
สวัสดีผูอานทุกทานครับ 
 จดหมายขาวฉบับท่ี 2 นี ้ออกในชวงท่ีใกลจะมีงานประชุมท่ีสาํคญัของชาว TOSSM นัน่ก็คอื
งาน The 3rd Annual Meeting of TOSSM ที่ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน รีสอรท ดังนั้น จึงขอ
ประชาสัมพันธ การสมัครเปนสมาชิกของ TOSSM เพื่อที่จะไดติดตามขาวสารอยางใกลชิด และ
ประโยชนในการ เขาถึงขอมูลความรูตางๆ ใน website ดวยนะครับ
 หลงัจากทุกทานเขาสู website  www.thaisportsmed.org  แลวใหคลิก๊ท่ี become a member 
จะพบหนาตางการลงทะเบียนสมาชิกดังรูปครับ
 ใชเวลาเพียงเล็กนอย เราก็จะไดมาเปนชาว TOSSM พรอมกับขาวสารและความรูที่มีใน 
website ของเราครับ และเราจะรับสมัครสมาชิกที่งานประชุม TOSSM ดวย พบกับเราไดที่บูท 
Web TOSSM ที่งานประชุมที่หัวหิน แลวพบกันครับ

นพ.ประสิทธิ์  วงศตรีรัตนชัย

 สวัสดีครับ จดหมายขาวฉบับที่ 2 ตามมาติดๆ 
เลยนะครับ ชวงนี้มีขาวใหแจงเยอะนิดนึง มีทั้งงาน
ประชุมประจําป TOSSM วันท่ี 12 - 13 กรกฎาคม 
2556 งาน Cadaveric workshop ที่เชียงใหม วันที่ 
25 - 26 กรกฎาคม 2556 จึงถือโอกาสน้ีประชาสัมพันธ
รายละเอียดการจัดงานอยู ภายใน Newsletters 
ฉบับน้ีนะครับ ทางดาน Website ก็มีการ update อยู 
ลองติดตามดูได ในฉบับน้ีไดเพิ่มบทความทางวิชาการ
ลงไปใหอานกนัเลนๆ นะครบัหากผูใดสนใจสงบทความ
มาตีพิมพสามารถสงมาที่ผมไดโดยตรงเลยนะครับ
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หมอไทยตะลยุ  ISAKOS 2013  หมอไทยตะลุย  ISAKOS 2013  Toronto, CanadaToronto, Canada

  สวสัดคีรบัพีน่องสมาชกิ TOSSM ทกุทาน วนันีผ้มอยากเขยีนเลาเรือ่งการไปประชมุ 
ISAKOS 2013 ครัง้ที ่9 ทีเ่มอืงโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ระหวางวนัที ่11-16 พฤษภาคม 
ทีผ่านมาน้ี เนือ่งจากมีโอกาสไดไปประชุมมา และมีของขวัญมาฝากเพ่ือนสมาชิกดวยครับคอื 
เนือ้หา handout ของการประชุม ไมวาจะเปน Lecture& Debate , Instructional course Lecture, 
Symposium และ e-poster,paper จากศลัยแพทย Sports Medicine ดงัๆทัว่โลก อาทเิชน 
Freddie H. Fu  และ  Christopher D. Harnerจาก U. of Pittsburgh, USA ซึง่ดงัในเร่ือง ACL 
และ Meniscus  และ David Dejourและ Phillipe NeyretจากUniversity of Lyon, ฝรัง่เศส ผูโดงดงั
ในเรือ่ง patellar instability และ extraarticular reconstruction of ACL deficiency เปนตน แตยงั
มผีูมชีือ่เสยีงอกีมากมายท่ียงักลาวถึงไมหมดครบั
 เนือ้หาการประชุมเร่ิมตนดวย Pre-course (11 พ.ค.) ซึง่เปนเน้ือหาท่ีอดัแนนกอนวันประชุม
จรงิ และแพทยตองลงทะเบียนเพิม่เตมิ(เสยีเงนิเพิม่นัน่เอง)จากการประชุมหลกัครับpre-course 
ทีเ่ดนกม็เีรือ่ง  Advance in the knee , Update on surgical controversies of the shoulder and 
elbow และ ISAKOS & FIFA จากการสังเกตการณของผมเองหมอไทยทุกทานมีความกระตือรือรน
ทีจ่ะกอบโกยความรูจากการประชมุมากๆครบั ดไูดจากการเขารวมประชมุตัง้แต 7 โมงเชากนั
เลยไปจนถึง 5 โมงเยน็ทกุวนั  โดยทีไ่มหนหีายกนัไปไหนเลย  และดเูหมอืนงานน้ีทางอนุสาขา
ของเราจะสามารถหา speaker ที่มีชื่อเสียงใหมาพูดใหเราฟงในงานประชุม TOSSM เดือน
กรกฎาคม ป 2014 ปหนาเพิม่เตมิไดอกีหนึง่คนแลวครบั โดยไดทาบทาม Professor Chunyan 
Jiangจากประเทศจีน ผูทีเ่ชีย่วชาญมากในเร่ือง Shoulder instability with bone loss รอติดตาม
กนัไดครบั  ในบรรดา Lecturer ทัง้หมดในงานน้ีทีผ่มชอบมากท่ีสดุ (และผมกค็ดิวาทานทีฟ่งการ
บรรยายของ Lecturer ทานนีพ้ดูจะตองชอบแน ) คอื Eiji toi จาก  Tohoku University, เมอืง Sendai, 

