
สวัสดีครับสมาชิก TOSSM ทุกทานสวัสดีครับสมาชิก TOSSM ทุกทาน

 ปเกาจะผานไปและปใหมกาํลงัมา เชนเดียวกับการทํางานท่ีผานไปแลว 1 ปสาํหรับ
คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน อนุสาขาฯกอตั้งมาในป 2536 สวน TOSSM กอตั้งใน
ป 2554 ซึ่งยังนับวาเปนเด็กเพิ่งเริ่มเดิน แตมีจุดหมายท่ีชัดเจนคือการทําใหอนุสาขาฯ
และ TOSSM เปนองคกรทางเวชศาสตรการกฬีาของประเทศไทยท่ีไดรบัการยอมรับจาก
ท้ังภายในและนอกประเทศ รวมทัง้มบีทบาททีเ่ดนชดัในเวทเีวชศาสตรการกฬีาระหวาง
ประเทศ ซึ่งพันธกิจนี้ไมอาจสําเร็จไดในชวงเวลาไมนาน ตองอาศัยทุกฝายโดยเฉพาะ
สมาชิกใหมารวมกันทําใหพันธกิจนี้ลุลวงไป
 โครงรางของ TOSSM มคีวามชดัเจนมากขึน้ทาํใหการดาํเนนิงานดานวชิาการตางๆ
ไดแก intensive course, review course, sports medicine สญัจร, cadaveric workshop 
รวมทัง้งานประชมุประจาํปของอนสุาขาฯ/TOSSM มคีวามคลองตวัและมปีระสทิธภิาพ
ดีขึ้นโดยลําดับ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 2 ป แพทยตอยอดสาขาเวชศาสตรการกีฬา
เพือ่ใหหลกัสตูรแพทยตอยอดของอนุสาขาฯไดรบัการรบัรองตามเกณฑของแพทยสภาฯ 
 ในปหนาก็ยังคงมีการพัฒนา, ปรับปรุงและสรางสรรกิจกรรมใหมๆ ที่มปีระโยชน
ตอสมาชิกและอนุสาขาฯ/TOSSM ตอไป อยาลืมนะครับสําหรับงานประชุมวิชาการ
ประจําป 2014 ของอนุสาขา/TOSSM คร้ังที ่4 จดัที ่ดสุติธานี รสีอรท หวัหนิ เชนเดิม ใน
วันศุกรและเสารที่ 11 – 12 กรกฎาคม 

ขอบคุณครับ
น.พ.มล.วุฒิพงศ สุทัศนีย

 สวสัดคีรบัสมาชกิTOSSM ทกุทาน newsletter ฉบบันี้
ก็เปนฉบับสงทายปเกาตอนรับปใหมนะครับ อีกหน่ึงป
ทีผ่านมาTOSSM ของเรามีกจิกรรมมากมายแทบไมเวน
แตละเดือนเลยนะครับผมขอถือโอกาสน้ีสรุปสงทาย
ปเกานิดนึงวาในรอบปที่ผานมาพวกเราไดทําอะไรกัน
บางและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ในปหนา
ภาพรวมกิจกรรมของเราก็ยังคงรูปแบบใกลเคียงกับ
แบบเดิมอยูนะครับ หากสมาชิกทานใดสนใจเขารวม
กิจกรรมในจุดไหนทางเรายินดีเสมอ รวมดวยชวยกัน
เพื่อ TOSSM ของเรา สุดทายนี้ขอใหทุกทานมีความสุข
กับเทศกาลปใหมนะครับ สุขภาพแข็งแรงและเจริญ
รุงเรืองนะครับ :)

นพ.ชนะการ พรพัฒนกุล
(berkbann@hotmail.com)

