
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. เปิดการประชุม

 •  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 • ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์กีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ

 • หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ

Exercise medicine 1

09.15–09.30 น. Running medicine วิ่งเพื่อสุขภาพ นพ.อติเรก จิวะพงศ์

09.30-09.45 น. Risk of injuries and death in runners:

 How we can avoid the situations? นพ.อี๊ด ลอประยูร 

09.45-10.00 น. Mystery of the female athletes นพ.คเชนทร์ นำาศิริกุล

10.00-10.15 น. Heat related illness นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช 

10.15-10.30 น. Prevention of injuries: Models,

 methods and making it happen! นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

Moderator  นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง  นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

10.30-11.00 น. Coffee Break

Exercise medicine 2

11.00-11.15 น. Volleyball sports medicine นพ.คเชนทร์ นำาศิริกุล

11.15-11.30 น. Medicine for cycling by cyclist นพ.ณัฐพร แสงเพชร 

11.30-11.45 น. Sports concussion: The neglected injury in sports

 นพ.อี๊ด ลอประยูร 

11.45-12.00 น. Do you know anything about REDS?

 นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

Moderator  นพ.อติเรก จิวะพงศ์  นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / Luncheon symposium

Sports Knee Injuries

13.00-13.15 น. Knee pain in runner – Evaluation & Investigation

 นพ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์

13.15-13.30 น. Patellofemoral problems นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล

13.30-13.45 น. Meniscus injury นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ

13.45-14.00 น. OA Management in young active population: How do we

 deal with young athletes with OA? นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล

14.00-14.15 น. Current management of anterior cruciate

 ligament injury นพ.อุกฤษฏ์ คุณาธรรม

14.15-14.30 น. Knee dislocation นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์

Moderator นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล  นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล

14.30-15.00 น. Case 1: Knee

 Case presentation: นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ

 Panelist: นพ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์

 นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

 นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล

 นพ.ณัฐพร แสงเพชร

 นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์์

15.00 น. ปิดประชุมประจำาวัน

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

Update Management of Shoulder-Problems

09.00-09.15 น. Shoulder injury in sports: Evaluation & management 

 นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ 

09.15–09.30 น. Shoulder Dislocation: Practical point and update

 นพ.ณัฏฐา กุลกำาม์ธร

09.30-09.45 น. Fracture around shoulder นพ.ประภากร กลับกลาย 

09.45-10.00 น. Frozen shoulder นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

Moderator  นพ. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ นพ.ประภากร กลับกลาย

10.00-10.30 น. Case 2: Shoulder

 Case presentation: นพ.พงษ์เทพ ณ นคร

 Panelist: นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล,  

 นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์, นพ.ณัฏฐา กุลกำาม์ธร, นพ.ประภากร กลับกลาย

10.30-11.00 น. Coffee Break

 

Elbow Problems in Sports

11.00-11.15 น. Elbow injury in sports: Evaluation & management

 นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต

11.15-11.30 น. Tennis: How to fine tune your racquet after having  

 elbow injury นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

Moderator  นพ.ณัฏฐา กุลกำาม์ธร นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุณ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน/ Luncheon symposium

 

Hip Problems in Sports

13.00-13.20 น. Hip pain: Evaluation and management นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช 

13.20-13.40 น. Snapping hip syndrome นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุณ

Moderator  นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์   นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ

Foot and Ankle Problems in Sports

13.40-14.00 น. Ankle sprain: update in management นพ จิรันดร์ อภินันทน์

14.00-14.20 น. Foot problems for runner นพ.กรกช มะลิวรรณกุล

14.20-14.40 น. How to choose running shoes นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน

14.40-15.00 น. Workshop Foot and Ankle Physical Examination

 นพ จิรันดร์ อภินันทน์    นพ.กรกช มะลิวรรณกุล

Moderator  นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์  นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ

15.00 น. ปิดประชุม


