
 

ผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้านที่ส่งราชวิทยาลัย 2556  

1. The native lumbopelvic sagittal alignment in low back pain patients พ.กฤษฎาพร  เหมะ 

2. Evaluation the Effect of Combined Intra-articular Tranexamic Acid Injection with Different Clamping 
Drain Period in Conventional Total Knee Replacement พ.ไกรสร  อุธาดร 

3. Relationship Between Ligamentous Hyperlaxity and other Factors and Displaced Extension Type 
Supracondylar Fracture of Humerus in Children พ.ธัญญวัฒน์  สายสงเคราะห ์

4. Does Early Hip Surgery Increase Blood Loss in Elderly Displaced Femoral Neck Fracture Patients 
Received Antiplatelet Agent and Treated with Arthroplasty 
พ.นิธิวุฒิ  ปิ่นสิรานนท ์

5. Prognostic Factors of Therapeutic Lumbar Medial Branch Block in Chronic Low Back Pain พ.รุ่ง
วิทย์  ตัญจพัฒน์กุล 

6. Comparison of the Therapeutic Effects BetweenTriamcinolone Acetonide and 
Methylprednisolone Acetate in Transforaminal Epidural Steroid injection in 
degenerative Lumbar Stenosis Patients : Randomized Controlled Trial 
พ.วรศิลป์  ดีสุรกุล 

7. Relationship between Resident Selection Factors and Success of Orthopedic Residency Training 
พ.เวชยันตร์  จันทร์สาส์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้านที่ส่งราชวิทยาลัย 2557  

1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกดิความล้มเหลวในการรักษาภาวะติดเชื้อหลังการผ่าตดั เปลี่ยนข้อเข่าหลังเทียม (Risk factor for failure 
after treatment of periprothesis knee infection) น.พ. อนันต์ ธาราชีวิน (Anan Tarachewin , M.D.) 

2. การศึกษาหาปจัจัยเสี่ยงทีจ่ะน าไปสู่การเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดสะโพกแบบเรว็ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่มี
ภาวะกระดูกพรุน (Predictive factor analysis of poor outcomes after early hip surgery in osteoporotic hip fracture patient. นพ.กุลพัชร 
จุลส าลี (Dr. Kulapat Chulsomlee) 

3. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้การบริหารเพิ่มความแขง็แรงกล้ามเนื้อหน้าขาแบบประยุกต์และบริหารเพิ่มความแข็งแรง
กล้ามเนื้อหน้าขาแบบมาตรฐานในการรักษาข้อเข่าเส่ือม (Randomized control trial of synchronous quadriceps exercise VS quadriceps 
strenthening exercise for treatment OA knee) นายแพทย์วินัย จังสมบัติศิริ (Winai Jangsombatsiri, MD.) 

4. การเปรียบเทียบผลการรักษาการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทกระดูกสันหลัง ระหว่างวิธีฉดีเข้าทางด้านข้างผ่านทางออกของราก
ประสาท และฉีดเข้าผ่านแนวกลางระหว่างกระดูกสันหลังสองข้อ เพื่อรักษาภาวะโพรงประสาทกระดูกสันหลังตบีแคบในโรงพยาบาล
รามาธิบดี (Prospective RCT of treatment between interlaminar and transforaminal epidural steriod injection for the treatment of 
multiple level lumbar spinal stenosis in Ramathibodi Hospital) นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร พบ. (CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON 
, M.D.) 

5. โครงการศึกษาหาค่าปกตขิองความสัมพันธ์ของกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน global spinopelvic alignment ในประชากรไทย 
(Global spinalpelvic alignment on Standing Lateral Radiograph of Thai adults) นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค (SIRISAK 
BURANAVATTANACHOK MD) 

6. การเปรียบเทียบความหนาแนน่มวลกระดูกระหว่างเด็กปรกติและเด็กอ้วน BMD in non-obese compared with obese children สรวุฒิ 
ธรรมยงค์กิจ 

7. โครงการ: ศึกษาเปรียบเทียบจ านวนอัตราการติดเช้ือหลงัผ่าตัดในการท าความสะอาดบริเวณผ่าตดัด้วยเทคนคิปกต(ิstandard method)
กับการทาด้วยยาฆ่าเช้ือโดยไม่ฟอก (double-painted antiseptic application) A comparison of postoperative surgical infection between 
standard and double-painted antiseptic application method, double-blinded prospective randomized controlled trial. นพ. ภัคณัฏฐ์ ศิริ
จตุรพร 

8. การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่าง Factor V Leiden และสาเหตุการเกิดโรค Perthes Diseaseในเด็กไทย Association between Factor V 
Leiden and Etiology of Perthes Disease in thai children: case control study นพ.สุภเชษฐ์ ชีรณวาณิช (Suphachet chiranavanit, MD.) 