ฉบับที่ 3 ป 2556
ขาวสารขาวสาร  thaisportsm

ed.org 

ASSA หลายคนคงยังไมคุนกับชือ่น้ีนะครับยอมาจาก ASEAN Society 
for Sports Medicine and Arthroscopy (ASSA) ทาวความเปนมากัน
นิดนึงนะครับ สองปที่ผานมาไดมีการพยายามรวมกลุมของแพทย 
Sports Med ในกลุมประเทศอาเซียน โดยมีตัวแทนจากประเทศตางๆ 
โดยเร่ิมจากกลุมของแพทยที่เปนกลุมที่รูจักกันกอน นํามาประชุมที่
ประเทศอินโดนีเซีย นํามาซึ่งการประชุมอยางเปนทางการครั้งที่ 1 ใน
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในงานประชุมคร้ังนี้ทางผูจัด
ไดเชิญวิทยากรจากประเทศไทย อันไดแก นพ.บัญชา ชื่นชูจิตร, 
นพ.ชนะการ พรพัฒนกุล และ นพ.ชญานิน อางทอง เขารวมเปน
วิทยากร และไดเชิญประธานอนุสาขาฯ นายแพทยหมอมหลวงวุฒิ
พงศ สุทัศนียเพื่อเขารวมปรึกษาหาแนวทางการรวมมือในอนาคต 
ซึ่งก็ไดขอมูลที่นาสนใจหลายอยาง อาทิเชน การตัดสินใจของกลุม 
TOSSM ที่จะเขารวมเปนสมาชิกหรือไม รวมถึงแนวทางการบริหาร
จดัการในอนาคต ในสวนรายละเอยีดตัง้แตบทบาทของการเปนสมาชกิ 
ผลประโยชนที่จะไดรับ และไปจนถึงการรับเปนเจาภาพในการจัด
ประชุมท่ีจะเวยีนกนัไปในทุกๆประเทศ ซึง่คงตองหารอืกนัในท่ีประชุม
ของ TOSSM กันอีกตอไป

2013 ASEAN Arthroscopy2013 ASEAN Arthroscopy
& Sports Medicine congress& Sports Medicine congress



รายงานการจดักิจกรรมอนุสาขา  รายงานการจัดกิจกรรมอนุสาขา    
Sports Medicine  ประจาํป 2556Sports Medicine  ประจําป 2556

เม่ือ TOSSM มาชวยซีเกมสเม่ือ TOSSM มาชวยซีเกมส

จัดการอบรม Sports Medicine สัญจรขึ้น จัดการอบรม Sports Medicine สัญจรขึ้น 
วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2555 วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2555 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จดัการอบรม Sports Medicine สญัจรจดัการอบรม Sports Medicine สญัจร

Highlight in Elbow Injuries:Mayo Clinic’s Experience”Highlight in Elbow Injuries:Mayo Clinic’s Experience”
By Professor Shawn W. O’Driscoll, MD., PhD.By Professor Shawn W. O’Driscoll, MD., PhD.

รูปแบบ : การบรรยายภาคทฤษฎีและการอภิปรายหมู
ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกสและพยาบาล
จํานวน :  60 คน

รูปแบบ : การบรรยายภาคทฤษฎีและการอภิปรายหมู 
 และฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยใหญ 
ผูเขาอบรม : แพทยประจําบาน และแพทยออรโธปดิกส
จํานวน :  50 คน 

วันที่ 13-14 มีนาคม 2556วันที่ 13-14 มีนาคม 2556
ณ หองประชุมราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสฯ  ณ หองประชุมราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสฯ  

ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปชั้น 4  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป

Sports Medicine Intensive Day 2013 (Knee Day: Shoulder)Sports Medicine Intensive Day 2013 (Knee Day: Shoulder)

รูปแบบ :  การบรรยายภาคทฤษฎี
ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกส และ แพทยประจําบาน 
จํานวน :  100 คน 

 ในการแขงขัน SEA GAMES ครั้งที่ 27 ที่ประเทศพมา ระหวางวันที่ 11-22 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย 
รวมกับ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดจัดคณะทํางานประกอบดวย แพทย พยาบาล และนักกายภาพบําบัด กลุมหนึ่งรวมเดินทางไปกับ
ทีมนักกีฬา และพักอาศัยอยูกับคณะนักกีฬาของไทย มีภาระกิจคือ ดูแลปองกันรักษา เรื่องการบาดเจ็บและเจ็บปวยของทัพนักกีฬาไทย
ในหมูบานนักกีฬา มีการจัดต้ังคลินิคใหบริการทางการแพทยและกายภาพบาํบัด และไปเปนแพทยและนักกายภาพบําบัดของทีมในชวง
ที่มีการแขงขันของทีมไทย
 ในการเดินทางมาทํางานคร้ังนี้ มีแพทย
ออรโธปดิกสซึ่งเปนสมาชิกของ TOSSM 
ใหเกียรติ และสละเวลาจากงานประจํามา
รวมทํางานหลายทาน การเดินทางมาเปน
แพทยประจําทีมนักกีฬาไทยทําใหเราได
มีโอกาสแลกเปล่ียน เรียนรูประสบการณ 
และความคิดเห็นจากเพื่อนแพทย และ
นักกายภาพบําบัด ตลอดทั้งนักกีฬาใน
ประเภทตางๆ และผู ฝกสอน รวมถึงเจา
หนาท่ีฝายบริหาร นับวาเปนประสบการณที่
มีคุณคา และชวยใหการดูแลรักษาผูปวยใน
อนาคตของเราพัฒนาดีขึ้น

