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Pre-congress workshop in Dental Sleep Medicine (Final_10042019) 
Topic: Oral appliance treatment in OSA: Essential clinical practice for dentists physicians and sleep technologists 
วันเวลา พธุที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-16.15 น. 
สถานที่ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี
Course description 

ทนัตอปุกรณ์ (oral appliance) เป็นอปุกรณ์ที่ทนัตแพทย์ใช้ในการรักษาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ 
(obstructive sleep apnea) เร่ิมมีการใช้ตัง้แตค่ศ.1981 มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidenced-base) ตอ่เนื่องสนบัสนนุวา่
ได้ผลดีและมีความปลอดภยัในการรักษา ค าแนะน าทางคลนิิก (clinical practice guideline) จาก American Academy of 
Sleep Medicine ค.ศ. 2015 รวมทัง้ค าแนะน าจากสมาคมโรคจากการหลบัแหง่ประเทศไทยฉบบัปีพ.ศ.2561แนะน าให้ใช้ได้ใน
นอนกรนธรรมดา (primary snoring) ในภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้รุนแรงระดบัน้อยหรือปานกลางอาจใช้เป็น
ทางเลอืกแรกได้ และรวมทัง้ในระดบัรุนแรงที่ไมอ่าจใช้ซีแพบ ในยคุการแพทย์สว่นบคุล (personalized medicine) ทนัต
อปุกรณ์ยงัน าไปใช้ร่วมกบัการรักษาอื่นได้เช่น ร่วมกบัการผา่ตดัเนือ้เยื่อออ่น ร่วมกบัซีแพบ ร่วมกบัการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การนอนและการลดน า้หนกั การรักษาด้วยทนัตอปุกรณ์ควรอยูภ่ายใต้การรักษาร่วมกนัระหวา่งทนัตแพทย์ที่มีความรู้ด้านทนัต
เวชศาสตร์การนอนและแพทย์เช่ียวชาญด้านการนอน ควรตรวจการนอนหลงัรักษาเพื่อยืนยนัผลการรักษาในผู้ที่เป็นภาวะหยดุ
หายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้และติดตามการรักษาร่วมกนัระหวา่งทนัตแพทย์และแพทย์  
วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุเรียนรู้กระบวนการรักษาผู้ที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ด้วยทนัตอปุกรณ์
อยา่งเป็นทีมสหสาขาวชิาชีพ (multidisciplinary approach) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ รักษาแตล่ะสาขาวิชาชีพและวธีิการ
รักษาด้วยทนัตอปุกรณ์ในแตล่ะขัน้ตอน ด้วยวิธีการบรรยายและฝึกหดัขัน้ตอนพืน้ฐานทางคลนิิกทีจ่ าเป็นในผู้ ป่วยจริง 
วิธีการจดัการประชุม  

1. บรรยาย  
2. สาธิตในผู้ ป่วย และฝึกปฏิบตัิขัน้ตอนการท าทนัตอปุกรณ์ในผู้ ป่วย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. มีความรู้พืน้ฐานสรีรวิทยาการนอนหลบั รู้วิธีตรวจการนอนโพลซีอมโนกราฟ และสามารถแปลผลรายงานการตรวจ

การนอนหลบัขัน้พืน้ฐาน 
2. มีความรู้เร่ืองสาเหตกุารเกิดภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ ผลกระทบตอ่สขุภาพ และวธีิการรักษาตา่งๆ  
3. รู้แนวปฏิบตัิที่เหมาะสมในใช้ทนัตอปุกรณ์ และรู้บทบาทของผู้ รักษาแตล่ะสาขาวิชาชีพ 
4. รู้วิธีการตรวจคดักรอง สามารถสง่ตอ่แพทย์เพื่อให้การวินจิฉยัได้อยา่งเหมาะสม  
5. รู้วิธีการซกัประวตัิการนอนหลบั การตรวจประเมิน และการวางแผนการรักษาด้วยทนัตอปุกรณ์ 
6. รู้คณุลกัษณะหลกัส าคญัของทนัตอปุกรณ์ และรู้จกัทนัตอปุกรณ์ที่มีใช้ในประเทศไทย 
7. รู้ลกัษณะผู้ ป่วยทีเ่หมาะสมและสามารถคดัเลอืกผู้ ป่วยให้เหมาะสมกบัทนัตอปุกรณ์ชนิดตา่งๆ  
8. รู้วิธีการวดัและบนัทกึระยะการยืน่ของขากรรไกรลา่ง วิธีการใส ่และวิธีการปรับทนัตอปุกรณ์ชนิดตา่งๆอยา่งถกูต้อง 
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9. รู้ผลข้างเคยีงจากการใช้ทนัตอปุกรณ์ รู้วิธีการปอ้งกนัและรักษาผลข้างเคียงทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความร่วมมือของผู้ ป่วย
ในการใสท่นัตอปุกรณ์อยา่งตอ่เนือ่ง 

