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Pre-congress workshop in Dental Sleep Medicine   (FINAL_12092022) 

Topic: Dental Sleep Medicine: The Key Role in OSA 

วันเวลา : ระยะเวลา :  1.5 วนั 

จันทรท์ี ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-16.30 น.  

อังคารที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-12.00 น. 

สถานที:่ ห้องประชุมชั้น 10 ตกึ ส.ก.  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณส์ภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

Course description 

การรกัษาภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ในผูใ้หญ่ ใชห้ลกัการรกัษาแบบสหสาขาวชิาชีพ (multidisciplinary 

approach) ทนัตแพทยเ์ป็นส่วนหน่ึงของทีมบคุลากร การรกัษาดว้ยบคุลากรจากหลายวิชาชีพ มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งมี

ความเขา้ใจบทบาทของแต่ละวิชาชีพและท างานอย่างสอดคลอ้งกนั โดยมีเปา้หมายในการรกัษาเพื่อใหผู้ป่้วยหายจากโรคและ

ดแูลสขุภาพตนเองได ้

ทนัตอปุกรณ ์(oral appliance) คือเครื่องมือในปากที่ทนัตแพทยใ์ชใ้นการรกัษาผูใ้หญ่ที่มีภาวะหยดุหายใจขณะหลบัจากการ

อดุกัน้ (obstructive sleep apnea) มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidenced-base) สนบัสนนุว่าไดผ้ลดีและมีความปลอดภยั มี

ค าแนะน าทางคลินิก (clinical practice guideline) จาก American Academy of Sleep Medicine ค.ศ. 2015 รวมทัง้

ค าแนะน าจากสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยฉบบัปีพ.ศ.2561 ตามหลกัการการแพทยส่์วนบคุล (personalized 

medicine) ทนัตอปุกรณย์งัน าไปใชร้ว่มกบัการรกัษาอื่นได ้เช่น การผ่าตดัเนือ้บรเิวณทางเดินหายใจสว่นบน เครื่องอดัอากาศ

แรงดนับวก การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม เป็นตน้ เพื่อการรกัษาใหไ้ดผ้ลดี ทนัตแพทยจ์ าเป็นตอ้งเขา้ใจวิธีการรกัษาในภาพรวม

และการรกัษาดว้ยทนัตอปุกรณเ์ป็นอย่างดี มีการฝึกทกัษะทางคลินิกในการจดัการผูป่้วย และตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของ

ตนเองและผูอ้ื่นในทีมบคุคลากรสหสาขาวชิาชีพ 

Lecture and workshop outline  

1. How can dentists help address the public burden of OSA? 

2. Endotyping pathophysiology and clinical features of OSA  

3. Diagnosis OSA: Outcome measurement beyond the AHI  

4. Multidisciplinary treatments of OSA: PAP, OA, Surgery and others  

5. Pediatric OSA: How to identify and manage children with OSA Step to initiate OA treatment 

6. Upper airway: methods of assessment of obstruction  

7. Precision dental sleep medicine for MAD treatment and Clinical Practice Guideline  

8. Patient assessment prior MAD treatment  

9. How to choose MAD design and determine the right position of advancement? 

10. Patient management during MAD acclimatization, titration and assessment of the treatment 
success? 

11. Complication and side effects of MAD treatment: How to prevent and manage? 

12. Orthodontic and OSA: Can RME and orthodontic treatment prevent and cure OSA? 

13. Myofunctional therapy: Role in treatment of MAD   
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Workshop 1: Introduction to Clinical management for OSA patients  

Topics and exercises  

• Screening for Sleep Disorder Breathing in your Dental Practice. 

• How to take sleep history. 

• How to take examination of masticatory muscles/TMJs, Oropharynx, intraoral soft tissue, 

teeth and occlusion. 

• Demonstration of bite registration for oral appliances. 

• Demonstration of Insertion and adjustment of the oral appliances. 

Workshop 2: Fabrication techniques in Mandibular advancement device (MAD) and Morning occlusal 

guide (MOG) 

Topics and exercises 

• Type of thermoplastic sheet 

• Type of propulsive mechanism 

• How to use the thermal vacuum machine to make up the MAD base.  

• Demonstration how to fabricate of telescopic MAD, TAP system MAD, Dorsal Fin system MAD, 

CAD-CAM bite wafer MOG  

Workshop 3: Home Sleep Test (HST) for titration of MAD and for diagnosis of sleep bruxism 

Topics and exercises 

• Home sleep test and pulse oximetry type   

• Dissecting the machine  

• How to hook up the HST for titration of MAD and for sleep bruxism diagnosis 

• How to operate the machine. 