พ.ต.ท.นพ.จรินัธนนิ  รตันวารินทรชยั
Sports Medicine and Shoulder division
กลุมงานศลัยกรรมออรโธปดกิส
โรงพยาบาลตํารวจ  สาํนกังานตาํรวจแหงชาติ
Jirantaninpoliceortho@yahoo.com

ญีปุ่น  ผูทีเ่คยพูดเร่ือง Healing of ligament ใน Initial shoulder dislocation หลังจาก 
Immobilization ในทา External Rotation ทานผูนีบ้รรยายไดเปนเหตุเปนผลมาก 
 ความรูที ่ update ในความเหน็ผมอาจจะไมไดแตกตางจากการประชมุ ISAKOS 
2011 มากนกั หรอืยงัไมมอีะไรใหมมากนกั โดยเรือ่งที ่update คอื Biologic enhancement 
of healing และ Stem cell ไมวาจะเปนสวนของ ACL graft healing-cartilage healing 
และ rotator cuff healing   และในการประชุมยังม ีsurgical demonstration ใน Cadaver 
โดยหมอช่ือดงัหลายทานอาทิเชน เรือ่ง  Hip arthroscopy กม็กีารสาธติผา Hip labral 
reconstructionจาก Marc Philipponจาก Steadman Philippon Research Institute, USA 
คนทีเ่คย Online Lecture ใหเราฟงในงานประชมุ TOA 2012 ปทีผ่านมาไงครบั  สวนทาน
ทีอ่ยากรูวาหวัขอประชุมปนีม้อีะไรท่ีนาสนใจอีก  อยาลมื สมคัรสมาชิกแลว Login เขาไป 
download เนือ้หาการประชมุไดที ่website TOSSM ของพวกเราไดเลยครบัโดยสงวนไว
ใหเฉพาะผูสมคัรเปนสมาชกิเทานัน้ แค login กไ็ดความรู update ลาสดุกันแลวนะครับ
 ในการประชุมครัง้ตอไปคือ ISAKOS 2015 จะจัดข้ึนทีเ่มอืง Lyon ประเทศฝร่ังเศส  
ถาผมมโีอกาสขอวีซาจากทาน ผบ.ทบ (ผูบงัคบับญัชาทีบ่าน) ผาน กอ็ยากจะไปครับ  
และอยาลมืการประชุมของพวกเรา TOSSM 2013 ทีห่วัหนิเดอืนกรกฎาคมหนานีแ้ลว 
ไปกนัเยอะๆนะครับ



