
 

 

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ 

ศูนยส์หเวชศาสตรก์ารนอนหลับสุรศักดิม์นตรี  
จัดการอบรมเชิงปฏบัิติการส าหรับเจา้หน้าทีต่รวจการนอนหลับ

ระดับพืน้ฐาน  ครัง้ที ่12 
“The 12th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level” 

ระหว่างวันที ่27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร ์ศสท.วพม.ช้ัน ๘   

อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกล้า  

 
หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจหลกัประการหนึ่งของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย คือ การพัฒนาเจา้หนา้ที่ตรวจการ
นอนหลับใหม้ีคุณภาพไดม้าตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและทัดเทียมกับระดับสากล  สมาคมฯ จึงมีนโยบายที่จะ
จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรบัเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัอย่างสม ่าเสมอ โดยแบ่งเป็นระดบัพืน้ฐาน และระดบั
ช านาญการในช่วงเดือน ก.ค.–ธ.ค. ของทกุปี 
 การจัดอบรมฯในระดับพืน้ฐาน ครัง้นี ้ มุ่งเน้นส าหรบัผูท้ี่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน เป็นการใหค้วามรูข้ั้น
พืน้ฐานโดยฟังการบรรยาย  เรียนรูว้ิธีการใชเ้ครื่องมือต่างๆ และการฝึกปฏิบติัจริง  ตลอดจนไดฝึ้กการแปลผลการ
ตรวจบน workbook และคอมพิวเตอรส์่วนตัว  ภายใตก้ารดูแลของวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
sleep medicine  จากทกุๆ สถาบนัทั่วประเทศ   
 ทางสมาคมฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมดงักล่าวแลว้  ผูร้บัการอบรมจะสามารถน าความรูท้ี่
ไดร้บักลบัไปปฏิบติังานไดจ้ริงอย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาหน่วยงานใหเ้ท่าเทียมกบัระดบัสากล และเพื่อเตรียม
ส าหรบัการสอบประกาศนียบตัรเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบั  ซึ่งทางสมาคมฯ จะจดัใหม้ีการสอบขึน้เป็นล าดบัต่อไป 
 
 
 
 
 
 



วันเสารท์ี ่27 พฤศจิกายน 2564 

07.30 – 08.15 น. ลงทะเบียน 
08.15 – 09.00 น. พิธีเปิด   
 Lecture: Overview of Polysomnography 
 ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ ์
 อดีตนายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
09.00 – 10.00 น. Lecture: Physiology of Human Sleep 

 รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั 
10.00 – 10.30 น. Break 
10.30 – 12.00 น.  Lecture: Equipment, Electrode placement and Bio-calibration 

  รศ.พญ.ลลัลิยา ธรรมประทานกลุ 
12.00 – 13.00 น.    Lunch 
13.00 – 16.00 น.   Workshop (แบ่ง 10 กลุม่ย่อย) 
    Equipment, Electrode placement and Bio-calibration 
 Sleep Tech: 1. คณุพชัรีย ์ กาญจนะ    4. คณุมยรุภทัร  สขุกระโทก 
   2. คณุดวงกมล  กลอ่มกลู   5. คณุภคณชั พรมเคียมอ่อน 
   3. คณุเอือ้มพร  คชลยั     
   Mask Fitting and Device Setting 
 Sleep Tech: 1. คณุหนึ่งฤทยั  ชื่นชมบญุ   4. คณุเจนจิรา  เพ็งแจ่ม 
   2. คณุไปรยา  ป่ินทอง    5. คณุธณชัภร ไตรยทุธ 
   3. คณุนงลกัษณ ์ทบัประทมุ 
 ผูค้มุ Workshop คณุวรกต สวุรรณสถิตย*์*      
 
  
            
 
     
 
 
 
 
 



วันอาทติยท์ี ่28 พฤศจกิายน 2564 

08.00 – 08.30 น. แนะน าการใช ้Computer Software PSG Program 
08.30 – 10.00 น.   Lecture: Sleep Stages Scoring  

 รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน  
    คณุศิวะพร  ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม 
    คณุเจนจิรา เพ็งแจ่ม 

คณุวรกต  สวุรรรณสถิตย ์ 
10.00 – 10.30 น. Break 
10.30 – 12.00 น.  Workbook: Sleep Stages Scoring (ต่อ) 

 รศ.พญ.นฤชา  จิรกาลวสาน  
    คณุศิวะพร  ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม 
    คณุเจนจิรา เพ็งแจ่ม 

คณุวรกต  สวุรรรณสถิตย ์
12.00 – 13.00 น.  Lunch 
13.00 – 15.00 น. Computer Practice: Sleep Stages Scoring  
 พต.หญิง พรประภา จิมดามพร     
    คณุศิวะพร  ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม 
    คณุเจนจิรา เพ็งแจ่ม 

