
การประชุม SMID 2019 

24-25 ม.ค. 2562 

โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 

Knee Day (พฤหสั 24 ม.ค.2562) 

 

07:30-08:00 Registration 

08:00-09:15 ACL reconstruction: meet the experts  

  Moderator: วฒุพิงศ ์สทุัศนีย,์ กรกฤษณ ์ชยัเจนกจิ 

  Panelist: ชนนิทร ์ล ำ่ซ ำ, ชำตชิำย ภูกำญจนมรกต, พรเทพ มำ้มณี, ธนะรัตน ์บุญเรอืง 

- Patient selection: Do or Do not operate  

- Pearls and pitfalls in ACLR 

- Key points in post-operative rehabilitation after ACLR 

- Q&A 

09:15-10:00 Unhappy ACLR (หัวขอ้ละ10นำท)ี 

  Moderator: สรุพล เกษประยูร, สธุ ีทระกลุพันธ ์           

- Pain after ACLR                   ถำวร ศษิยนเรนทร ์

- Motion deficit after ACLR      พสิฏิฐ ์เลศิวำนชิ 

- Infected ACLR                     ณัฐกร มหสภุำชยั 

- Q&A 

10:00-10:30 Coffee break  

10:30-11:00 Opening Remarks    พลเรอืตร ีสมุติร แดงดเีลศิ, ประชนั บัญชำศกึ 

11:00-12:00 Fundamental cartilage tissue restoration  

                         (หัวขอ้ละ12นำท)ี 

  Moderator: วริัตน ์คงเจรญิสมบัต,ิ ภูวพงค ์นิม่กิง่รัตน ์

- Recent treatment for cartilage repair                                                      

             ชำญณรงค ์เกษมกจิวฒันำ 

- Cells: their roles and clinical evidence for cartilage repair            

            ตลุยพฤกษ์ ถำวรสวสัดิร์ักษ์   

- Growth factors: the basic and future trend for cartilage repair            

            ปิยำอร น ำไพศำล 

- Scaffolds: the principle and available options for cartilage repair          

            ภูวพงค ์นิม่กิง่รัตน ์

-  Q&A 

12:00-13:00 Lunch 

 

 



13:00-14:00 Meniscus and synovial disease (หัวขอ้ละ10นำท)ี 

  Moderator: เสรมิศกัดิ ์สมุำนนท,์ ภพ กนกโรจน ์

- Meniscus root repair            อดนัินท ์อภวิฒันก์ำรุญ 

- Difficult meniscus tears              ศภุศกัดิ ์สำทรพำนชิย ์

- Degenerative meniscus              ภพ กนกโรจน ์

- Pigmented villonodular synovitis  สรุยิะ ลกัษวธุ 

- Q&A 

14:00-14:45 PCL injury (หัวขอ้ละ10นำท)ี 

  Moderator: วริุฬห ์เหลำ่ภัทรเกษม, ศศพิงษ์ โรหโิตปกำร   

- Arthroscopic fixation of PCL avulsion    สธุ ีทระกลุพนัธ ์ 

- Tips and tricks for PCL reconstruction  ชลวชิ จันทรล์ลติ 

- Tibial inlay PCL reconstruction            วริุฬห ์เหลำ่ภัทรเกษม 

- Q&A 

14:45-15:30 MPFL reconstruction (หัวขอ้ละ10นำท)ี 

  Moderator: พนิจิ ศรสีวุรรณภรณพ์นิจิ, สรุยิะ ลกัษวธุ 

- Patient selection                                 วรทิธ ิวชัรปรชีำสกลุ 

- Pearls and pitfalls in MPFL reconstruction  อภสิรรค ์จนิำนุวฒันำ 

- Failed MPFL reconstruction                  ชนะกำร พรพัฒนก์ลุ 

- Q&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shoulder Day (ศุกร ์25 ม.ค.2562) 