สารจากทานประธานจัดงาน TOSSM 
 สวัสดีครับ ชาว TOSSM ทุกทาน ผมไดรับมอบหมายจากทานประธานอนุสาขาฯ นพ.มรว.วุฒิ
พงศ สุทัศนีย ใหมีโอกาสเปนประธานจัดงาน TOSSM 2013 เนื้อหาของงานยังเขมขน และอัดแนน
ดวยวิชาการเหมือนเดิมนะครับ
 สําหรับ Theme ของงาน TOSSM 2013 ปนี้เปน Asean Shoulder ซึ่งจะมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง
ทั้งยุโรป และเอเชียรวมถึงผูเขารวมประชุมในกลุม Asean มารวมกับเราเชนเคย นอกเหนือไปจาก 
Lecture และ Symposium แลว ยังมีการสาธิต Live surgery ทั้งสวน Shoulder, Knee และHip รวม
ทั้ง Workshop และ Sport taping ในนักกีฬาดวย
 อยาลืมติดตามขาว  เขารวมประชุมและสมัครสมาชิก TOSSM และรับของท่ีระลึกไดที่ Booth 
TOSSM นะครับ สําหรับรายละเอียดของ programme ของงาน สมาชิกสามารถ download ไดที่ 
www.thaisportsmed.orgสําหรับสมาชิกท่ีเพิ่งสมัครทาง website ของเรา สามารถนํา username 
ของทานมารับของท่ีระลึกไดดวยตัวเองที่ Booth TOSSM นะครับ
 สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณทานประธาน, คณะอนุกรรมการ และทีมงาน TOSSM, เจาหนาที่
ราชวิทยาลัยทกุทานเปนอยางย่ิง ทีม่สีวนชวยใหงาน TOSSM 2013 ออกมาอยางสมบูรณแบบ และ
นาประทบัใจ หวงัวาพวกเราชาว TOSSM จะไปรวมงานกนัมากๆ และเดนิทางโดยสวสัดภิาพนะครบั

นพ.สุรพล  เกษประยูร

 สวัสดี นักกอลฟชาว sports medicine ทุก
ทานครับ ปนี้งาน sports medicine annual 
meeting จัดกิจกรรมสันทนาการใหทุกทานกอน
งานประชุมอีกเชนเคย โดยในปนี้เราจะนัดกันไป
ออกรอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 
ที่สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก หรือ 
สวนสนประดพิทัธ เริม่ t-off กวนแรก เวลา 12.00 น. 
โดยจะออกตามกันไป กติกาใชระบบ 36 system 
สมัครไดที่ นพ.เอกวิทย 089-7715599 หรือ 
นพ.ชนะการ 089-6361155 ชําระคาจองกวน
ไดที่ราชวิทยาลัยออรโธปดิกส ติดตอคุณอัญชลี 
02-7165438 