คณุเอือ้มพร  คชลยั 
15.00 – 16.00 น.            Lecture:  Role of Sleep Technicians 

คณุเจนจิรา  เพ็งแจ่ม  
คณุเอือ้มพร ศิรพินัธ ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันจันทรท์ี ่29 พฤศจิกายน 2564 

08.00 – 08.30 น. แนะน าการใช ้Computer Software PSG Program 
08.30 – 10.00 น. Lecture: Arousal, Seizure, Artifact 

ผศ.นพ.ทายาท  ดีสดุจิต 
10.00 – 10.30 น. Break 
10.30 – 12.00 น. Lecture : Periodic Limb Movements, Bruxism, Multiple Sleep Latency Test & 

Maintenance of Wakefulness Test (MSLT, MWT) 
   รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ 

12.00 – 13.00 น.  Lunch 
13.00 – 16.00 น. Workbook + Computer Practice: Arousal, Seizure, Artifact, Periodic Limb  

Movements, Bruxism, MSLT, MWT  
รศ.นพ.วฒันชยั  โชตินยัวตัรกลุ 

    คณุวรกต สวุรรณสถิตย ์
    คณุพชัรีย ์ กาญจนะ 

คณุดวงกมล  กล่อมกลู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันอังคารที ่30 ธันวาคม 2564 

08.00 – 08.30 น. แนะน าการใช ้computer software PSG program 
08.30 – 09.30 น. Lecture + Workbook + Computer Practice:  
 Common Arrhythmia 
  พท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ลุ 
09.30-10.30 น Respiratory Event   

   อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล  
    คณุศิวะพร  ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม 
    คณุรุง่ฤดี  สิงหเ์ป่ียม 
    คณุธนภร  เมืองศรี    

10.30 – 11.00 น.  ถ่ายรูปหมู่และรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.30 น. Lecture + Workbook + Computer Practice: Positive Airway Pressure (PAP) and 
Oxygen titration  

 รศ.นพ.ณฐัพงษ ์ เจียมจรยิธรรม 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:30 – 16:00 น.           Workshop (แบ่ง 10 กลุม่ย่อย) 
    
  Equipment, Electrode placement and Bio-calibration 
   1. คณุพชัรีย ์ กาญจนะ    4. คณุมยรุภทัร สขุกระโทก 
   2. คณุพชัรนิทร ์กลา้หาญ   5. คณุสรุยพ์ร คามกระสบ 
   3. คณุดวงกมล  กลอ่มกลู       
   Mask Fitting and Device Setting 
   1. คณุศนัสนีย ์ พวงทวาย   4. คณุธณชัภร ไตรยทุธ 
   2. คณุนงลกัษณ ์ทบัประทมุ   5. คณุกสุมุา มามณี 
   3. คณุเจนจิรา เพ็งแจ่ม 
  ผูค้มุ Workshop คณุวรกต สวุรรณสถิตย*์*      
 
 
 
 
 
 



วันพุธที ่1 ธันวาคม 2564 

08.00 – 08.30 น. แนะน าการใช ้computer software PSG program 
08.30 – 10.00 น. Lecture: Pediatric Scoring 

  พต.หญิง.พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง 
10.00 – 10.30 น.  Break 
10.30 – 11.00 น. Workbook + Computer Practice: Pediatric Scoring 
 อ.พญ.อัญชนา ทองแย้ม 
    คณุธณชัภร  ไตรยทุธ 
    คณุพชัรีย ์กาญจนะ 
    คณุวรกต  สวุรรณสถิตย ์   
11.00 – 12.00 น. Scoring Practice Case 1 
             อ.นพ.สมประสงค์ เหล่ียมสมบัติ  
    คณุวรกต สวุรรณสถิตย ์
    คณุธณชัภร  ไตรยทุธ 
    คณุพชัรีย ์ กาญจนะ 
    คณุเอือ้มพร  คชลยั 
 Scoring Practice Case 2 
              พต.หญิง.พญ.รสินทรา เจริญย่ิง 
    คณุวรกต สวุรรณสถิตย ์
    คณุธณชัภร  ไตรยทุธ 
    คณุพชัรีย ์ กาญจนะ 
    คณุเอือ้มพร  คชลยั 
12.00 – 13.00 น.  Lunch 
13.00 – 14.00 น. Lecture:  Emergency Recognition and Management 

    ผศ.นพ.ทายาท  ดีสดุจิต   
14.00 – 15.00 น. Lecture: Technician Documentation, Report Generation, Interpretation 

    อ.พญ.พิมล  รตันาอมัพวลัย ์
15.00 – 15.30 น. Interactive Q&A 

    วิทยากรทกุท่าน 
15.30 – 15.45 น. ชีแ้จงการสอบและการฝึกอบรม Fast track เจ้าหน้าทีต่รวจการนอนหลับ  

พต.หญิง.พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง 
15.45 – 16.00 น. รับประกาศนียบัตร 

 


