
ตารางประชุมวิชาการ TOSSM สัญจร [ Meet The North ] 
 

Day 1 พฤหัส ที่ 26 มค 2566  
8.30 -9.00  Register  
9.00 -10.15  Topic ทั่วไป (หัวข้อละ 15 นาที)   

Moderator - นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร, นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์  
1. Which method of closed reduction in a shoulder dislocation you prefer?  
   (พ.อ.นพ. รัฐพล ศรีผ่องใส รพ. ค่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.พษิณุโลก)  
2. Shoulder instability across the life span: What are the differences between young    
   adult & elderly? (นพ.นิเทศก ์แก้วสว่าง รพ. ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท)  
3. Management of acute AC joint injury in my hospital (นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์  
   รพ.พทุธชินราช พิษณุโลก) 
4. ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย อุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้อง (นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร  
   รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก)  
5. หลักการ E-bidding ที่พวกเราควรรู้ (นพ. สุรชัย จิรประภากร รพ.ลำพูน)  

10.15 - 10.30  Coffee Break  
10.30 – 11.00    พิธีเปิด โดย ประธาน TOSSM นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์, ผอ.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก นพ.สชุาติ พร

เจริญพงศ์ กล่าวต้อนรับ  
11.00 - 12.00  แยกห้อง  

1. ห้องแพทย ์ Topics โดย หมอ sports med. ภาคเหนือ (หัวข้อละ 12 นาที)  
Moderator - นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์, นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคล 
1. Management of acute knee dislocation in general practice  
   (นพ.นรินทร์ โกกาธรรม รพ. ลำพูน)  
2. Prevention of OA knee by recognizing meniscus root injury in middle-aged patient   
   (นพ.ณัทกร เผ่าพงษท์อง รพ. แพร่)  
3. PCL Avulsion injury: Arthroscopy VS Open (อ.ศศินทร์ รพ.ลานนา)  
4. How to deal with cysts around the knee: meniscal cyst, ACL/PCL cyst & Baker cyst  
   (รศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา รพ. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก) 
5. Roles of osteotomy in sports medicine (นพ.วิฑูรย์ เตรียมตระการผล รพ.พุทธชินราช  
   พิษณุโลก)  

  



2. ห้องพยาบาลและกายภาพ  
Moderator - นพ.สุนิคม ศุภอักษร, นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร 

11.00-11.30  Physical modality to relieve pain in sports injury (พญ.พรพิมล เกษมสุข รพ.พทุธชินราช  
พิษณุโลก)  

11.30-12.00  post-op program for ACL/PCL, when you allow patient return to the game?  
(Physiotherapist, คุณสุรีพร พรหมแพทย์ รพ.มหาราชเชียงใหม่)  

12.00 - 13.00  Lunch symposium [Menarini: Arcoxia] @ Conventional Hall1 
13.00 -15.00  แยกห้อง  

    1. ห้องแพทย์ Case discussion (case ละ 20 นาที) โดย หมอ sports med ภาคเหนือ  
Moderator - นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์, นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ 
Shoulder:  รพ เทพปัญญา, รพ. ลานนา, รพ. แม่สอด Panelist นพ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์,  
                นพ. เอกวิทย์ เกยรุาพันธ์ุ, นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต, พ.อ.นพ. รัฐพล ศรีผ่องใส 
Knee:        รพ.นครพงิค์, รพ. พทุธชินราช พิษณถโลก, รพ. พิจิตร Panelist นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร,  
                นพ.ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล, นพ.ณัฐพร แสงเพชร, นพ.วรรธนัย อัตถากร  
2. ห้องพยาบาล & กายภาพ  
Basic instruments in shoulder and knee arthroscopy  
Moderator - นพ.อทิธิพล ประสิทธ์ิดำรง, นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ 

13.00-13.20   Basic instrument in knee arthroscopy  (นพ.ต้อม จันทรศัพท์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์) 
13.20-13.40  Basic instrument in shoulder arthroscopy (ผศ.นพ.พิรณุ ตั้งศรีพงศ์ รพ. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก)  
13.40 -14.30  Workshop and demonstration (Knee 20 min, Shoulder 20 min สลับกลุ่ม ) 

Instructor: Knee1  นพ.ต้อม จันทรศพัท์, นพ.ภูวพงศ์ นิม่กิ่งรัตน ์
Instructor: Knee2  นพ.อิทธิพล ประสิทธ์ิดำรง, นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธ์ิ 
Instructor: Shoulder1  ผศ.นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์, นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคล 
Instructor: Shoulder2  นพ.สุนิคม ศุภอักษร, นพ.นันทพล ชูเวสศิริพร 

14.30-14.50  Nursing care for arthroscopic patients (นพ.เกียรติยศ จิตทรงบุญ รพ.เพชรบูรณ์)  
 
 

 
  



Day 2 ศุกร์ที่ 27 มค 2566  
9.00 -10.30  Tips & Tricks by TOSSM staff (หัวข้อละ 15 นาที) 

Moderator – นพ.ณัฐพร แสงเพชร, นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ 
1. Key to success in arthroscopic RC repair (นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ุ รพ.ศิริราช) 
2. Role of RSA in massive RC tear (นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ รพ. ธรรมศาสตร์)  
3. Management of glenoid bone loss in shoulder instability  
   (นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร รพ.พระมงกุฏ) 
4. Management of posterior shoulder instability (นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล รพ.มหาราชเชียงใหม่)  
5. Treatment for proximal humerus fracture with metaphyseal bone loss 
   (นพ.ปฐมพงศ์ ชูวิทย์ รพ.สุโขทัย)  

10.30-10.45  Coffee break  
10.45-12.00  Session สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (หัวข้อละ 15 นาที)  

Moderator – นพ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์, นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต 
1. การเตรียมความพร้อม และการจัดท่าผ่าตัดผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่  

(นพ.ศรัญ พรมวังขวา รพ.สมเด็จพระยพุราชปัว จ.น่าน)  
2. เมื่อไหรท่ี่เราจะเลือกวิธีการผ่าแบบเปิด สำหรับการเย็บซ่อมเอน็หัวไหล่ (นพ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์  

รพ. ลำปาง)  
3. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่ติด (นพ.พิรัฐ ศิริพิพัฒนมงคล รพ. ราชเวช จ.เชียงใหม่)  
4. การประเมินรับรองเฉพาะโรค DSC (Disease Specific Certification) ACL (นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์  

รพ.มหาราช) 
5. บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลนักกีฬา (Team physician) (นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ) 

12.00 - 13.00  Lunch symposium [Helion: Voltaren] @ Conventional Hall1 
            

                   ประธานTOSSM กล่าวปิดงาน  
                --------------------------------------------------------------------- 
 

 