แลวเจอกันนะครับ
นพ.เอกวิทย เกยุราพันธุ

นพ.ชาญณรงค เกษมกิจวัฒนา
ภาควิชาออรโธปดิกส
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การดูแลรักษาการบาดเจ็บ (injury) และภาวะความเส่ือม (degeneration) ของกระดูกออนมีการพัฒนาไป
เปนอยางมาก การปลูกถายเซลลกระดูกออน (Autologous Chondrocytes Implantation: ACI) นับเปนการนํา
วศิวกรรมเน้ือเยือ่ (tissue engineering) มาใชทางคลีนคิไดอยางเปนรปูธรรมชัดเจนท่ีสดุ ผูปวยจะไดรบัการผาตดั 
2 ครัง้ คร้ังแรกผาตดัสองกลอง ( arthroscopy) เก็บชิน้เนือ้กระดูกออนเพ่ือนาํไปแยกเพาะเล้ียงเซลลกระดกูออน 
(chondrocyte) ในเนือ้เยือ่เก่ียวพนั (scaffold) การผาตัดครัง้ที ่2 เปนการผาตัดเปดขอ (arthrotomy) และปลกูถาย
เซลลกระดูกออนกลับไปยังรอยโรค มีการศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลลกระดูกออนทั้งดานปริมาณและ
ดานคุณภาพ และพัฒนาใช scaffold จาก biomaterials ชนิดตางๆมากกวา 3,000 ชนิด ใหมีคุณสมบัติเหมาะสม
กบัการสรางกระดกูออนใหม อยางไรกต็าม scaffold สวนใหญจาํเปนตองใชปลกูถายดวยวธิเีปดแผลใหญ (open 
arthrotomy) มีเพียง scaffold บางชนิดที่สามารถใชการปลูกถายแบบผาตัดเล็ก (minimal invasive) หรือผาตัด
สองกลอง (arthroscopic-assisted) ซึง่เปนวธิทีีไ่ดรบัความนิยมท่ีสดุในปจจุบนั แตยงัมขีอจํากดัในการยึด scaffold 
เชื่อมเซลลกระดูกออนเขากับรอยโรค (fixation) บางชนิดใชยึดติดดวย fibrin glue ซึ่งมีรายงานการลอกหลุดของ 
scaffold จากรอยโรค บางชนิดใชการเจาะหรือรอยผานกระดูก ซึ่งตองใชเนื้อเยื่อเก่ียวพันท่ีแข็งแรงเพียงพอจะ
เจาะรอยตอกับรอยโรคได สวนการใช biomaterials เพ่ือทดแทนการปลูกถายเซลลกระดูกออน ถึงแมทําไดงาย 
ไมมขีัน้ตอนในการแยกเพาะเซลลกระดกูออน แตกระดกูออนทีไ่ดเปน fibrocartilage ซึง่จะเกดิ wear & tear และ
เสื่อมในที่สุด 
 กลุมวิจัยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการพัฒนาการปลูกถายเซลลกระดูกออน
โดยใช fibrin-base scaffold ที่แยกสกัดจากเลือดของผูปวยเอง นํามาสังเคราะหเปน scaffold ที่สามารถ
เพาะเลี้ยงเซลลกระดูกออนและยึดติดกับรอยโรคไดดวยวิธีการผาตัดสองกลอง ( arthroscopic-assisted ACI) 
ซึ่งผลทางคลีนิคเบื้องตน (clinical trial) พบวาไดผลดี ผูปวยฟนตัวเร็วและไมตองการกายภาพบําบัดจําเพาะ
เหมือนการทํา ACI เดิม 
 เซลลตนกําเนิด (mesenchymal stem cells: MSCs) ถูกพัฒนาเพื่อใชในการรักษาการบาดเจ็บและภาวะ
การเส่ือมของกระดูกออนทั้งเปน cell source เพ่ือทดแทนเซลลกระดูกออนและเปนตัวกระตุน (trophic factors) 
เสรมิการสรางกระดูกออนใหม เซลลตนกําเนดิทีน่ยิมกนัอยางแพรหลายไดแก เซลลตนกําเนิดจากไขกระดูก (bone 
marrow mesenchymal stem cells) และเซลลตนกําเนิดจากกระแสเลือด (peripheral blood stem cells) พบวา 
MSCs ทีไ่ดจากไขกระดกูมจีาํนวนมากกวาและม ีhematopoietic stem cells และ trophic factors ท่ีสาํคญัมากกวา
จากกระแสเลือด การฉีด MSCs เขาขอเขาเพื่อรักษาการบาดเจ็บ (injury) และภาวะขอเสื่อม (osteoarthrosis) 
อยูในขัน้ตอนการวจิยั ยงัไมไดรบัการยอมรับเปนการรกัษามาตรฐาน (standard treatment) เหมอืน ACI เนือ่งจาก
ยังขาดขอมูลที่ชัดเจนถึงประสิทธิภาพ (effectiveness) ความคุมคาทางคลินิค และการคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสม 
(patient selection) 
 iPS Cells (induced pluripotent stem cells) เปนความหวังใหมทางการแพทยในการรักษาโรคในหลายระบบ
รวมถึง cartilage regeneration iPS Cells เปนเซลลที่เกิดจากการเหน่ียวนํา somatic cells ใหมีศักยภาพเหมือน 
embryonic stem cells รวมถึงศักยภาพในการเปล่ียนเปน teratoma ไดดวย ดังนั้นกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม
ตั้งแตการวิจัยข้ันพื้นฐานจนถึงการวิจัยทางคลินิคจึงสามารถสรางความเชื่อมั่นในการใช iPS Cells ทางคลินิค
อยางปลอดภัยไดในอนาคต
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Educational opportunities:  1. Symposium 2. Update/Specific short topic 3. Live cadaveric surgery 4. Case presentation & Discussion 5. Workshop 6. Free paper

 12 July, 2013
Time Room A Room B 

0800 -0830  Opening Ceremony
Vudhipong Sudhasaneya

0830 - 0900 Honorary Lecture
Vatanachai Rojvanit 

0900 – 1000 

 

 

 

 

ASIAN SHOULDER 1 (English) 
Symposium: Complex shoulder 
instability  
Moderators : Vudhipong ,Ekavit  
1. Revision surgery of anterior shoulder 
instability Jae-Chul Yoo 
2. Management of bony Bankart lesion 
Denny Lie  
3. Arthroscopic bone grafting of the 
glenoid Markus Scheibel 
4. Traumatic shoulder dislocation in 
elderly Seung-Ho Kim 

FOOT & ANKLE 1 
Symposium: Management of foot & 
ankle injury in high-demanded athlete  
Moderator : Nusorn  
1. Ankle injury Aekachai  
2. Tendon injury Sukij  
3. Stress fracture Tanawat 
4. Chondral injury Bavornrit  
 

1000 – 1045 

 

 

 

ASIAN SHOULDER 2 (English) 
Symposium: Rotator cuff Moderators : 
Pornthep , Mason 
1. Management of partial thickness 
rotator cuff tear Seung-Ho Kim 
2. Management of massive rotator cuff 
tear Denny Lie 
3. Subscapularis tear: Evaluation and 
management Jae-Chul Yoo 

