
สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

ประชมุวชิาการประจาํปี 2565  

Up-to-date with sleep medicine for general practice 2022 

ระหว่างวนัท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2565 

ณ หอ้งประชมุยาใจ ณ สงขลา ชัน้ 25 อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย ์

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย  
คณะแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

วันพฤหัสบดทีี ่10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
07.30 - 08.00 น.           ลงทะเบียน 

08.00 - 08.30 น.               พิธีเปิด   
                                         L1: The future of sleep health  
                                          รศ.นพ.ทายาท ดีสดุจิต 

                                         นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
08.30-10.00 น.                 S1: Year in review 2022 
                                 ประธาน: ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ ์  
                                 รองประธาน: พ.อ.หญิง พญ.พาสิร ิสิทธินามสวุรรณ 

• Pulmonary and sleep medicine 
อ.นพ.สมประสงค ์เหล่ียมสมบตั ิ

• Neurology and sleep medicine 
อ.พญ.ชวนนท ์พิมลศร ี

• ENT and sleep medicine 
อ.พญ.ศศิกานต ์ภมูคิอนสาร  

• Psychiatry and sleep medicine 
                                                        อ.พญ.ปณุฑรกิ ศรีสวาท 
10:00-10:30 น.                 Break 
10:30-11:30 น.                 M1: Personalized treatment of obstructive sleep apnea 

                                 ประธาน: ศ.เกียรติคณุ ดร.พญ.คณุหญิง นนัทา มาระเนตร ์ 
                                 รองประธาน: อ.พญ.พิมล รตันาอมัพวลัย ์  

• High loop gain 
พนัตรีหญิง พญ.พรประภา จินดามพร 

• Low arousal threshold 
       อ.นพ.ฉตัรกรนิทร ์เทพวิมลเพชรกลุ 

• Poor muscle responsiveness 
                                           รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกลุ 

11.30-12.00 น.                 L2 : Is it possible for home-based self applied polysomnogram         

                                                ผศ.พญ.วิสาขสิ์ร ิตนัตระกลู 
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12:00-13.00 น.           Luncheon Symposium โดย บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั 

 Lemborexant: A promising novel mechanism for insomnia and its place in the treatment 
 landscapes. 
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 and news in sleep medicine 

ประธาน: ผศ.นพ.สิทธ์ิเทพ ธนกิจจารุ 
รองประธาน: พ.ท.นพ.ประพนัธ ์กิตติวรวิทยก์ลุ 

• Referral of adults with obstructive sleep apnea for surgical consultation: an 
American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline 

ผศ.นพ.พลพร  อภิวฒันเสว ี

• Recommended protocols for the Multiple Sleep Latency Test and Maintenance 
of Wakefulness Test in adults: guidance from the American Academy of Sleep 
Medicine 
อ.พญ.ฐาปนี สมบรูณ ์
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วันศุกรท์ี ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
07:30-8:00 น.                  ลงทะเบียน 
08:00-09:00 น.                S2: Sleep and Circadian rhythms 
                                 ประธาน  ผศ.นพ. สุรชัย เกือ้ศิริกลุ                                         
                                 รองประธาน ผศ.พญ. ทานตะวนั อวิรุทธว์รกุล 

• Circadian rhythms and Sleep-wake cycle 
รศ. นพ. สนทรรศ บษุราทิจ 

• Circadian rhythms and Insomnia 
รศ.นพ.จกัรกฤษณ ์สขุยิ่ง 

 
09:00-10:00 น.                 S3: New legal plant and sleep problems 
                                        ประธาน รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน  
                                 รองประธาน ผศ.นพ.ธีรเดช คปุตานนท ์

• Is cannabinoid a safe and effective sleep aid?  
       ผศ.พญ.ทานตะวนั อวิรุทธว์รกลุ 
• Kratom act as stimulant or relaxing agent: use or not use? 

รศ.พญ.รศัมน  กลัยาศิร ิ 
10:00-10:30 น.             Break 
10:30-11:30 น.             M3: Current concept in management of Restless legs syndrome (RLS) 
                                 ประธาน อ.พญ.กลัยา ปัญจพรผล  
                                 รองประธาน รศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 

• Understanding pathophysiology of RLS 
                                                         อ.นพ.ศิกวสั ธนาวิรตันานจิ 

• Current strategies and treatment guideline 
        ดร.พญ.จิรดา ศรีเงิน 

• Review and update of the diagnosis and management in children 
รศ.พญ.ลลัลิยา ธรรมประทานกลุ 

11.30-12.00 น.                  L3: The role of biomarker in sleep disorder  

                                  ศ.นพ.ณฐัพงษ์ เจียมจรยิธรรม 
12:00-13:00 น.            Industrial Luncheon symposium  โดย บริษทั อิสเมด จ ากดั 

   Home Sleep Apnea Testing - Success with simplicity  
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13:00-14.00 น.                  M4: Surgical treatment options for obstructive sleep apnea  
                                  ประธาน   รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั 
                                  รองประธาน  ผศ.นพ.พลพร อภิวฒันเสวี 

• Role of nasal surgery for OSA management 
อ.พญ.นวรตัน ์เกษมสขุ  

• Advance in palatal surgery for OSA 
พ.ต.ต.หญิง พญ. เพชรรตัน ์แสงทอง  

14:00-14:30 น.              Break 
14:30-16:00 น.              S4: Sleep disorder linked to neurodegeneration  

                                 ประธาน พลโท ดร.นพ.โยธิน ชินวลญัช ์

                                 รองประธาน รศ.นพ.วฒันชยั โชตินยัวตัรกลุ 

• Rejuvenating DNA by Genomic stability Molecule (REDGEM) potential in 
treatment neurodegenerative diseases                                         
ศ.ดร.นพ.อภิวฒัน ์มทุิรางกรู  

• Impact of sleep disturbances on neurodegeneration  
                                          รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค ์
 

--------------------------------------------------- 
ค่าลงทะเบียน        

 สมาชิกสมาคมฯ      1,500 บาท       ผูส้นใจทั่วไป     3,000 บาท        In training      1,200 บาท 
ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ     
• แพทย ์ 1,000 บาท 
• ทนัตแพทย,์ วิชาชีพอื่น และผูส้นใจ  500 บาท 

หมายเหตุ: ก่อนสมัครโปรดส ารองที่น่ังทีโ่ทร.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 หากยงัไม่ไดร้บัการ
ยืนยนั กรุณาส่ง E-mailใหม่อีกครัง้ หรือติดต่อมาที่ คณุธนภรณ ์ รตันทากลุ   โทรศพัท ์ 096-712-0005,                062-436  
3887*** 


