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วันพฤหัสบดทีี่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

07.30 - 08.00 น.           ลงทะเบียน 

08.00 - 08.30 น.               พิธีเปิด   
                                          L1: Sleep Medicine Board in Thailand, Dreams become reality!    
                                          ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์ นายกสมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทย 
08:30- 09.30น.            M1: Update in Parasomnia 
                                  ประธาน  ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต 
                                  รองประธาน ผศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 

 REM Behavior Disorder (RBD) 
รศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 

 NREM parasomnia 
อ.พญ.มณฑิดา  วีรวิกรม 

09.30-10.00 น.                  L2: Tips in management of circadian rhythm disorders 

                                         อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู  
10:00 - 10.30 น.                L3: Emerging Roles of Orthodontics in the Management of OSA 

                                  อ.ทพ.ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 

10:30-11:00 น.              Break 

11:00-11:30 น.                  L4: Upper airway stimulation for OSA (Woodson’s technique) 

                                          อ.พญ.บษุราคมั ชยัทศันย์ี 
11.30-12.00 น.                  L5: Hot topics in sleep research 2018 

                                         รศ.ดร.นยัพินิจ คชภกัด ี  
12:00-13.00 น.            Industrial Luncheon Symposium (ResMed) 

                                          Chair: รศ.ดร.นยัพินิจ คชภกัด ี
13.00-13.15 น.                  ประชุมสามัญประจ าปี 
13:15-14.00 น.                  Sleep research contest 

                                          พท.นพ.ประพนัธ์ กิตติวรวิทย์กลุ, รศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 
14:00-14:30 น.                  Break and viewing poster presentation 
14:30-16:00 น.                 S1: Improving obstructive sleep apnea management  

                                 ประธาน ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุ นนัทา มาระเนตร์ 
                                 รองประธาน ศ.ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์ 

 Enhancing PAP adherence in OSA 
ผศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน 
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 OSA surgery, beyond traditional UPPP 
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ 

 Myofunctional therapy for OSA 
To be announced 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

8:00-8:30 น.                     ลงทะเบียน 
8:30-10:00 น.                    S2: Case-based learning in hypersomnia 

                                 ประธาน พลตรี นพ.ประสทิธ์ิ มหากิจ 
                                 รองประธาน พลตรี นพ..โยธิน ชินวลญัช์. 

 In neurological  พลตรี นพ..โยธิน ชินวลญัช์. 

 In psychiatric    ผศ.นพ.สรุชยั เกือ้ศิริกลุ 

 In pulmonary     รศ.นพ.ณฐัพงษ์ เจียมจริยธรรม 
10:00-10:30 น.                 L6: Dementia prevention, the role of sleep modulation 

                                         Soichiro Miyazaki, MD. PhD 
10:30-11:00 น.              Break 
11:00-12:00 น.              M2: Update in Pediatric Sleep Medicine 

                                 ประธาน ผศ.นพ.ธีรเดช คปุตานนท์ 
                                 รองประธาน อ.นพ.พลพร อภิวฒันเสวี 

 Technical aspect and clinical outcome of adenotonsillectomy in pediatric 
OSA 

                                                         Soichiro Miyazaki, MD. PhD  

 Effect of sleep in neurocognitive function in children  
ผศ.พญ.ลลัลยิา ธรรมประทานกลุ 

12:00-13:00 น.               Industrial Luncheon symposium (Fisher Paykel) 

                                  Chair: อ.พญ.อญัชนา ทองแย้ม 
13:00-14.00 น.                   M3: Uncovering the truth about restless legs syndrome (RLS) 

                                  ประธาน ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต 
                                  รองประธาน อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 

 New trend in pharmacological treatment in RLS 
พท.พญ.พาสริิ สทิธินามสวุรรณ 

 Pediatric RLS: Not just growing pains 
ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต 



สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจาํปี 2561   
Practical management in common sleep disorders  

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 

ห้องประชุม 312/3 ชัน้ 3 ตกึอปร  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

 

14:00-14:30 น.               L7: Sleep and psychological disorders 
                                           อ.นพ.วิญญ ูชะนะกลุ 
14:30-16:00 น.               S3: Insomnia: Current evidence and management 
                                  ประธาน ผศ.ทพญ.ดร.เปรมทิพย์ ชลดิาพงศ์ 
                                  รองประธาน อ.พญ.พิมล รัตนาอมัพวลัย์   

 Health consequences of insomnia  
รศ.นพ.จกัรกฤษณ์ สขุยิ่ง 

 How to optimize pharmacological treatment 
รศ.ดร.ภญ.จฑุามณี สทุธิสสีงัข์ 

 Cognitive behavior therapy: State of the art 
ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธ์วรกลุ 

                                           เดินทางกลับพร้อมรับอาหารว่าง                                             

 
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  สาขาสวนจตจุกัร บญัชีกระแสรายวนั  เลขที่บญัชี 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*** 
 

 

 