หนาแรกของเวปไซต

โมดลูแบบสอบถามจะปรากฏข้ึนหลงัจาก Login

เรียนทานผูอานที่เคารพทุกทาน เนื่องดวยอนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา 
รวมกับราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย มีโครงการ
จัดทําฐานขอมูลของประเทศในผูปวยที่ไดรับการผาตัดสรางเอ็นไขว
หนาใหม (Anterior cruciate ligament reconstruction) และผาตัดซอม
ขอไหลแกไขภาวะขอไหลหลดุทางดานหนา (Anterior shoulder instability) 
มีวัตถุประสงคในการเปนโครงการนํารอง เพื่อนําไปสูการจัดสรางฐาน
ขอมูลอื่นตอไป ตลอดจนเปนขอมูลพื้นฐานในการคนควาวิจัยระดับ
ประเทศในอนาคต
 โครงการดังกลาวผานความเห็นชอบโดยอนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา 
และราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย มีการขออนุญาติ
ผูปวยโดยใชใบ inform consent โครงการน้ีไดเริ่มตนมาต้ังแตเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน โดยเร่ิมจากการทดลองดวยสถาบัน
นํารอง 5 สถาบันเปนเวลา 6 เดือน นําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุง 
พัฒนาเพ่ือใหงายตอการเขาถึงและการใชงานจนปจจุบัน
 ทางอนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา วางแผนขยายการลงขอมูลให
ครอบคลุมท้ังประเทศ โดยใน ป พ.ศ. 2557 วางแผนประชาสัมพันธ
และรางจดหมายขอความรวมมือในการลงขอมลูในฐานขอมลู ในสถาบัน
ฝกอบรมใหครบทัง้ 19 สถาบนัทีไ่ดรบัการรบัรองจากราชวทิยาลยัแพทย
ออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
 แพทยผูเขารวมโครงการสามารถเขาไปลงขอมูลไดในฐานขอมูลของ
อนสุาขาเวชศาสตรการกฬีา (www.thaisportsmed.org) โดยตองเปนสมา
ชกิของเวปไซต และมีการลงช่ือเขาใช (log-in) กอน จงึจะพบโมดูลในการ
ลงขอมูล ผูลงขอมูลสามารถคลิกเลือกชนิดการผาตัดและลงขอมูลตาม
แบบฟอรมไดโดยใชเวลาไมเกิน 2 นาที ตอผูปวย 1 ราย โดยขอมูลที่ได
จะถูกเก็บรวบรวมในฐานขอมลูกลางของอนุสาขา

โครงการจัดทําฐานขอมูลผูปวยท่ีไดรับการผาตัดสรางเอ็นไขวหนาใหมโครงการจัดทําฐานขอมูลผูปวยท่ีไดรับการผาตัดสรางเอ็นไขวหนาใหม
และผาตัดซอมขอไหลแกไขภาวะขอไหลหลุดทางดานหนาและผาตัดซอมขอไหลแกไขภาวะขอไหลหลุดทางดานหนา

 สําหรับผูที่สนใจเขารวมโครงการ หรือพบปญหาในการลงขอมูล ตลอดจนตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ 
E-mail:tossmregistry@gmail.com หรือ adino_ball@yahoo.com ครับสุดทายนี้ขอสวัสดีปใหมผูอานทุกทานครับ

นพ.อดนินัท อภวิฒันการญุ
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วันที่ 25-26 เมษายน 2556วันที่ 25-26 เมษายน 2556
ณ หองประชุมราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสฯ  ณ หองประชุมราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสฯ  

ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปชั้น 4  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรีณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

วันพุธที่ 13 พ.ย. 2556ร.พ.ศูนยราชบุรีวันพุธที่ 13 พ.ย. 2556ร.พ.ศูนยราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

Review course for ResidentsReview course for Residents
The 3rd Annual Meeting of Thai OrthopeadicThe 3rd Annual Meeting of Thai Orthopeadic
Society for Sports Medicine 2013Society for Sports Medicine 2013

