Restless legs syndrome  
รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกุล 

• REM behavioral disorder 
พ.อ หญิง พญ.พาสิริ สิทธินามสวุรรณ  

09:00-10:00 น.                 S3: How to management OSA in special issues? 
                                        ประธาน อ.พญ.วิสาขสิ์ริ ตนัตระกูล 
                                 รองประธาน พ.ท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ุล 

• Overlap with central sleep apnea 
พ.ท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ุล 

• In Pregnancy 
อ.พญ.วิสาขสิ์ริ ตนัตระกูล  

• In Elderly 
                                                         อ.นพ.สมประสงค ์ เหล่ียมสมบัติ  
10:00-10:30 น.           Break 
10:30-12:00 น.             S4: Myths and Facts about Insomnia 
                                 ประธาน  รศ.นพ.จกัรกฤษณ ์สขุยิ่ง                                           
                                 รองประธาน ศ เกียรติคณุ นพ.พิเชฐ อดุมรตัน ์

• Sleeping pills for insomnia: use or not use? 
รศ.นพ.จกัรกฤษณ ์สขุยิ่ง 

• Cannabis: Good or not for sleep  
ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธว์รกุล 
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• Insomnia in child and adolescent: normal?                 
อ.พญ.ปณุฑริก  ศรีสวาท 

12:00-13:00 น.               Industrial Luncheon symposium (บริษัท เทวา ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากัด)                            
13:00-14.00 น.                  M3: Sleep and sleep disorders in genetic disease 
                                  ประธาน ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์ 
                                  รองประธาน  ผศ.นพ.ธีรเดช  คปุตานนท ์  

• Sleep in hereditary neuromuscular disease  
รศ.พญ.ลลัลิยา ธรรมประทานกุล 

• OSA in genetic disease 
                                                         พ.ต หญิง พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง 

• Rare disease: Fatal Familial Insomnia and Familial advanced sleep phase 
syndrome 
อ.พญ.ฐาปนี สมบูรณ ์                                 

14:00-14:30 น.               Break 
14:30-16:00 น.              S2: Sleep apnea in ENT perspective 
                                        ประธาน พล.ต.นพ.ประสิทธ์ิ มหากิจ 
                                 รองประธาน รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั 

• Dealing with sleep apnea and allergic rhinitis – How can they be treated? 
พญ.นทมณฑ ์ชรากร 

• Mild to moderate obstructive sleep apnea in children: what is the best 
treatment option?  
ผศ.นพ.อาชวินทร ์ตนัไพจิตร 

• Updated palatal surgery in the treatment of OSA 
อ.นพ.พลพร อภิวฒันเสวี 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยจดัประชุมวิชาการประจาํปี 2563  

Novel approaches to the management of sleep medicine  

ระหว่างวนัที่ 17-18 ธันวาคม 2563 

ณ ศนูยวิ์จยัการแพทยศ์ิริราช (SIMR) ชัน้ 1  

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 
 

ค่าลงทะเบียน        สมาชิกสมาคมฯ       1,500.-บาท 
    ผูส้นใจทั่วไป             3,000.-บาท   
                          In training             1,200.-บาท 
ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ    แพทยแ์ละทนัตแพทย ์ 1,000-บาท 
                                              อื่นๆ                              500-บาท 
หมายเหตุ: ก่อนสมัครโปรดส ารองที่นั่งที่โทร.   096-712 0005, 062-436 3887       
การช าระเงิน 
    เงินโอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบญัชี สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจตจุกัร บญัชีกระแสรายวัน  เลขที่บญัชี 209-304-0000             
    เช็คสั่งจ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย” 
 
วิธีการส่งเอกสารการสมัคร 
ส่งเอกสารลงทะเบียนพรอ้มสแกนหลกัฐานการโอนเงิน  มายงั E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com 
***การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ ์เม่ือไดร้บัอีเมลย์ืนยนัจากทางคณะผูจ้ดังาน ภายใน 72 ชั่วโมง หากยงัไม่ไดร้บั
การยืนยนั กรุณาส่ง E-mailใหม่อีกครัง้ หรือติดต่อมาที่ คณุธนภรณ ์ รตันทากุล   โทรศพัท ์ 096-712 0005, 062-436  
3887*** 
 

 

 

 

 

 