9. การศึกษาเอ็นไขวห้น้า โดยวิเคราะห์จดุเกาะด้านกระดูกน่องใหญ่จากภาพการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Anterior cruciate ligament 
(ACL) : MRI Analysis of the tibial attachment)นพ. ชัชพล ธนารักษ์ พบ.(CHATCHAPHOL THANARAK, M.D.) 

 
 



ผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้านที่ส่งราชวิทยาลัย ปี 2558 
 
1. นพ.กานต์ สุพรศิลป์ชัย 
การศึกษาการรักษาโรค Legg-Calve´-Perthes disease ด้วยการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานสะโพกเปรียบเทียบกับการผ่าตัด
กระดูกต้นขาในเชิงต้นทุนอรรถประโยชน์ (Legg-Calve´-Perthes disease: A cost-utility analysis on femoral 
varus osteotomy versus Salter innominate osteotomy.) 
 
2. นพ.กิจชัย  ลักษมีอรุโณทัย 
การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มเปรียบเทียบการใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด 
( Efficacy of pre-operative recombinant human erythropoietin with intravenous iron to increase 
postoperative hemoglobin and functional recovery, reduce transfusion requirement in patients 
undergoing acute hip fracture surgery.) 
 
3. นพ.ชัยเดช  สระสมบูรณ์ 
การศึกษาอย่างเป็นระบบ: การผ่าตัดย้ายเส้นประสาท ulnar เพ่ือลดอุบัติการณ์การบาดเจ็บของเส้นประสาทในการผ่าตัด
ยึดตรึงกระดูกต้นแขนส่วนปลายหัก (Does ulnar nerve transposition reduce postoperative ulnar nerve injury 
in distal humerus fracture? - A systematic review and meta-analysis.) 
 
4. นพ.นพดล  เอกัคคตาจิต 
การเจาะระบายของเหลวร่วมกับการพันเทปกดนวดก้อนในการรักษาก้อนถุงนํ้าที่ด้านหลังข้อมือจะสามารถลดอุบัติการณ์
การกลับมาเป็นซํ้าเมื่อเทียบกับการเจาะระบายของเหลวเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ (Dynamic compressive taping for 
reducing recurrent rate of dorsal wrist ganglion after aspiration.) 
 
5. นพ.ปณิธาน  ตันติยาทร 
การเจาะระบายของเหลวร่วมกับการพันเทปกดนวดก้อนในการรักษา ก้อนถุงนํ้าที่ด้านหลังข้อมือจะสามารถลดอุบัติการณ์
การกลับมาเป็นซํ้าเมื่อเทียบกับการเจาะระบายของเหลวเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ (Dynamic compressive taping for 
reducing recurrent rate of dorsal wrist ganglion after aspiration.) 
 
6. นพ.สุวิชาญ  บํารุงเชาว์เกษม 
การศึกษาวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบวิธีการรักษาภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่เสื่อมชนิดไม่มี ผลึก
แคลเซียมโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเรเดียล (Effectiveness of Radial Shock Wave Therapy for Non-
calcific Rotator cuff tendinosis: Single-Blind Randomized Clinical Study.) 
 
 



ผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้านที่ส่งราชวิทยาลัย ปี 2559 
 
1. ดร.นพ.พีร์  วิทูรพณิชย์ 
Growth and Differentiation Factor 5 Expression in Synovium of Patients with Primary Knee Osteoarthritis 
 
2. นพ.วิฑูรย์   จึงธีระพานิช 
เกณฑ์ทางคลินิกสําหรับอัลตราซาวด์เพ่ือการคัดกรองภาวะข้อสะโพกเจริญผิดปกติในเด็กทารกแรกเกิด  (Risk score for 
DDH Ultrasonographic Screening in Newborn.) 
 