08:00-08:30 Registration 

08:30-09:25 Shoulder examination validity  

  Moderator: ไตร  พรหมแสง , ธันว ์อทิธพิำนชิพงศ ์

08.30-08.45 MDI: Correlation between physical and radiographic examinations    

                             อทิธพิล ประสทิธิด์ ำรง 

08.45-09.00 SLAP & labral pathology by examination: evidence base guideline           

                             เฉลมิชยั ลมิติเลำหพันธุ ์

09.00-09.15 Massive rotator cuff examination                                                   

                             ปวนิท ์รัตนสมัฤทธิ ์

09.15-09.25 Q&A 

 

09.25-10.00 Scoring system for instability vs rotator cuff injury 

  Moderator:อดนัินท ์อภวิฒันก์ำรุญ, วำรทิ จำตเิสถยีร 

09.25-09.40 Shoulder instability score for the clinical practice                            

                            พริุณ ตัง้ศรพีงศ ์

09.40-09.55 What different for ASES, Constant, UCLA and DASH?                     

                            พำสรรค ์ผลโภค 

09.55-10.00 Q&A 

10:00-10:20 Coffee break  

10:20-11:25 Best practice for proximal humeral fracture 

  Moderator:ชนะกำร พรพัฒนก์ลุ, วรวทิย ์อึ๊งบ ำรุงพันธุ ์

10.20-10.35 Management of rotator cuff suture and anatomic plate fixation     

                            ชศูกัดิ ์กจิคณุำเสถยีร 

10.35-10.50 Types of fixation in surgical cases of proximal humeral fractures     

                            ณัฏฐำ กลุก ำมธ์ร 

10.50-11.05 Tip and trick for RSA in treatment of 4-part proximal humeral fracture  

                            บัญชำ ชืน่ชจูติต ์

10.05-11.20 Complex proximal humeral fracture: Answer on question for complete 

solution                 วชิำญ กำญจนภวลัย ์

11.20-11.25 Q&A 

 



11:25-12:00 Scapular fracture those need fixations 

  Moderator:บัญชำ ชืน่ชจูติต,์ พงษ์เทพ ณ นคร 

11.25-11.40 Displaced scapular neck fracture- evaluation and fixation           

                            ประภำกร กลบักลำย 

11.40-11.55 Surgical approach for scapular body fixation                          

                            มนูศกัดิ ์บุญอำจ 

11.55-12.00 Q&A 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-13:55 Failed Capsuloligamentous repair for ADI  

  Moderator: ณัฐพร แสงเพชร, ฉลองรัฐ ยิม้วำสนำ  

13.00-13.15 Revision after failed Bankart surgery (Capsular failure)             

                             เอกวทิย ์เกยุรำพันธุ ์

13.15-13.30 Do we wrong if followed the ‘glenoid track theory’?                 

                             ชชัวำล เลศิบุษยำนุกูล 

13.30-13.45 Failed Latarjet                                                                

                             เมษัณฑ ์ปรมำธกิลุ 

13.45-13.55 Q&A 

13:55-14:50 Irreparable cuff tear   

  Moderator: วญิญ ูรัตนไชย, จริันธนนิ รัตนวำรนิทรช์ยั 

13.55-14.10 Decision making for treating irreparable cuff tear              

                              ประชนั บัญชำศกึ 

14.10-14.25 Is there a place for tendon transfer?                                 

                              ธนะเทพ ตัน่เผ่ำพงษ์ 

14.25-14.40 Superior capsular reconstruction: when and how?               

                              ประกำศติ ชนะสทิธิ ์

14.40-14.50 Q&A 

14:50-15:10 Coffee break 

15:10-16:00 Difficult rotator cuff tear: Cases of the year   

  Moderator: ณัฐพร แสงเพชร, ประกำศติ ชนะสทิธิ ์

  Panelist: ประกำศติ สงวนจติร, บวรรัฐ วนดรุงคว์รรณ, นติ ิประสำทอำภรณ,์ อดนัินท ์

อภวิฒันก์ำรุญ 

(Voting system from the audiences: Kahoot) 


