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เป็ นหนังสือระดับนานาชาติที่ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องข้ อเข่าในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างครบถ้ วนและ
ทันสมัย ซึ่งเป็ นการเรี ยบเรี ยงขึ ้นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คง ให้ ทศั นะของผู้เขียนที่สร้ าง
เสริมปั ญญาความคิด และสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชาออร์โธปิ ดิกส์ (สาขาย่อย
ศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้ อเข่า) ประกอบด้ วยเนื ้อหาทังหมด
้
24 บท จัดทําเป็ นรูปเล่ม จํานวน 594
หน้ าปกแข็งและพิมพ์ระบบ 4 สีในส่วนทีเ่ ป็ นภาพ มีการจัดจําหน่ายทัว่ โลก ทังนี
้ ้คณะบรรณาธิการเป็ น
ศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ท่ีมชี ่ือเสียงระดับสากล มีประสบการณ์สงู ในด้ านวิชาชีพ ด้ านวิชาการ และด้ านการ
เขียนตํารา โดยผู้นิพนธ์เขียนบทความเรื่ อง surgical approaches

เนื ้อหาโดยย่อของ Surgical approaches (บทที่ 6) กล่าวถึงรายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด ข้ อดี ข้ อเสีย
และรายละเอียดปลีกย่อยของการผ่าตัดเปิ ดเข้ าสูข่ ้ อเข่าชนิดต่าง ๆ ทังวิ
้ ธีมาตรฐาน (standard) และวีธี
minimally invasive surgery โดยผู้นิพนธ์รวบรวมการเผยแพร่งานวิจยั ที่ทน
ั สมัยจากฐานข้ อมูลที่เชื่อถือ

ได้ รวมถึงของผู้นิพนธ์เอง
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2004.p.187-198

เป็ นหนังสือระดับนานาชาติที่ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด minimally invasive surgery
(MIS) สําหรับ knee arthroplasty และ hip arthroplasty โดยเป็ นการเผยแพร่นวตกรรมใหม่ของการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเทียมทางออร์ โธปิ ดิกส์ในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างครบถ้ วนและทันสมัย ซึ่งเป็ นการเรียบเรียง
อย่างขึ ้นอย่างมีเอกภาพมีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คง ให้ ทศั นะของผู้เขียนที่สร้ างเสริมปัญญาความคิด
และสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชาออร์โธปิ ดิกส์ (สาขาย่อยศัลยศาสตร์ ข้อสะโพกและข้ อ

เข่า) ประกอบด้ วยเนื ้อหาทังหมด
้
11 บท จัดทําเป็ นรูปเล่ม จํานวน 204 หน้ าปกแข็ง มีการจัดจําหน่ายทัว่
โลก ทังนี
้ ้คณะบรรณาธิการเป็ นศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล มีประสบการณ์สงู ในด้ าน
วิชาชีพ ด้ านวิชาการ และด้ านการเขียนตํารา โดยผู้นิพนธ์เป็ นผู้นิพนธ์ร่วมเขียนบทความเรื่อง unicondylar
knee arthroplasty และ minimally invasive surgery for total knee arthroplasty

เนื ้อหาโดยย่อของ The unicondylar knee arthroplasty: surgical approach and early results of
minimally invasive surgical approach (บทที่ 6) กล่าวถึงรายละเอียดของ unicondylar knee
arthroplasty รวมถึงเทคนิคการผ่าตัดวิธี minimally invasive surgery โดยผู้นิพนธ์รวบรวมการเผยแพร่

งานวิจยั ที่ทนั สมัยจากฐานข้ อมูลที่เชื่อถือได้
เนื ้อหาโดยย่อของ The minimally invasive surgery for total knee arthroplasty (บทที่ 11) กล่าวถึง
รายละเอียดรวมถึงเทคนิคการผ่าตัด total knee arthroplasty ด้ วยวิธี minimally invasive surgery โดย
คณะผู้นิพนธ์ถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ ผู้บกุ เบิกนวตกรรมการผ่าตัดวิธีนี ้ ทังนี
้ ้ได้ เสนอขอมูลผลการรักษาผู้ป่วยด้ วย
การผ่าตัดวิธีนี ้ด้ วย