3. นพ.สิทธิพร  อุนยะพันธ์ 
การศึกษาการออกกําลังกายด้วยวิธีการรําไทยกับการป้องกันการล้ม (Thai Classical Dance Exercise and Fall 
Prevention.) 
 
4. นพ.บุรณศักดิ์  ศรีสินรุ่งเรือง 
การศึกษาชีวกลศาสตร์ เปรียบเทียบแรงกดของ Patellofemoral Joint ระหว่างวิธีการผ่าตัดสร้างเอ็นยึดสะบ้าด้านใน
โดยใช้ เส้นเ อ็นงอเข่าเล็ก กับเ อ็นเหนือสะบ้าในร่างผู้ บริจาค  (Biomechanic Study of the Cadaveric Knee 
Comparing Patellofemoral Pressure after Medial Patello-femoral Ligament Reconstruction by Hamstring 
versus Quadriceps Tendon.) 
 
5. พญ.วิลารัตน์  ไวโรจนกุล 
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการผ่าตัดโดยใช้แผ่นเนื้อไขมันเนินโคนนิ้วก้อยและการผ่าตัดแบบเปิด
มาตรฐานในผู้ป่วยกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ (Vascularizes Hypothenar Fat Pad Flap versus 
Conventional Open Release in Primary Carpal Tunnel Syndrome : A Randomized Controlled Trial.) 
 
6. นพ.พีรศักดิ์  สิกขะเจริญ 
การศึกษาความแม่นยําของเครื่อง Telos ต่อการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าร่วมกับความไม่มั่นคงของเข่าทางด้านหน้าและ
ด้ า นข้ า ง ใ น ร่ า ง ผู้ บ ริ จ า ค  (The Diagnostic values of Telos to determine ACL injury with anterolateral 
instability of the knee : A cadaveric model.) 
 
7. พญ.ชัชชฎา  พานิชอัตรา 
การศึกษาการรักษากระดูไหปลาร้าส่วนกลางหักในเด็กและวัยรุ่น  (Treatment of diaphysis clavicle fracture in 
children and adolescent: meta-analysis.) 
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1. นพ.เมธี  ภัคเวช 
การทดลองศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการฉีกขาดของหมอนรองข้อเข่าด้านนอก และระยะทางที่ทําให้
เคลื่อนตัวได้ (Posterior horn lateral meniscus tear and displacement distance: Experimental study.) 
 
2. นพ.เสฏฐา เวสารชัชพงศ์ 
ประสิทธิภาพของแนวทางการประเมินภาพถ่ายรังสีข้อศอกผู้ป่วยเด็กในการวินิจฉัยการหักของปุ่มกระดูกต้นแขนด้านนอก
ส่ วนปลาย  (The efficacy of pediatric elbow radiographic guidance in diagnosis lateral humeral condyle 
fracture.) 
 
3. นพ.จตุรงค์  บํารุงเชาว์เกษม 
การศึกษาความต่างของมุมชันแนวข้างของกระดูกอะโครเมียนในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นข้อไหล่  
supraspinatus เทียบกับกลุ่มปกต ิ(Different of lateral down slope of acromion in bursal-sided tear of  
Supraspinatus tendon patients compare with normal group.) 
 
4. นพ.ธนพรรษ   ลือวิเศษไพบูลย์   
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวแกนกระดูกและการเคลื่อนที่ที่มากเกินไปของอุปกรณ์ยึดหัวกระดูกต้นขา
หลังจากยึดตรึงกระดูกฐานคอสะโพกหักในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยเหล็กดามแกนกระดูกต้นขาและการยึดส่วนปลาย
แบบเคลื่อนไหวได้ (Predictive factors in axial dynamization and excessive sliding blade after osteoporotic 
intertrochanter fracture fixation with Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA).) 
 
5. นพ.ธิติพล  วนิชชานนท ์
การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายภาพรังสีแบบมีแรงดันในการวินิจฉัยการบาดเจ็บเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หลังด้วยวิธีการใหม่ 
(Comparison of stress radiography in diagnosis of posterior cruciate ligament insufficiency: a new 
technique.) 
 
6. นพ.นพพร  วรรณประเสริฐ 
การศึกษาความแม่นยําของการทดสอบระดับเอนไซม์ Leukocyte esterase และ glucose ในน้ําไขข้อเพ่ือการวินิจฉัย
ภาวะติดเชื้อในข้อ (The accuracy of leukocyte esterase enzyme and glucose levels in synovial fluid for 
early diagnosis of septic arthritis.) 
 