FOOT & ANKLE 2 
VDO Presentation (20 min each) 
Moderators : Bavornrit, Tanawat  
1. Arthroscopic bone marrow 
stimulation Chayanin  
2. New technique in tendoscopy Marut  

1045 -  1100  Coffee Break  
1100 – 1200 

 

 

 

 

ASIAN SHOULDER 3 (English) 
Symposium: Shoulder arthroplasty 
Moderators : Prachan, Gof  
1. Glenohumeral arthritis in the young 
patient Bavornrat  
2. Update of the implant designs Adinun 
3. Glenoid bone defect: Evaluation and 
management Nattha  
4. Tips and tricks in shoulder 
arthroplasty Markus  

HIP: Live Surgery 
Setup and systematic intra-articular 

examination 
Demonstrator : Pisit  
Assistant : Kitiphong  
Moderator : Cholawish  

1200-1245 Lunch symposium (MSD)(( 
Pain management in sport injuries: 
From clinical to real practice 
Speaker : Sumapha  
Moderator : Chanakarn  

Lunch symposium(Kosin Medical Supply)
Arthroscopic treatment options for 
glenoid and scapular fractures 
Speaker : Markus Scheibel 
Moderator : Bancha 

 

 

 

 13 July, 2013
Time Room A Room B 

0800-0900 Free Paper (Shoulder)
1. Accuracy of intra-articular 
glenohumeral injections: anterior 
technique with arthroscopic 
documentation Chaweng 
2. Measurement of acromiohumeral 
interval and correlation on shoulder 
geometries : 3D-CT scan analytic study 
Warawit  
3. Reliability of the Thai version of 
Western Ontario Rotator Cuff Index 
Jeerawat  
4. Cold and hot pack for pain relief after 
shoulder arthroscopy Warit  

 

Free Paper (Knee) 
1. Anterior cruciate ligament: an 
anatomical exploration in humans and 
in a selection of animal species Gof   
2. The association between the new 
anatomic line and mechanical axis of the 
knee Suwat  
3.Preoperative planning of medial 
opening wedge high tibial osteotomy 
using 3-D CT assisted guidance : 
Technique & preliminary Results Chern  
4. Tibial footprint for single anatomical 
anterior cruciate ligament 
reconstruction by the meniscal 
reference point: the cadaveric study 
Korakot  

0900-1000 HIP 1 
Symposium: Hip arthroscopy 
Moderators : Sukrom , Prakasit  
1. Basic setup: Portal and arthroscopic 
anatomy Cholawish  
2. Current indications Kitiphong  
3. Complications Pisit  

SPORTS MED 1 
Symposium: Physiologic adaptation to 
exercise  
Moderator : Kachain  
1. Cardiovascular system Wirash   
2. Skeletal system Kachain  
 

1000-1045 HIP 2
Short topics:  
Moderators : Vatanachai,  Manoon  
1. Hip arthroscopy in traumatic 
conditions Cholawish  
2. Greater trochanteric pain: evaluation 
and treatment Pisit  
3. Radiographic evaluation for FAI: What 
orthopaedist should know? Adinun  
4. Update from the ISHA meeting 2012 
Kitiphong  

SPORTS MED 2 
Symposium: Diseases and exercises 
Moderator : Kachain  
1. Heart disease Wirash   
2. Osteoarthritis Kachain  

1045-1100 Coffee break 
1100-1200 FOOT & ANKLE: Live Surgery 

Basic Anterior and Posterior Ankle 
Arthroscopy 

Demonstrators :  
Tanawat ,Marut ,Aekachai  
Moderators : 
Nusorn ,Bavornrit ,Sukij ,Methee  

 

ELBOW 
Short topics:  
Moderators : Cholawish, Ittipol  
1. Elbow Arthroscopy  
- Basic set up Prasit  
- How to avoid complication Cholawish  
2. Tennis elbow 
- Open surgery Nathapon  
- Arthroscopic surgery Cholawish  
3. Stiff elbows  
- Open surgery Ittirat  
- Arthroscopic surgery Prasit  
 

Workshop

 12 July, 2013 13 July, 2013 

 Khao Wang Room B Khao Wang Khao Yai

1300-1430  Current therapeutic 
sports taping  Chakarg 
,Monwadee l           
(Berli Jucker Company) 

Uni-compartment 
knee arthroplasty 
Boonchana 
Suraphol 
(Meditime) 

