ตารางประชุมวิชาการ Orthopaedic Review Course 2019
วันเสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
8.00

ลงทะเบียน

8.00-8.30 พิธีเปิด โดย รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Pediatric
8.30 – 8.45
Proper knee alignment in childhood
8.45 – 9.00
Flat foot management
9.00 – 9.15
DDH
9.15 – 9.30
Perthes
9.30 – 9.45
SCFE
Foot & Ankle
9.45 – 10.00 Ankle arthritis
10.00 – 10.15 Plantar fasciitis & gastrocnemius contracture syndrome
10.15 – 10.30 PTTD
10.30 – 10.45 Chronic TA tendinopathy

พ.ท.นพ.ปวิณ คชเสนี
พ.อ.ผศ.นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
อ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์
พ.ท. นพ.ชานาญนิติ์ รุ้งพราย
พ.อ. นพ.นุสรณ์ ไชยพรหม
อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
อ.นพ.เสฎฐา เวสารัชชพงศ์

10.45 - 10.55 Coffee break

Hand

10.55 - 11.10
11.10 – 11.25
11.25 – 11.40
11.40 – 11.55

Wide awake in ageing hand patient
Fracture of distal radius in elderly
Malunion of distal radius in elderly
Fracture of distal humerus in elderly

ผศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
พ.ท.รศ.นพ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
ผศ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
พ.อ.รศ.นพ.สุริยา ลือนาม

11.55 - 12.55 Lunch

Tumor

12.55 – 13.10 Primary soft tissue sarcoma in advance age
13.10 – 13.25 Primary bone sarcoma in advance age
13.25 – 13.40 Pathological fracture in elderly : How to
distinguish between benign, metastasis and sarcoma
13.40 – 13.55 Pathological fracture in elderly : Long bone
management

ร.ท.นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์
พ.ท.นพ.ภูวดล วีรพันธุ์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
อ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์

13.55 - 14.05 Coffee break

Hip & Knee

14.05 – 14.25 Non-operative treatment in knee osteoarthritis
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
14.25 – 14.45 Non-arthroplasty options in knee osteoarthritis
พ.อ.นพ.ดนัย หีบท่าไม้
14.45 – 15.20 Case Discussion : อ.นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์ Moderator
ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, พล.ต.รศ.นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล, พ.อ.ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ,
อ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นมุ่ , พ.ท.นพ.สารเดช เขื่องศิริกุล, พ.อ.นพ.ดนัย หีบท่าไม้
(โปรดพลิก)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
Spine (Degenerative Scoliosis)

9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30

Definition, Natural history, classification and clinical presentation ร.อ. นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ
How to address sagittal imbalance?
อ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
Treatment strategy : Operative management
พ.ต.นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
Role of MIS in degenerative scoliosis
ผศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
Case discussion

10.30 - 10.40 Coffee break

Trauma (Intertroch fracture)

10.40 - 10.55 AO/OTA classification : Does this classification precisely
guide us for operative training ?
10.55 – 11.10 Preoperative planning for intertrochanteric fracture :
Evidence based approach
11.10 – 11.25 Surgical approach : Tip and trick for reduction in
general cases and difficult cases for intertrochanteric fracture
11.25 – 11.40 Predictive factor for poor outcome including morbidity
and mortality in intertrochanteric fracture

Metabolic

11.40 – 12.00 Sarcopenia

พ.ต.นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง
พ.ท.นพ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมย์
อ.นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
ศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศษิ ฐ

11.55 - 12.55 Lunch

Sports Medicine

13.00 – 14.30 Shoulder Pain in elderly
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์ พ.ท.ผศ.นพ.ณัฎฐา กุลกาม์ธร พ.ต.นพ.กรกฎ ชรากร
14.30 Coffee break

