
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ 

ศูนยส์หเวชศาสตรก์ารนอนหลับสุรศักดิม์นตรี 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าทีต่รวจการนอนหลับคร้ังที่ 7 

“The 7th Polysomnography (PSG) Training: Advance Level” 

ระหว่างวันที ่24-26 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร ์ศสท.วพม.ช้ัน ๘ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน                                 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกล้า 

วันพุธที ่24 พฤศจิกายน 2564 

08.15-08.30 น.  พิธีเปิดการอบรม 

               ผศ.นพ.ทายาท  ดสีดุจิต 

   นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

08.30 – 09.15 น. Role of advanced sleep technician 

       คณุวรกต  สวุรรณสถติย์ 

09.15-10.15 น.   Overview of sleep disorders 

  รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน 

10.15-10.30 น.  Break 

10.30-12.00 น.  Update in the AASM manual for the scoring of sleep 2021 

  อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 

  พต.หญิง.พญ.รสนิทรา เจริญยิ่ง 

12.00-13.00 น.  Lunch 

13.00-14.00 น.  L:  Basic and abnormal EEG in double study 

               ผศ.นพ.ทายาท  ดสีดุจิต 

14.00-14.30 น.  Break 



14.30-16.30 น.  WS:  Electrode placement and monitor full lead EEG & special EMG lead   
   แบ่งเป็น 5 ห้องๆ ละ xxx คน   

 วิทยากร: อ.พญ.ฐาปนี สมบูรณ ์

 Sleep Tech: คณุดวงกมล  กล่อมกลู 

 วิทยากร: อ.พญ.ษรินทร ์รุง่มณี 

 Sleep Tech: คณุภาคภมูิ  เชยชีพ 

               วิทยากร:  ศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ 

   Sleep Tech: คณุดวงพร  เลิศศิลป์ 

               วิทยากร:  พนัตรี หญิง พญ.พรประภา จิมดามพร    

   Sleep Tech:  คณุเจนจิรา  เพ็งแจ่ม 

               วิทยากร: อ.นพ.สมประสงค ์เหลี่ยมสมบติั 

               Sleep Tech: คณุนงลกัษณ ์ทบัประทมุ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



วันพฤหัสบดีที ่25 พฤศจิกายน 2564 

08.00-8.45 น. L:  How to evaluate in hypersomnolence (MSLT and MWT) 

   พต.หญิง พรประภา จิมดามพร     

8.45-9.30 น. L:  Sleep diary, hypnogram, actigrap 

   อ.พญ.วิสาขส์ิร ิ ตนัตระกลู 

9.30-10.00 น. Coffee break 

10.00-11.00 น. L: Emergency management in sleep lab (case scenario) 

   พท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ลุ 

11.00-12.00 น. C: MSLT and MWT practice 

    อ.พญ.วิสาขส์ิร ิ ตนัตระกลู, พต.หญิง พรประภา จิมดามพร 

   คณุวรกต  สวุรรณสถิตย ์   คณุธณชัภร  ไตรยทุธ 

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-14.30 น. L:  New equipments: end tidal CO2, transcutaneous CO2, portable home monitoring 

 วิทยากร: ผศ.นพ.ธีรเดช  คปุตานนท ์ 

 วิทยากร: รศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจรยิธรรม 

 วิทยากร: รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั 

14.30-15.00 น. Coffee break 

15.00-16.00 น. WS: end tidal CO2, transcutaneous CO2, portable home monitoring 

 วิทยากร: ผศ.นพ.ธีรเดช  คปุตานนท ์   Sleep Tech: คณุธณชัภร  ไตรยทุธ 

 วิทยากร: รศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจรยิธรรม Sleep Tech: คณุพชัรีย ์กาญจนะ 

 วิทยากร: พนัตรี หญิง พญ.พรประภา จิมดามพร Sleep Tech: คณุนงลกัษณ ์ทบัประทมุ 

 

 

 



วันศุกรท์ี ่26 พฤศจิกายน 2564 

08.00-08.45 น. L:  Noninvasive positive pressure ventilators: from basic to practice 

   รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน 

08.45-09.30 น. L:  How to titrate CPAP, BiPAP, oxygen, home ventilators 

       พท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ลุ 

09.30-10.00 น. Break 

10.00-11.00 น. L+demonstration: All about CPAP care and how to set PAP clinic 

   อ.นพ.พลพร อภิวฒันเสวี 

   คณุเจนจิรา  เพ็งแจ่ม 

11.00-12.00 น. L+WB: PAP download data interpretation and telemedicine for PAP  

     อ.พญ.บุษราคมั ชยัทศันีย ์

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-14.00 น.  L+case presentation: Common pediatric sleep disorders 

     ผศ.นพ.ธีรเดช คปุตานนท ์

14.00-14.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.30-15.30 น. L+WB: Tips in pediatric PSG scoring 

     อ.พญ.อญัชนา ทองแยม้ 

15.30-16.00 น. L:  Sleep center administration and accreditation 

     รศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจรยิธรรม 

16.00-16.30 น. Interactive Q & A มอบประกาศนียบัตร และปิดการประชุม 

 

 

 

 

L = Lecture,  WS = Hand on workshop,  WB = Work book,  C = computer practice 