Rotator cuff repair  
Bancha  
Bankart repair  
Chanakarn  
(Smith & Nephew) 

1600-1730 Basic treatments of 
rotator cuff tear and 
shoulder instability 
Markus Scheibel               
(Kosin Medical Supply) 

 

1615-1700 
 
 
 
 
 

REHABILITATION 2
Symposium: Post-op care of ACL 
reconstruction  
Moderator : Chakarg  
- Surgeon aspect Jiruntanin  
- PM&R aspect Pichet Yiamsiri 
 

Knee: Case Discussion
Multiple ligaments injury 

Moderators :  
Suraphol ,Manoon  
Panelists : 
Sermsak ,Channarong ,Nattha ,Somsak 
,Vudhipong  

1830-2200 Congress Dinner 
 

 

 

1300-1400 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHOULDER 1
Symposium: Fracture of proximal 
humerus  
Moderators : Chathchai , Jiruntanin  
1. Options of the fracture fixation: 
Percutaneous pinning, nailing and 
plating Vajara  
2. Techniques of the fracture fixation: 
Surgical approach and tuberosity 
fixation Theerachai 
3. Hemiarthroplasty: Complication and 
prevention Bancha  
4. Controversies in proximal humeral 
fracture Chanakarn 

ARTHROPLASTY 1 
Symposium: Mini-Battle “Treatment 
options for the OA knee with ACL 
deficiency in active 55 year old patient”  
Moderator : Winyou  
1. Conservative treatment, Arthroscopic 
debridement Prapakorn  
2. ACL reconstruction Prakasit  
3. High tibial osteotomy Thanarat  
4. Arthroplasty Piya 
 

1400-1500 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHOULDER 2 
Short topics:  
Moderators : Somsak, Pinij  
1. Snapping scapula syndrome Prachan  
2. Trend of the management of anterior 
shoulder instability Manusak  
3. How to diagnose the multidirectional 
instability Ittipol  
4. Conservative treatment of rotator 
cuff impingement Mason  
5. Complications of reverse total 
shoulder arthroplasty Prakasit  

ARTHROPLASTY  2 
Short topics:  
Moderator : Keerati  
1. Patient specific instrument in HTO 
Bancha  
2. Patient specific instrument in TKA 
Keerati   
3. Navigated TKA Chumroonkiet                    
4. Mobile UKA Pacharapol  
 5. Robotic assisted in orthopaedic 
surgery Siripong  

1500-1515 Coffee break  
1515-1615 

 
 
 
 
 
 

 

REHABILITATION 1 
Symposium: Post-op care of shoulder 
surgeries  
Moderator : Pichet  
1. Rotator cuff repair:  
- Surgeon aspect Chalermchai  
- PM&R aspect Chakarg  
2. Arthroscopic capsular release 
- Surgeon aspect Thanathep  
- PM&R aspect Chakarg  

KNEE: Live Surgery (English) 
PCL Reconstruction 

Demonstrator : Feng Hua 
Assistants :  
Pisit  
Chatchawan  
Moderators :  
Chanakarn  
Chalermsak  

1200-1245 Lunch symposium (Meditime)
Arthroscopic all-inside meniscal repair 
Speaker : Feng Hua 
Moderator : Pinij  

1300-1400 KNEE 1 (English) 
Symposium: PCL Reconstruction  
Moderators : Wiroon, Wattanai 
1. PCL reconstruction with allograft Feng Hua 
2. PCL reconstruction with tibial inlay technique Chanakarn  
3. Double bundle PCL reconstruction Pinij 
4. Post-op rehabilitation Chusak  

 

1400-1500 KNEE 2 (English)
Short topics:  
Moderators : Pongsak, Chalermchai  
1. ACL injury in aging athletes Wichan  
2. Revision ACL reconstruction Thanarat  
3. Reconstruction of the popliteus  tendon: Arthroscopic posterolateral 
sling technique Feng Hua 
4. Updated treatment of chondral lesion Wirat  
5. Updated treatment of meniscal tear Ekavit  

1500-1515 Coffee break 
1515-1615 

 
 
 

SHOULDER: Live Surgery (English) 
Total Shoulder Arthroplasty 

Demonstrator : Markus Scheibel 
Assistant : Chatchawan  
Moderators : Jae-Chul Yoo , Bavornrat  

 

1615-1700 
 
 
 
 

