
ตารางประชุมวิชาการ Orthopaedic Review Course 2023   
วันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 

8.00        Open Ceremony 

Tumor section 
8.30 How to prevent VTE in musculoskeletal tumor surgery     ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ ์
8.45 How to prevent unplanned excision for bone tumor     อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย ์
9.00 How to prevent complications in spinal tumors surgery     พ.ต.นพ.สุทธิพัฒน์  ไพโรจน์บริบูรณ ์
9.15 Update biopsy technique in musculoskeletal tumors to avoid pitfall complications  พ.ต.นพ.สิทธิโชค  วัชรมาสบงกช 
               
Foot and Ankle section 
9.40 Tips and tricks to prevent complications in hallux values surgery      ผศ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท ์
10.00 Tips and tricks to prevent soft tissue complications following surgery in foot and ankle trauma อ.นพ.เสฎฐา เวสารัชชพงศ์                
10.20 Common complications in arthroscopic surgery in foot and ankle : How to prevent and treatment?    พ.ท.นพ.ชํานาญนิติ์  รุ้งพราย                 
10.40 Common pitfalls in Archilles’tendon rupture and how to prevent them?      ร.อ.นพ.ญาณธรัฐ  ศรีพาณิชย ์

11.00 Break 

Hand section 

11.30 Avoiding complications in flap surgery       ผศ.นพ.เทพรตัน์ กาญจนเทพศักดิ ์ พญ.ขนากานต์ โรจน์ปติิพงศกร 
11.50 Avoiding complications in peripheral nerve treatment       นพ.ศุภกร บูรณะวงศ์ตระกลู นพ.พงศกร พิทยโสภณกิจ นพ.ธนัตถ์ เจริญผล 
12.10 Avoiding iatrogenic nerve complications beside peripheral nerve treatment   พ.ท.รศ.นพ.อรรคพัฐ  โกสิยตระกลู 

12.30 Lunch Symposium 

Hip Knee section (Tip and Trick to avoid complications in hip and knee arthroplasty) 
13.30 Thromboembolism         พ.อ.นพ.ดนัย  หีบท่าไม 
13.50 Hip dislocation          พ.อ.ผศ.นพ.สารเดช  เขื่องศิริกลุ 
14.10 Periprosthetic joint infection        ผศ.นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร 
14.30 Periprosthetic fracture in THR        ผศ.นพ.กุลพัชร จลุสําล ี

14.50        Break 
Metabolic section 
15.20 Clinical utilities of laboratory tests in osteoporosis      พล.ต.ศ.ดร.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์ 
15.40 Common pitfalls in measurement and interpretation of DXA    พ.ต.นพ.ธีรภัทร  ธุถาวร 
 



 
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 
Pediatric section (Tips and tricks to avoid complications in pediatric upper extremity fracture) 
8.30 Supracondylar fracture      ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันท์สุข 
8.50 Lateral condyle fracture     อ.พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 
9.10 Medial epicondyle fracture     ศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน ์
9.30 Proximal radius fracture      พ.อ.ผศ.นพ.ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน 
9.50 Distal radius fracture      พ.ท.ผศ.นพ.ปวิณ  คชเสน ี  

10.10         Break 

Trauma section 
10.30 BCIS : Incidence, patholophysiology, diagnosis and risk factors อ.นพ.นิทิศ ศรีอุเทนชัย 
10.50 Tips and tricks to avoid BCIS     รศ.นพ.ปพน สงา่สงูส่ง 
11.10 Tips and techniques for mid shaft clavicle fixation  พ.ท.ผศ.นพ.ภูริพันธ์  จิรางกูร 
11.30 Tips and tricks to avoid complications in SI screw fixation พ.ท.นพ.ญาณินภ์  ปลื้มอารมย ์
 
Sports Medicine section 
11.50 Pearl and pitfall in arthroscopic meniscus surgery  ผศ.นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง 
12.10 Pearls and pitfalls in rotator cuff repair    อ.นพ.ธิติพล  วนชิชานนท์ 
12.30 RTSA for fracture : How to get tuberosity union   อ.นพ.ธฤต  อิงครัตน์ 
12.50 Pearl and pitfall in Latarjet procedure    ร.อ.พัฒนเกติ  ชีวะก้องเกียรติ 

13.10          Lunch Symposium 

Spine section   
14.10 Tips and tricks to avoid complication in spinal osteotomy ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพฒันะ 
14.30 Tip and tricks to avoid complication in cervical spine surgery รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ ์
14.50 Select proper case for surgery in spinal metastasis  อ.นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา 

15.10         Break 
15.30 How to avoid complication in surgical treatment of OVCF พ.ท.ผศ.นพ.รุ่งรัฐ  จิตตการ 
15.50 The strategies to prevent radiographic failure in ASD  พ.ท.ผศ.นพ.ชัยศิริ  ชัยชาญกุล 
16.10 Biportal endoscopic technique, tip and trick to avoid complications พ.ท.ผศ.นพ.ปวิณ  คชเสน ี                                                                           
 

 