10. รู้หลกัการรักษาด้วยวิธี rapid maxilla expansion, maxillo-mandibular advancement surgery, myofunctional 
therapy 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 
1. ทนัตแพทย์ที่ยงัไมเ่คยมีประสบการณ์ ต้องการใช้ทนัตอปุกรณ์ในการรักษาผู้ที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการ

อดุกัน้ 
2. แพทย์ผู้ที่ต้องการทราบขัน้ตอนการรักษารวมทัง้ลกัษณะชนิดและการปรับทนัตอปุกรณ์แบบตา่งๆ 
3. พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนผู้ที่ต้องการทราบขัน้ตอนการรักษารวมทัง้ลกัษณะชนิดและการปรับทนัต

อปุกรณ์แบบตา่งๆ 
4. ผู้สนใจอื่นๆ 

 
ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.15 น. Physiology of sleep and basic polysomnography  

SDB/OSA: pathophysiology, comorbidities, diagnostic parameters, treatments 
อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

09.15-09.35:  Myofunctional therapy 
อ.พญ.วิสาข์สริิ ตนัตระกลู 

09.35-10.05 น. Screening and referring for diagnosis: 
  Patient sleep interview, comprehensive examination, record keeping and goal setting 
  พนัโทหญิง ทพญ.วิภาสนิี พวัประดิษฐ์ 
10.05-10.15 น. Refreshment break 
10.15-11.10 น. Oral appliance definition, function, features, selection, delivery and titration 

10.15-10.50:  Oral appliance definition function and features 
  Standards of practice for oral appliance in OSA 

ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลดิาพงศ์ 
10:50-11.10: Delivery, Acclimatization and Titration  

ผศ.ทพ. ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 
11.10-11.30 น. Identification and management of pain and dysfunction of TMJ and masticatory 

muscles in patients using oral appliance 
รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิ์ ไมตรีรัตนกลุ 

11:30-11:50 น. Selecting right patients to maximize success for oral appliance therapy 
ผศ.ทพ. ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 
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11:50-12:10 น. Sleep Bruxism and OSA 
ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ 

12.10-13.10 น. Lunch 
13.10-13.50 น.  Dental treatments of OSA beyond oral appliance therapy 
 13.10-13.30 น.  Orthodontic treatment in OSA 

ผศ.ทพ. ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 
13:30-13:50 น.  Maxillo-mandibular advancement surgery in OSA 

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน 
13.50-14.00 น. Refreshment break 
14.00-16.00 น. Workshop in the patient with OSA 

14.00-14.30:  Life demonstration in the patient  
ผศ.ทพ. ศภุกิจ เพียรจิตเลศิขจร 

14.30-15.45: Group practice in patients  
ทพญ.นิธิมา อ่ิมเอิบสนิ (moderator) 
รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิ์ ไมตรีรัตนกลุ 
ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ 
ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลดิาพงศ์ 
ผศ.ทพ. ศภุกิจ เพยีรจิตเลศิขจร 
ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน 
พนัโทหญิง ทพญ.วิภาสนิี พวัประดิษฐ์ 

 15.45-16.15: Panel questions and answers and closing remarks 
 
การลงทะเบียน  

 ภายใน 10 กรกฎาคม 2562 หลัง 10 กรกฎาคม 2562 

สมาชิกสมาคมโรคการหลบั 2500 3000 
ไมใ่ช่สมาชิกสมาคมฯ 3500 4000 
In training 1200 1700 

 
คา่สมคัรสมาชิกตลอดชีพ: แพทย์และทนัตแพทย์ 1,000 บาท ; วิชาชีพและผู้สนใจอืน่ๆ 500 บาท 
การประชุมนีไ้ด้ CE 6.0 ตามเกณฑ์ของทนัตแพทยสภา  
 