Shoulder: Case Discussion (English)
Massive irrepairable rotator cuff tear  
Moderators :  Nattha , Winyou , Chusak  
Panelists :  
Seung-Ho Kim ,Denny Lie,Jae-Chul Yoo ,Bancha  ,Pornthep  



เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท : 02-716-5436-7

ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย :: เว็บไซต www.rcost.or.th

Cadaveric workshop Cadaveric workshop ทัศนะของ “ศ.นพ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม”  ทัศนะของ “ศ.นพ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม”  
ในเรื่องการผาตัด ligament reconstruction และ graft selectionในเร่ืองการผาตัด ligament reconstruction และ graft selection

 งาน workshop คราวน้ีมี theme เปน 
knee reconstruction course ไดเนนการฝก
ทักษะผาตัดในอาจารยใหญ การทํา ligament 
reconstruction ทั้ง ACL และ PCL โดยจะ
ไดฝกการ harvest graft ทั้ง bone patella 
tendon bone และ hamstring graft นอก
ไปจากนี้ยังมีการฝก approach to posterior 
compartment ของเขา โดยจะเขาทาง postermedial 
และการทํา approach for repair medial and 
lateral side injury ผูใดสนใจกรณุารบีลงทะเบยีน
ดวยนะครับ เน่ืองจากเหลือท่ีจํากัด หาก
สนใจกรุณาติดตอ ราชวิทยาลัยออรโธปดิกส
แหงประเทศไทย คุณอัญชลี เบอรโทรศัพท 
02-7165438 

