
 
 

 
ความรู้พืน้ฐานด้านการนอนหลบั 2 สปัดาห ์

(2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine) 

จดัโดย 

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย สมาคมนิทราเวชศาสตร ์
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ราชวิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

ระหว่างวนัท่ี  22 - 26 กรกฏาคม และ 29 กรกฏาคม  - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง mini theater ชัน้ 5  ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 

Date  9.00-16.00 วิทยากร 

จนัทร ์22 กค 2562 9.00-10.30 Introduction to sleep medicine and fellowship training ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธพินัธุ์/ 
พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลญัช์ 

10.30-12.00 History and future of sleep medicine รศ.ดร.นัยพนิิจ  คชภกัด ี

13.00-14.30 Sleep-wake mechanism and neuroimaging พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลญัช์ 

14.30-16.00 Dreaming รศ.ดร.นัยพนิิจ  คชภกัด ี

องัคาร 23 กค 2562 9.00-10.30 Overview of behavioral sleep medicine อ.พญ.วสิาขส์ริ ิ ตนัตระกูล 

10.30-12.00 Chronobiology and circadian rhythm ศ.นพ.พเิชฐ  อุดมรตัน์ 

13.00-14.30 Sleep at different ages/stages of human life  อ.พญ.มณฑดิา  วรีวกิรม 

14.30-16.00 Sleep in animal รศ.ดร.นัยพนิิจ  คชภกัด ี

พุธ   24 กค 2562 9.00-10.30 Sleep and cognition อ.พญ.ชวนนท ์พมิลศร ี  

10.30-12.00 Memory processing and sleep รศ.นพ.วฒันชยั  โชตนิัยวตัรกุล 

13.00-14.30 Neurophysiology of Sleep พท.พญ.พาสริ ิ สทิธนิามสุวรรณ 

14.30-16.00 Overview of normal human sleep ผศ.นพ.สนทรรศ บุษราทจิ 

พฤหสั 25 กค 2562 9.00-10.30 Respiratory physiology during sleep ผศ.นพ.สทิธิเ์ทพ  ธนกจิจารุ                       

10.30-12.00 Cardiovascular physiology during sleep ผศ.ดร.นพ.สรชยั ศรสีุมะ 

13.00-14.30 Endocrine physiology during sleep อ.นพ.สมประสงค ์ เหลีย่มสมบตั ิ

14.30-16.00 Sleep and neurodegeneration of the brain พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลญัช์ 

ศุกร ์26 กค 2562 9.00-10.30 Anatomy of upper airway อ.พญ.นทมณฑ ์ชรากร 

10.30-12.00 Upper airway evaluation รศ.นพ.วชิญ์  บรรณหริญั 

13.00-14.30 Mini upper airway evaluation practice cases อ.นพ.พลพร  อภวิฒันเสว ี

14.30-16.00 Basic dental sleep medicine ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทพิย ์ ชลดิาพงศ์   



 
 

Date  9.00-16.00 วิทยากร 

จนัทร ์29 กค 2562 

 

9.00-10.30 Basic sleep-wake pharmacology อ.นพ.สุรชยั เกือ้ศิริกลุ 

10.30-12.00 History taking and physical examination in sleep med
icine 

อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 

13   13.00-14.30 Ge  Genetics and genomics of sleep อ.นพ.ประสทิธิ ์เผ่าทองค า 

14.30-16.00 Case discussion on genetics of sleep disorders อ. นพ.ประสทิธิ ์เผ่าทองค า 

องัคาร 30 กค 2562 9.00-10.30 Basic sleep EEG ผศ.นพ.ทายาท  ดสีุดจติ/ 
พท.พญ.พาสริ ิ สทิธนิามสุวรรณ 

10.30-12.00 Mini EEG practice cases Sleep  ผศ.นพ.ทายาท  ดสีุดจติ 

13.00-14.30 Common abnormal EEG พลตร.ีดร.นพ.โยธนิ  ชนิวลญัช ์

14.30-16.00 Drugs/ agents affecting sleep and wakefulness รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี  สุทธสิสีงัข ์

พุธ   31 กค 2562 9.00-10.30 Basic polysomnography รศ.พญ.นฤชา จริกาลวสาน 

10.30-12.00 Basic Home Sleep Apnea Test, actigraphy,                   
CO2 monitoring 

อ.พญ.วสิาขส์ริ ิตนัตระกลู 

13.00-14.30 Continuous positive airway pressure รศ.นพ.ณัฐพงษ์  เจยีมจรยิธรรม 

14.30-16.00 Basic respiratory support during sleep/ NIV พท.นพ.ประพนัธ์ กติตวิรวทิยก์ุล                      

พฤหสั 1 สค 2562 

 

9.00-10.30 Basic science of pediatric sleep neurodevelopmental 
disorders  

ผศ.พญ.ลลัลยิา ธรรมประทานกุล 
/อ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกลุ 

10.30-12.00 Infant OSA อ.พญ.สุมาล ี ฮัน่ตระกลู   

13.00-14.30 Fundamental of CBT-i ผศ.พญ.ทานตะวนั  อวริุทธ์วรกุล 

14.30-16.00 Nose and sleep อ.พญ.บุษราคมั  ชยัทศันีย์ 

ศุกร ์2 สค 2562 9.00-10.30 Effects of sleep deprivation  รศ.นพ.จกัรกฤษณ์  สุขยิง่ 

10.30-12.00 Sleep & accident อ.นพ.มนูญ  ลเีชวงวงศ์ 

13.00-14.30 Sleep research trend รศ.ดร.นัยพนิิจ  คชภกัด ี

14.30-15.45 Respiratory physiology during sleep  
and sleep disordered breathing in  
pediatrics  

ผศ.นพ.ธรีเดช  คุปตานนท/์ 

อ.พญ.อญัชนา  ทองแยม้ 

15.45-16.00 Closing remark ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธพินัธุ ์

 
ส าหรบั แพทยป์ระจ าบ้าน นักศกึษา แพทย์ และผูส้นใจทุกท่าน 

ค่าลงทะเบียน  

แพทย์ และผูส้นใจ 7000 บาท /course หรอืลงทะเบยีนรายวนั วนัละ 800 บาท  

นักศกึษา/ non sleep in-training 2000 บาท/course  

แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด sleep ทุกสาขาทัง้หลกัสตูร 1 ปี และ 2 ปี ไม่เสยีค่าใชจ่้าย 

รบัจ านวนจ ากดั 50 คน 

ไม่มอีาหารว่างและอาหารเทีย่ง 
 