• Understanding the polysomnography report for titration MAD and for sleep bruxism diagnosis 

and pulse oximetry results 

___________________________________________________________________________ 
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบตักิำร Pre-congress workshop in Dental Sleep Medicine 
Dental Sleep Medicine: The Key Role in OSA  

ห้องประชุมมงคลนาวินชั้น 10 ตึกส.ก.  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณส์ภากาชาดไทย กรุงเทพ 
จันทรท์ี ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และอังคารที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
วันจนัทรท์ี ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565   

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00-08.15 น. How dentists can help address the public burden of OSA 

 Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 
Speaker: รศ.นพ.ทายาท ดีสดุจติ  

  นายกสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
08.15-08.55 น. Endotyping pathophysiology and clinical features of OSA  

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 

Speaker: ศ.นพ.ณฐัพงษ์ เจียมจรยิธรรม 
08.55-09.35 น.  Diagnosis OSA: Outcome measurement beyond the AHI 

Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม  

Speaker: รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั 
09.35-10.15 น.  Multidisciplinary treatments of OSA: PAP and others 

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 
Speaker: รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน 

10.15-10.30 น. Refreshment  
10.30-11.00 น. Upper airway: methods of assessment of obstruction 

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 

  Speaker: ผศ.พญ.นทมณฑ ์ชรากร    
 11.00-11.40 น. Pediatric OSA: How to identify and manage children with OSA 

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 

  Speaker: รศ.นพ.อาชวินทร ์ตนัไพจิตร   
11.40-12.20 น.  Lunch symposium 

12.20-12.50 น. Lunch break 

12.50-13.20 น. Can RME and orthodontic treatment prevent and cure children with OSA? 

  Moderator:  ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ 

Speaker:  รศ.ทพ.ศภุกิจ เพยีรจติเลิศขจร 
13.20-13.50 น. MAD: the prime role in precision medicine for adults with OSA 

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั 

Speaker: ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย ์ชลิดาพงศ ์ 
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13.50-14.20 น. Patient assessment prior to MAD treatment   

Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั 

Speaker: พนัเอกหญิง ทพญ.วิภาสินี พวัประดิษฐ ์
14.20-14.50 น. How to choose MAD design and determine the right position of advancement? 

  Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั   
Speaker: รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิ์ ไมตรีรตันกลุ   

14.50-15.05 น. Refreshment  
15.05-15.35 น. Patient management during MAD acclimatization, titration and  

How to assess the success of treatment? 
Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั 
Speaker: ผศ.ดร.ทพญ.สพุรรณิการ ์เรืองศร ี

15.35-16.05 น. Complication and side effects of MAD treatment: How to prevent and manage? 

Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ / ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั 

Speaker: อ.ทพ.ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม 
16.05-16.35 น. Myofunctional therapy: Adjunct role in treatment of OSA   

 Moderator:  ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ 

Speaker: อ.ดร.ทพญ.ชญานษิฐ์ ฉวีวรรณากร  
   
วันอังคำรที ่8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565  

08.00- 08.45 น. ลงทะเบียน and Food Nibbles  

08.45- 9.00 น. Group photography of all speakers, moderators, and delegates  
09.00- 12.00 น.   Workshops (parallel running of 3 workshops) 

Workshop 1 Patients: อ.ทพ. ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม (moderator) 
Workshop 2 MAD & MOG: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิกลุ (moderator) 
Workshop 3 HST & Pulse oximetry: รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั (moderator) 

  พ.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) พญ. รสินทรา เจรญิยิง่ (moderator) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Schedule of 3 parallel workshops on องัคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 8.00-12.00 น. 
Workshop 1: Patient: 

History taking, clinical examination 
and bite registration of OSA 
patients, Intraoral scan  
(5 stations)  
Moderator: อ.ทพ.ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิ
ธรรม 

Workshop 2: MAD: 
Demonstration of laboratory 
procedure in MAD fabrication. 
(3 stations)  
Moderator: ทพ.พลกร บรูณะประเสรฐิ
กลุ 

Workshop 3: HST, Pulse Oximetry: 
How to use HST and pulse 
oximetry for MAD titration.  
(3 Stations)  
Moderator: รศ.นพ.วิชญ ์บรรณหิรญั, 

