โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก
วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
ปัญหาจมูกล้มจมูกผิดรูปและรูจมูกตีบในผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ภายหลังการผ่าตัดแก้ไขเป็น
หนึ่งในประเด็นปัญหาสาคัญที่ผู้ป่วยและครอบครัวรู้สึกกังวลใจและรู้สึกไม่มั่นใจในการเข้าสังคม เป็นเหตุให้มี
การผ่าตัดแก้ไขซ้าหลายครั้งในช่วงอายุต่างๆ จนโตเป็นผู้ใหญ่ ความพยายามในการมีใบหน้าที่ไม่มีตาหนิที่ดึง
ความสนใจได้นามาสู่ภาระด้านการรักษาที่ต้องใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และทรัพยากรของครอบครัวซึ่ งแฝง
ด้ว ยการต้องละทิ้งโอกาสต่ างๆ ในชีวิต เช่น การเรียน การทางาน เพื่อเดินทางมารับการรักษาที่ต่อเนื่อง
ยาวนาน
นาโซฟอร์มอุปกรณ์ปรับรูปจมูกเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยส่งเสริมผลลัพธ์การรักษาในขั้นตอนการผ่าตัด
แก้ไขริมฝีปากและจมูก ทาให้จมูกที่ศัลยแพทย์ได้แก้ไขความผิดรูปของโครงสร้างครั้งแรก ที่มักทาเมื่อผู้ป่วยอายุ
3-4 เดือนโดยทาพร้อมกันกับแก้ไขริมฝีปากที่แหว่ง ไม่กลับไปผิดรูปในภายหลัง ส่งผลให้ผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่มีใบหน้าที่ดูกลมกลืนไปกับคนทั่วไปตั้งแต่วัยทารก ไม่ต้องมาแก้ไขจมูกซ้าหลายๆ ครั้ง ในช่วงก่อน
เข้าโรงเรียน ช่วงวัยรุ่น และช่วงเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถนานาโซฟอร์มไปใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่อ ง
รูปทรงจมูกทีเ่ กิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีกด้วย
เพื่อเป็นการขยายผลการใช้งานนวัตกรรมนาโซฟอร์มให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ และ ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนาโซฟอร์มอุปกรณ์ปรับรูปจมูกขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. ทราบแนวทางการรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่คานึงถึงปัญหาที่มีในแต่ละช่วงชีวิต
2. เข้าใจความเปราะบางของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
3. เห็นแนวทางการผสมผสานความรู้พื้นฐานทันตกรรมกับความรู้ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ในการช่วย
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันในการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของประเทศ
กิจกรรม
การบรรยาย ปฏิบัติการ และคลินิก

ระยะเวลา
พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ – ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมบัติและจานวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรทางสาธารณสุขที่ต้องการนาองค์ความรู้นาโซฟอร์มไปใช้ดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
และนาไปประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่ประสบปัญหารูจมูกตีบและจมูกผิดรูปจากสาเหตุอื่นๆ จานวน 16 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของอุปกรณ์นาโซฟอร์มและแนวทางการใช้ในผู้ป่วยภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่ประสบปัญหาจมูกตีบและผิดรูปจากสาเหตุอื่นๆ
2. สามารถขยายงานทันตกรรมให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายมากขึ้น
3. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
วิทยากร
รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว
น.ส. วิลาวัลย์ ฝั้นคาปวง
นาย ณพชร ชื่นชม
เนื้อหาของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บรรยาย - บทบาทของทันตแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
- กายวิภ าคศาสตร์ข องจมู ก และการผิ ดรูปที่เกิด ขึ้น ในผู้ ป่ว ยภาวะปากแหว่ ง
เพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของจมูกจากสาเหตุอื่นๆ
- อุปกรณ์นาโซฟอร์ม: หลักการพื้นฐานและการใช้
- เทคนิคการปรับนาโซฟอร์มสาเร็จรูปให้เป็นเฉพาะบุคคล
- การทานาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล
- การสร้างความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์นาโซฟอร์ม
- เทคนิคและวิธีการปรับรูปจมูกในผู้ป่วย
ปฏิบัติการ - การพิมพ์จมูก
- การปรับนาโซฟอร์มในคน
- การปรับนาโซฟอร์มในแบบจาลองจมูกทารก
คลินิก
- การดูแลผู้ป่วยนาโซฟอร์มและครอบครัว

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
8,000 บาท
จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
16 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก
วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด
บทบาทของทันตแพทย์
09.00 – 10.00 น.
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
กายวิภาคศาสตร์ของจมูก และการผิดรูปที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะปาก
10.00 – 11.00 น.
แหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของจมูกจากสาเหตุอื่นๆ
11.00 – 12.00 น. อุปกรณ์นาโซฟอร์ม: หลักการพื้นฐานและการใช้
13.00 – 14.00 น. การพิมพ์จมูกและการทานาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล
14.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการพิมพ์จมูก

หัวหน้าภาควิชาฯ

ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว

ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
น.ส.วิลาวัลย์ ฝั้นคาปวง
นาย ณพชร ชืน่ ชม

พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 10.00 น. การปรับนาโซฟอร์มสาเร็จรูปเป็นเฉพาะบุคคล
10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ การปรับนาโซฟอร์มในคน
13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ การปรับนาโซฟอร์มในแบบจาลองจมูกทารก
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 – 10.00 น. การสร้างความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์นาโซฟอร์ม
10.00 – 12.00 น. การดูแลผู้ป่วยนาโซฟอร์มในคลินิก

ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
น.ส. วิลาวัลย์ ฝั้นคาปวง
นาย ณพชร ชืน่ ชม

ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว
น.ส.วิลาวัลย์ ฝั้นคาปวง
นาย ณพชร ชืน่ ชม

13.00 – 16.00 น. เทคนิคและวิธีการปรับรูปจมูกในผู้ป่วย
o พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
o อาหารว่างเช้าบ่าย รับประทานในระหว่างการประชุม

ทพญ.พนารัตน์ ขอดแก้ว

