
สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

ประชมุวชิาการประจาํปี 2564  

Current trends and issue in management of sleep medicine 2021 

ระหว่างวนัท่ี 2-3 ธันวาคม 2564 

ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 
วันพฤหัสบดทีี ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
07.30 - 08.00 น.           ลงทะเบียน 

08.00 - 08.20 น.               พิธีเปิด   
                                         L1: Sleep Medicine Trends 2021 
                                          ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต  

                                         นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
08.20-10.00 น.                 S1: Year in review 2021 
                                 ประธาน ศ.ดร.พญ.คณุนนัทา มาระเนตร ์
                                 รองประธาน อ.พญ.พิมล รตันาอมัพวลัย ์

• Pulmonary and sleep medicine 
อ.นพ.ชเลวนั ภิญโญโชติวงศ ์

• Neurology and sleep medicine 
อ.พญ.ชวนนท ์พิมลศร ี

• ENT and sleep medicine 
ร.ต.อ.พญ.เพชรรตัน ์แสงทอง 

• Psychiatry and sleep medicine 
                                                        อ.พญ.ปณุฑรกิ ศรีสวาท 

• Dental sleep medicine 

พนัโทหญิง ทพญ.วิภาสินี  พวัประดิษฐ ์
10:00-10:30 น.                 Break 
10:30-12:00 น.                 M1: The bi-directional effect of COVID-19 in sleep disorders 

                                 ประธาน ผศ.นพ.สิทธ์ิเทพ ธนกิจจารุ 
                                 รองประธาน รศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 

• Obstructive sleep apneas  
อ.นพ.สมประสงค ์เหล่ียมสมบตั ิ

• Insomnia and circadian disorder 
       ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธว์รกลุ 

• Hypersomnia 
พนัเอกหญิง พญ.พาสิร ิสิทธินามสวุรรณ 

12:00-13.00 น.           Industrial Luncheon Symposium                                            
13.00-13.30 น.                 ประชุมสามัญประจ าปี 
13:30-14.30 น.                 Sleep research contest                                             
14:30-15:00 น.                 Break and viewing poster presentation 
 
 
15:00-16:00 น.                 M2: New guideline in sleep medicine 
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• Clinical Practice Guideline for the treatment of central disorders of 
hypersomnolence 
อ.พญ.ฐาปนี สมบรูณ ์

• Obesity hypoventilation syndrome guideline to clinical application 
พนัโท นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ลุ 

• Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in 
adult 
รศ.นพ.จกัรกฤษณ ์สขุยิ่ง 
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ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 
 
วันศุกรท์ี ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
07:30-8:00 น.                  ลงทะเบียน 
08:00-09:00 น.                S2: Current and future practice in the sleep center during COVID-19 pandemic 
                                        ประธาน อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล 
                                 รองประธาน อ.พญ.ศิวพร เลิศพงษพ์ิรุฬห ์

• In sleep laboratories management: when and how to re-opening? 
รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน  

• Home sleep test and PAP management in COVID-19 pandemic 
ร.อ.หญิง.พญ.พรประภา จินดามพร 

09:00-10:00 น.                 S3: Surgical treatment for OSA 
                                        ประธาน พลโท นพ.ประสิทธ์ิ มหากิจ 
                                 รองประธาน รศ.นพ.วิชญ ์บรรหิรญั 

• Upper airway evaluation and drug induced sleep endoscope  
อ.พญ.นทมณฑ ์ชรากร 

• Tailoring surgical intervention to treat OSA 
อ.พญ.ษรนิทร ์ รุง่มณี 

10:00-10:30 น.             Break 
10:30-12:00 น.             M3: Current concept in management of pediatric OSA 
                                 ประธาน ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ ์
                                 รองประธาน อ.พญ.อญัชนา ทองแยม้ 

• Evaluation of suspected OSA in pediatric 
พนัตรีหญิง.พญ.รสินทรา เจรญิยิง่ 

• Current ENT aspects of pediatric OSA treatment and intervention to 
improve symptoms 
รศ.นพ.อาชวินทร ์ตนัไพจิตร 

• Non-surgical treatment in pediatric OSA 
ผศ.นพ.ธีรเดช คปูตานนท ์                        

12:00-13:00 น.               Industrial Luncheon symposium                                 
13:00-14.00 น.                  M4: From Pathophysiology to clinical management 
                                  ประธาน พลโท ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช ์
                                  รองประธาน พนัตรีหญิง.พญ.รสินทรา เจรญิยิง่ 

• Update on pharmacological treatment of Narcolepsy             
รศ.พญ.ลลัลิยา ธรรมประทานกลุ                                              

• Update on Restless legs syndrome: from mechanisms to treatment 
นพ.ศิกวสั  ธนาวิรตันากจิ 
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14:00-14:30 น.              Break 
14:30-16:00 น.              S4: How to manage Insomnia patient with comorbid  
                                 ประธาน  ผศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต                                    
                                 รองประธาน อ.พญ.ปณุฑรกิ ศรีสวาท 

• Approach to insomnia patient with dementia 
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค ์

• Managing insomnia and anxiety/depression 
รศ.นพ.สนทรรศ บษุราทิจ 

• Comorbid insomnia and OSA 
                                                         ผศ.พญ.วิสาขสิ์ร ิตนัตระกลู        
 
การประชุมแบบ Virtual 

• Online ไม่จ ากดัจ านวน 

ค่าลงทะเบียน         
• สมาชิกสมาคมฯ       2,000.- บาท 
• ผูส้นใจทั่วไป            3,000.- บาท  
• In training               1,200.- บาท 

 
ค่าสมัครสมาชกิตลอดชีพ    แพทยแ์ละทนัตแพทย ์ 1,000-บาท 
                                              อื่นๆ                              500-บาท 
**หมายเหตุ: ก่อนสมัครโปรดส ารองทีน่ั่งทีโ่ทร.   096-712 0005, 062-436 3887       
 
การช าระเงนิ 
    เงินโอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบญัชี สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจตจุกัร บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี 209-304-0000             
    เช็คสั่งจ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย” 
 
วิธีการส่งเอกสารการสมัคร 
ส่งเอกสารลงทะเบียนพรอ้มสแกนหลกัฐานการโอนเงิน  มายงั E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com 
***การลงทะเบยีนของทา่นจะเสรจ็สมบรูณ ์เมื่อไดร้บัอีเมลย์ืนยนัจากทางคณะผูจ้ดังาน ภายใน 72 ชั่วโมง หากยงัไม่ไดร้บั
การยืนยนั กรุณาส่ง E-mailใหมอ่ีกครัง้ หรือติดต่อมาที่ คณุธนภรณ ์ รตันทากลุ   โทรศพัท ์ 096-712 0005, 062-436  
3887*** 