นพ.ชนะการ พรพัฒนกุล

 เปนทีย่อมรบักนัอยางกวางขวางวาความเจรญิทางการแพทยของประเทศไทยเราอยูในระดับแนวหนาของโลก การกลาวอางนี้
มหีลักฐานท่ีพอจะสนับสนุนไดจากการมีผูปวยจากหลากหลายประเทศเขามาใชบรกิารในโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลหลายแหง
ทีม่ชีือ่เสยีงเฉพาะทาง เหตผุลหนึง่ท่ีมสีวนทาํใหแพทยไทยมฝีมอืดแีละทนัสมยัอยูเสมอ นาจะเกดิจากการทีแ่พทยเราจาํนวนมาก
ไดหมัน่ติดตามวทิยาการอยางตอเนือ่งดงัจะเหน็ไดจากทกุครัง้ทีไ่ปรวมประชมุวิชาการในระดับนานาชาต ิกม็กัจะพบแพทยไทยเดนิ
กนัขวกัไขวในสดัสวนทีไ่มนอยกวาแพทยชาติอืน่ใด จนบางคร้ังเจาของงานยังงงวาเปนไปไดอยางไรท่ีแหกนัมามากมายขนาดน้ัน
 คณุสมบตัทิีส่งัเกตไดในตวัแพทยไทยจํานวนหน่ึงกค็อืการเปนคนชางเลียนแบบและคอยจดจํามาเลาขานวาแพทยมชีือ่เสยีง 
(authority) คนไหนเขาวาอยางไรและกําลงัสนใจทําอะไรอยู(ถาสามารถอางอิงวารูจกัเขาดี เชน ทาํงานอยูทีไ่หน เคยพบกันเม่ือ
ใดก็ยิ่งขลัง) ก็จะพยายามทําใหไดเหมือนเขา เทคนิคการผาตัดรวมถึงเทคโนโลยีดานเครื่องมือของแพทยหลายทานจึงมีการ
เปลีย่นแปลงทีต่ามกันไปอยางไมลดละโดยทัว่ไปการปรบัปรงุงานเปนเร่ืองทีน่าสนบัสนนุ ความเปลีย่นแปลงแบบนีจ้งึไมอาจจะ
วพิากยเสยีทเีดียววาดหีรอืไมด ี เพราะความสาํคญัอยูทีต่องเขาใจหลกัการและเหตผุลทีส่นบัสนนุการเปลีย่นแปลงนัน้ตลอดจน
ความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชกบัภาวะแวดลอมของบานเราดวย มฉิะนัน้ การหมัน่ตดิตามเชนนัน้กอ็าจเปนความพยายามท่ีทาํตวั
ใหเหนือ่ยและส้ินเปลอืงโดยไมจาํเปน
 แพทยไทยจํานวนหนึง่ท่ีกลาวถงึน้ีควรจะหมายรวมถึงแพทยออรโธปดกิสในอนุสาขากฬีาเวชศาสตร (Sports Medicine) ดวย
กลาวเฉพาะเก่ียวกับการทาํ anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction จะเหน็วา พอมี authority เสนอวา นาจะตองเปน 
two-bundles กจ็ะพยายามทําอยางน้ันบาง (แมวาเขาคนไทยจะเล็กและหลายกรณีไมไดจาํเปนตองสรางความม่ันคงมากๆ ในการ
ใชงาน) ตอมาเนือ่งจากมคีนเริม่ไมคดิวาความเปน two-bundles (จาํนวนสองลําหรอืกีล่าํกแ็ลวแตจะซอยยอยใหละเอยีดเพยีง
ใด) คอืหวัใจของหลักการ จงึเปลีย่นการอางองิวาเปนการวางตําแหนง graft ตามกายวิภาค (anatomicreplacement) ของ ACL 
และไมเอาวิธกีารอางองิตาํแหนงโดยการเปรียบเทยีบกับหนาปดนาฬกา การเปด portals กจ็ะตองเปลีย่นไปเพ่ือใหสามารถเล็ง 
footprint ไดตามทีน่าํเสนอไว เปนตน สดุทายคงตองดวูาผลลพัธระยะยาวในการใชงานของคนไขมคีวามตางกนัเพยีงใด บอยคร้ัง
ทีล่กูตุมนาฬกามกัจะแกวงกลบัไปกลบัมาอยางไมนาเชือ่ การคอยแกวงตามเขาโดยไมไดใครครวญใหด ีหรอืคิดเพยีงวาเราไมดี
เทาเขา อาจจะไมใชสิง่ทีคุ่มคานาทาํเสมอไป
 ปจจุบนัมปีรากฏการณใกลตวัท่ีนาสงัเกตอยางหน่ึงกค็อื แพทยออรโธปดกิสรุนใหมในหลายสถาบันไมคอยไดเหน็การผาตดั 
ACL reconstruction โดยใช bone-patellar tendon-bone (BPTB) graft เนือ่งจากอาจารยแพทยหรอืรุนพีส่วนใหญนยิมใชแต 
hamstring graft และบริษทัเคร่ืองมือดานกีฬาเวชศาสตรกไ็มคอยมีนวตักรรมใหมทีใ่ช BPTBgraft (ซึง่ไมคอยตองพลิกแพลง
ใชวสัดตุรงึ graft ทีห่ลากหลายมากนกั) เหตผุลทีแ่ทจรงิยงัไมไดมกีารวจิยั แตเขาใจวาอาจไดรบัอทิธพิลจากรายงานทีก่ลาววา 
BPTBgraft สรางปญหารบกวนท่ี donor site ในขณะคกุเขา และหากสามารถใชอปุกรณยดึgraft ไดเหมาะสม hamstring graft 
กม็คีวามแข็งแรงพอๆ กนั เหตุผลอ่ืนๆ อาจเปนไปไดวา การใช BPTBgraft มขีัน้ตอนการตัด graft ทียุ่งยากกวา เวลาสอน
ภาคปฏบิตัใิน cadaveric workshop กม็กัไมไดเตรยีมเลือ่ยไฟฟาอยางเหมาะสมสําหรบัการนี ้แพทยรุนใหมจงึไมคอยไดมโีอกาส
ไดฝกผาตดัวธินีีก้นั
 ในฐานะแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เราจําเปนตองมีทกัษะหลายดานในการแกปญหาท่ีมคีวามสลับซบัซอน โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ในประเทศเราท่ีไมคอยมี allograft ใหเลอืกใชไดสะดวก จงึมคีวามจําเปนอยางมากท่ีตองสามารถใช autograftจากหลายแหลง 
ดงันัน้ cadaveric workshop ดานกฬีาเวชศาสตรทีจ่ะจดัใหมขีึน้ในอนาคต จงึนาจะมกีารฝกทกัษะการผาตดั ACL reconstruc-
tion ดวย BPTBgraft หรอื graft จากแหลงอืน่ๆ ดวย นอกจากน้ัน เนือ่งจาก Sports Medicine ไมไดจาํกดัแตเพยีง arthroscopic 
surgery เทานัน้ การ approach ในพืน้ทีท่ีซ่บัซอนเพือ่ทาํ open surgery อยางถกูตองกม็คีวามจําเปนอยางย่ิงในหลายกรณี (เชน 
posterior kneeapproach สาํหรบั posterior cruciate ligament reconstruction ดวย tibial inlay technique) ซึง่ควรจะตองมกีาร
ฝกอบรมใหครอบคลมุดวยเชนเดยีวกัน

“If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail”

Abraham Maslow