Sports Medicine สัญจร 2013งานประชุมวิชาการประจําเดือนSports Medicine สัญจร 2013งานประชุมวิชาการประจําเดือน
ออรโธฯ เขต 7ออรโธฯ เขต 7

Inter-hospital  ConferenceInter-hospital  Conference

การจดัสอบ Fellowการจัดสอบ Fellow

รูปแบบ :  การบรรยายภาคทฤษฎี
ผูเขาอบรม : แพทยประจําบานและแพทยใชทนุออรโธปดกิส 
จํานวน :  120 คน 

จํานวน Fellow  ที่เขาสอบ 16 คน

รูปแบบ : Symposium
    Update/Specific short topic
    Live cadaveric surgery
    Case presentation & Discussion
    ผูเขาอบรม :  398  คน 

รูปแบบ :  การบรรยายภาคทฤษฎี และการสนทนา
 แลกเปล่ียนความเห็นเรื่องผูปวย
ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกส แพทยทั่วไป
 และบุคคลากรทางการแพทย
จํานวน : 80 คน 

วันพฤหัสบดีท่ี 30  พฤษภาคม 2556  Review  สําหรับแพทยประจําบานสอบ Board วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2556  Review  สําหรับแพทยประจําบานสอบ Board 
วันที่ 4  กรกฎาคม  2556   ฝายSports Medicine วันที่ 4  กรกฎาคม  2556   ฝายSports Medicine 
วันที่ 31 ตุลาคม 2556    ฝาย Knee วันที่ 31 ตุลาคม 2556    ฝาย Knee 
วันที่ 26 ธันวาคม  2556   ฝาย  Foot & Ankle วันที่ 26 ธันวาคม  2556   ฝาย  Foot & Ankle 
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วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2556วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2556
ณ ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่ 19-20 กันยายน 2556วันท่ี 19-20 กันยายน 2556
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2556
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎีรูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎี
ผูเขาอบรม : แพทยฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดผูเขาอบรม : แพทยฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด

จํานวน : 17 คน จํานวน : 17 คน 

รูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของรูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของ
อาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎีอาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎี

ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกสผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกส
จํานวน :14 คน จํานวน :14 คน 

รูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎีรูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎี
ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกสผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกส

จํานวน :14 คน จํานวน :14 คน 

รูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารยรูปแบบ : ฝกปฏิบัติจากชิ้นสวนของอาจารย
ใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎีใหญ และการบรรยายภาคทฤษฎี
ผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกสผูเขาอบรม : แพทยออรโธปดิกส

จํานวน :12 คน จํานวน :12 คน 

“Fellow course” Knee – Shoulder“Fellow course” Knee – Shoulder
Arthroscopy Cadaveric Workshop 2013Arthroscopy Cadaveric Workshop 2013

Basic Knee reconstructive courseBasic Knee reconstructive course
Cadaveric Workshop 2013Cadaveric Workshop 2013

Shoulder Reconstructive CadavericShoulder Reconstructive Cadaveric
Workshop 2013Workshop 2013

Advances Knee Reconstructive Cadaveric Advances Knee Reconstructive Cadaveric 
Workshop 2013Workshop 2013

รวมกิจกรรม รวมกิจกรรม CADAVERIC WORKSHOP CADAVERIC WORKSHOP 
อนุสาขา  Sports Medicineอนุสาขา  Sports Medicine

ประจาํป 2556ประจําป 2556
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เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท : 02-716-5436-7

ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย :: เว็บไซต www.rcost.or.th

Cadaveric workshop 

กิจกรรมป 2014กิจกรรมป 2014
The 4th Annual MeetingTTThhee 44tth AAnnnuaall MMeeeetiingg
                   of TOSSM 2014                   oof TTOSSSMMM 2201144

TOSSM CadavericTOSSM Cadaveric
       Workshop 2014       Workshop 2014

Dusit Resort, Hua Hin.
11 - 12th July 2014    

Theme Contact Sports Injuries 

6 - 7 Febuery 20146 - 7 Febuery 2014

 Fellow Course Knee & Shoulder

24 - 25 July 201424 - 25 July 2014

 Shoulder Reconstructive Course

18 - 19 September 201418 - 19 September 2014

 Knee Reconstructive Course

27 - 28 November 201427 - 28 November 2014

 Advances Shoulder Course

Intensive Day Intensive Day 
Knee & Shoulder Knee & Shoulder 

26 - 27th February 201426 - 27th February 2014
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป


