
TOSSM Sports Medicine Intensive Day 2020: Knee section 
“Posterior Cruciate Ligament Injury & More” 

วันพฤหัสบดทีี ่23 มกราคม พ.ศ. 2563 รพ.ภูมิพล 
7:30-8:00 Registration 
8:00-9:00 Session I: PCL injury 
Moderator: สมศกัดิ ์คปุตน์ริตัศิยักุล (จุฬา), ไตร พรหมแสง 
Anatomy and biomechanics of the PCL: surgical implication รฐัภูมิ วชัโรภาส รามา 
Clinical evaluation and instrumented measurement in PCL injury ภพ กนกโรจน ์ศริิราช 
Fixation techniques for PCL avulsion ไตร พรหมแสง 
Conservative treatment of PCL injury: patient selection, technique, and outcomes ณฐักร มหสภุาชยั(มศว) 
Patellofemoral pain in chronic PCL injury ธงชยั เลาหไทยมงคล (ศรีราชา) 
Q&A 
9:00-10:00 Session II: arthroscopic PCL reconstruction 
Moderator: พนิจิ ศรีสวุรรณภรณ์ (ราชวถิี), วริทธิ วชัรปรีชาสกลุ (วชิระ) 
Graft choices for arthroscopic PCL reconstruction สรุิยะ ลกัษวธุ ราชวถิ ี
How to get better visualization and correct tunnel placement in arthroscopic PCLR ศภุศกัดิ ์สาทรพาณิชย ์(มหาราช
นครราชสมีา) 
Graft tensioning and fixation in PCL reconstruction ปัญญวฒัน ์อภิวฒันกุล ขอนแก่น 
Simultaneous ACL and PCL reconstruction: indications, technique and outcomes วริทธิ วชัรปรีชาสกุล วชิระ 
Complications in PCL reconstruction: how to avoid them จีรศกัดิ ์ธนาบูรณ์ ภูมิพล 
Q&A 
10:00-10:30 Coffee break 
10:30-11:00 พิธีเปิด 
11:00-12:00 Surgical technique in ACL and PCL reconstruction (VDO demonstration) 
Moderator: ธนะรตัน ์บญุเรือง(สงขลา), สทิธานต ์อิ่มประสทิธิชยั (จุฬาภรณ์), อลิศรา อารีราชการณัย์ บ ารุงราษฎร์ 
Alternative graft choice: harvesting quadriceps tendon graft (8 min) มนูศกัดิ ์บญุอาจ อดุร 
Alternative graft choice: Harvesting peroneus longus tendon graft (8 min) สธุี ทระกุลพนัธ ์ขอนแก่น 
Natural ACL reconstruction (15 min) วชิาญ กาญจนถวลัย ์เลิดสนิ 
Arthroscopic PCL reconstruction (15 min) อดนินัท ์อภิวฒันก์ารุญ ธรรมศาสตร ์
Q&A 
12:00-13:00 Lunch 
13:00-14:00 Cartilage session 



Part I: Practical points for cartilage surgery: case discussion (40 min) 
Moderator: ภูวพงศ ์นิม่กิ่งรตัน ์(เชียงใหม่) 
Panelists: ชาญณรงค ์เกษมกิจวฒันา, วริตัน ์คงเจริญสมบตั,ิ ปิยาอร น าไพศาล, ตลุยพฤกษ์ ถาวรสวสัดิร์กัษ์, ไชยวฒัน ์ช่วย
ชูสกุล 
- Injection therapy for cartilage restoration 
- Surgical indication and guideline for cartilage surgery 
- The role of HTO in cartilage restoration 
Part II: Future and trend for cartilage treatment (20 min) 
Moderator: ตลุยพฤกษ์ ถาวรสวสัดิร์กัษ์ 
Panelists: ชาญณรงค ์เกษมกิจวฒันา, วริตัน ์คงเจริญสมบตั,ิ ภูวพงศ ์นิ่มกิ่งรตัน,์ ปิยาอร น าไพศาล, ไชยวฒัน ์ช่วยชูสกุล 
- Trend for basic research for cartilage regeneration 
- Recommendation for clinical research for cartilage treatment 
14:00-14:30 Lecture: Treating PCL injury: What I have learned over decades อ.วิรุฬห ์เหล่าภทัรเกษม 
Moderator: สรุพล เกษประยูร (ต ารวจ), ถาวร ศษิยนเรนทร์ (ต ารวจ) 
14:30-15:15 Osteotomy and revision PCLR 
Moderator: พรเทพ มา้มณ ี(กรุงเทพ), ภพ กนกโรจน ์(ศริิราช) 
- Osteotomy for chronic PCL injury วชิรพรรณ ปริญญาคปุต ์สงขลา 
- What are the causes of failure and unsatisfied results after PCLR? พฒันเกต ิชวีะกอ้งเกยีรต ิพระมงกุฎ 
- Revision PCL reconstruction ประกาศติ สงวนจิตร ธรรมศาสตร์ 
15:15-16:00 Interactive case discussion: multiple ligament injuries 
Moderator: มนูญ เลียวนรเศรษฐ (โคราช), พสิฏิฐ์ เลิศวานชิ (ศริริาช) 
Case presentation เกรยีงกมล เบญจวงศเ์สถียร พษิณโุลก, ศศพิงษ์ โรหิโตปการ (หาดใหญ่) 
Panelists วฒุิพงศ ์สทุศันยี์(ภูมพิล), ชาตชิาย ภูกาญจนมรกต(สมิตเิวช), เสริมศกัดิ ์สมุานนท ์(ขอนแก่น), ชนะการ พรพฒัน์
กุล (เชียงใหม)่ 

 

 

 

 



Sports Medicine Intensive Day 2020 – shoulder 

วันศุกรท์ี ่24 มกราคม 2563 Theme: Management in MIRCT 
07.30-08.00 Register 
Morning session: All aspect for rotator cuff tear 
08.00-09.00 Nature of rotator cuff healing (12 min each) 
Moderator: เอกวทิย ์เกยรุาพนัธุ ์(ศริิราช) 
Co- Moderator: สรุิยะ ลกัษวธุ ราชวถิ ี
- Faith of rotator cuff after repair (Basic cuff healing) พรุิณ ตัง้ศรีพงศ ์(มน) 
- How does rehabilitation improve rotator cuff healing? อภิพร กาญจนกุญชร (ป่ินเกลา้) 
- When do we perform subacromial and subcoracoid decompression?- evidence base สนุคิม ศภุอกัษร (เลิดสนิ) 
- Biologic augmentation for tendon to bone interface ตลุยพฤกษ์ ถาวรสวสัดิร์กัษ์ (รามาธิบด)ี 
Q&A 12 min 
09.00-9.30 Superior capsular reconstruction – SCR (8 min each) 
Moderator: ชาตชิาย ภูกาญจนมรกต (สมิตเิวช) 
Co- Moderator: นฤเบศ รุ่งรตันวไิล (สริิกิติ)์ 
- Dermal allograft vs ITB autograft for SCR พงิควรรศ คงมาลยั (มศว) 
- Long head biceps using for SCR ชชัวาล เลิศบษุยานกูุล (รามาธิบด)ี 
- Best practice for posterosuperior cuff tear treated with SCR ประกาศติ ชนะสทิธิ ์(เวชธาน)ี 
Q&A 6 min 
9.30-9.50 Coffee break 
9.50-10.50 Massive irreparable rotator cuff tear (MIRCT) Non-arthroplasty options (12 min each) 
Moderator: ชลวชิ จนัทร์ลลิต (มศว) 
Co- Moderator: ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ (จุฬา) 
- Is repairing still be the only answer? ชลวชิ จนัทร์ลลิต (มศว) 
- Good cases those are great for partial cuff repair ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ (จุฬา) 
- Head to head for tendon transfer versus superior capsular reconstruction: biomechanics & results ณฐัพร แสง
เพชร (รามาธิบด)ี 
- What is new for treatment options in MIRCT? เอกวทิย ์เกยรุาพนัธุ์ (ศริิราช) 
Q&A 12 min 
10.50-11.30 Arthroplasty options for MIRCT (10 min each) 
Moderator: วฒุิพงษ์ สทุศันยี ์
Co- Moderator: ธนวรรธ์ ฟองศร ี(ป่าตอง) 
- Revisit prosthetic design of RTSA ประชนั บญัชาศกึ (พญาไท 2) 



- Pre-operative templating for RTSA in MIRCT บญัชา ชืน่ชูจติต ์(ธรรมศาสตร)์ 
- How do I manage the bone defect and tension set-up in RTSA? ณฏัฐา กุลก าม์ธร (พระมงกุฏ) 
Q&A 10 min 
11.30-12.30 Lunch 
Afternoon session: fractures around the shoulder 
12.30-13.30 Distal clavicle fracture: state of the art (12 min each) 
Moderator: บญัชา ชืน่ชูจิตต ์(ธรรมศาสตร์) 
Co- Moderator: ณฐัฐพล สรุชัตห์นาแน่น ม.บูรพา 
- Review of fixation options for distal clavicle fracture นติ ิประสาทอาภรณ์ (รามค าแหง) 
- Proper and technical tip for distal clavicle fixation วนัธวชั อมัพรายน ์(สมเดจ็ฯ ศรีราชา) 
- How do you handle and treat the ligamentous injury around distal clavicle? ชนะการ พรพฒันก์ุล (มช) 
- Clinical results of distal clavicle fracture treatment ไชยวฒัน ์ช่วยชูสกุล (มอ) 
Q&A 12 min 
13.30-14.00 Proximal humeral fracture (PHF): evidence base practice (8 min each) 
Moderator: ณฏัฐา กุลก าม์ธร (พระมงกุฏ) 
Co- Moderator: สวุชิาญ บ ารุงเชาวเ์กษม 
- Surgical vs no-surgical treatment by randomized clinical trial for PHF พาสรรค ์ผลโภค (สามพราน) 
- Tuberosity avulsion fracture fixation นฤเบศ รุ่งรตันวไิล (สริิกติิ)์ 
- Management PHF with dislocation ประภากร กลบักลาย (มอ) 
Q&A 6 min 
14.00-14.20 Coffee break 
14.20-15.00 interactive case discussion 
Difficult PHF- case discussion 
Moderator: ณฐัพร แสงเพชร 
Co- Moderator: ประกาศติ ชนะสทิธิ ์(เวชธาน)ี, ก๊อฟ ตนัตศิรีเจรญิกุล (ป่ินเกลา้), ปัญญวฒัน ์อภิวฒันกุล (มข), อทิธิพล 
ประสทิธิด์  ารง (ป่ินเกลา้), ชายนนัท ์วจิติรตระการรุ่ง (รามาธิบด)ี 
15.00 Adjourn 

 