พ.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) พญ.รสินทรา 
เจรญิยิง่ 

S1: รศ.ทพ.ศภุกิจ เพียรจติเลิศขจร 
S2: รศ.ดร.ทพ.สมศกัดิ์ ไมตรีรตันกลุ 
S3: ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย ์ชลิดาพงศ ์
S4: อ.ทพ.ศกัรนิทร ์ตัง้โพธิธรรม / 
ทพญ. กญัญว์รา วิโรจนส์กลุชยั 
S5: พ.อ.หญิง ทพญ.วิภาสินี พวั
ประดิษฐ ์

S1: Lateral dorsal wing  and CAD-
CAM MOG (Sainamtip lab) 
S2: Telescopic โดย (Smart lab) 
S3 TAP-3 elite  โดย(Smart lab)  
 

S1: EO Life Med (NOX T3) 
S2: Saint Med (Somnomedic) 
S3: Resmed Thai (ApneaLink Air) 
 
 

Learning objectives: 
- Patient history assessment 

o Sleep history taking 
- Clinical examination 

o Masticatory 
muscle/TMJ 
examination  

o Oropharynx/intra-oral 
soft tissue 
examination 

o Occlusion/Teeth 
examination 

- Determine mandible protrusion 
and bite registration 
(demonstrate) 

- Intraoral scan (demonstrate) 

Learning objectives: 
- Type of thermoplastic sheet 
- Type of propulsive mechanism 
- Demonstration steps in 

fabrication of MAD and MOG 
o Telescopic Herbst 
o TAP-3 
o Lateral Dorsal Wing 
o CAD-CAM MOG 

 

Learning objectives: 
- Introduce HST and Oximetry 

for MAD titration  
- Hook up the device 
- Interpret the result of  

polysomnography  
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กำรลงทะเบียน  
 ภำยใน 30 ตุลำคม 2565 หลัง 30 ตุลำคม 2565 

 Lecture 
only 

Lecture  
+ 1 Workshop (onsite) 

(เลือกได้ 1 workshopเท่ำน้ัน ) 

Lecture 
only 

Lecture  
+ 1 Workshop (onsite)  

(เลือกได้ 1 workshopเท่ำน้ัน ) 
สมาชิกสมาคมโรคการ
หลบั 

1500 
(1200 
online) 

3000 2500 
(2000 
online) 

4000 

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 3000 
(2400 
online) 

4500 4000 
(3200 
online) 

5500 

In training* 1200 
(900 

online) 

2700 2200 
(1700 
online) 

3700 

*In training หมายถึง ก าลงัศกึษาในชัน้ อนปุรญิญา, ปรญิญาตรี, ประกาศนียบตัรชัน้สงู, residency programme, MSc 
programme, PhD programme 
Workshop 1ST: Patient รบัจ านวนจ ากดั 30 คน  
Workshop 2nd : MAD รบัจ านวนจ ากดั 20 คน  
Workshop  3rd : HST  รบัจ ากดัจ านวน 20 คน 
 
ค่าสมคัรสมาชกิตลอดชีพ: แพทย ์1,000 บาท ;  
ทนัตแพทย ์และวิชาชีพอืน่ ผูส้นใจ 500 บาท 
การประชมุนีไ้ด ้CE (รอผลกำรขอจำกทนัตแพทยสภำ)   ตามเกณฑข์องทนัตแพทยสภา  

หมำยเหตุ: ก่อนสมัครโปรดส ำรองทีน่ั่งทีโ่ทร.   096-712 0005, 062-436 3887       
 
กำรช ำระเงนิ 
    เงินโอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบญัชี สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจตจุกัร บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี 209-304-0000             
    เช็คสั่งจ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย” 
 
วิธีกำรส่งเอกสำรกำรสมัคร 
ส่งเอกสารลงทะเบียนพรอ้มสแกนหลกัฐานการโอนเงิน  มายงั E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com 
***กำรลงทะเบียนของท่ำนจะเสร็จสมบูรณ ์เม่ือได้รับอีเมลยื์นยันจำกทำงคณะผู้จัดงำน ภำยใน 72 ชั่วโมง หำกยัง
ไม่ได้รับกำรยืนยนั กรุณำส่ง E-mailใหม่อกีคร้ัง หรือตดิตอ่มำที ่คุณธนภรณ ์ รัตนทำกุล   โทรศัพท ์ 096-712 0005, 
062-436  3887*** 