 
 



7. นพ.พรศักดิ์  นิรันดร์สุข 
การศึกษาเปรียบเทียบผลทางชีวกลศาสตร์ในการซ่อมหมอนรองข้อสะโพก  ระหว่างการเย็บซ่อมและการใช้หมอนรองข้อ
สะโพกเทียม (Biomechanics study of acetabular labral repair and reconstruction: A cadaveric experimental 
Study) 
 
8. นพ.รัฐภูมิ  วชัโรภาส 
การศึกษามุมที่ผิดปกติทางภาพถ่ายรังสีของกระดูก radial styloid มีผลต่อสรรถภาพการใช้งานของระยางค์ส่วนบน
หรือไม ่(Does radiological radial styloid malrotation correlate with functional outcome.) 
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1. นพ.เชิดวุฒิ  สมบูรณ์ประเสริฐ 
การคิดคะแนนเพ่ือทํานายความแตกต่างระหว่างภาวะติดเชื้อในกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียกับภาวะติดเชื้อในกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดจากเชื้อวัณโรค  (A Predictive Score 
for Differentiate between Pyogenic and Tuberculosis Spondylodiscitis.) 
 
2. นพ.กวี  ลิ้มสมุทรเพชร 
การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในข้อเทียมโดยใช้ระดับโปรแคลซิโทนินในน้ําไขข้อ (Synovial Procalcitonin for Diagnosis of 
Periprosthetic Joint Infection.) 
 
3. นพ.ชายนันท์  วิจิตรตระการรุ่ง 
ความถูกต้องของเครื่องมือฟอซ-โปร ในการวัดตําแหน่ง อุปกรณ์ในการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Evaluate accuracy of 
innovative device for implant position measure in total hip arthroplasty (Force-pro).) 
 
4. นพ.ธนกร  วงศ์สล้างกุล 
การศึกษาการใช้การบริหารยืดเอ็นฝ่าเท้าร่วมกับการใช้เครื่องกําเนิดคลื่นกระแทกเปรียบเทียบกับการบริหารยืดเอ็นฝ่า
เท้าอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่มีอาการน้อยกว่า 6 เดือน  (Combined Stretching 
Exercise and Radial Shockwave versus Stretching Exercise alone as Initial Treatment of Plantar Faciitis 
(Onset Duration Less than 6 Months).) 
 
5. นพ.ณัฐวุฒิ  ตรีเมต 
โครงการเปรียบเทียบผลจากการใช้งาน Toe-sleeve และ Toe-separator ในกลุ่มผู้ป่วย Painful Hallux Valgus 
(Randomized Controlled Trials Study: Toe sleeve and Toe separator in Painful Hallux Valgus; Clinical 
Outcome and Compliance.) 
 
6. นพ.ปฐมฉัฐ  พิสิฐวัฒนาภรณ์ 
การศึกษาทดลองเปรียบเทียบความมั่นคงของข้อเข่าในแนวบิดหมุนระหว่างการผ่าตัดแบบ Anatomical Single Bundle 
Reconstruction แ ล ะ  Anatomical Single Bundle Reconstruction and Anterolateral Ligament 
Reconstruction (In Cadaver)).  (Comparison of Rotational Instability in ACL Reconstruction: Anatomical 
Single Bundle Reconstruction VS  Anatomical Single Bundle Reconstruction with Anterolateral Ligament 
Reconstruction (In Cadaver).) 
 
 



7. นพ.ปวีณ   ตั้งจิตติ์พิสุทธิ์ 
การศึกษาประสิทธิผลของการฉีดเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันกับการฉีดน้ําไขข้อเทียมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  
(โครงการนําร่องระยะที่ 1 และ 2) (Efficacy of Autologous Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells (ASCs) 
Intra-articular Injection in Knee Osteoarthritis: Pilot Study (Phase 1 and 2).) 
 
8. นพ.ณัชพันธ์  เพ็งรุ่ง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยการใส่เสื้อเกราะดามกระดูกสันหลัง  ในกลุ่มผู้ป่วยกระดูกสันหลัง
คด ใน วั ย รุ่ น  (Factors that Associated with Compliance of Bracing Treatment in Adolescent Idiopatic 
Scoliosis.) 
 
9. นพ.พิชาน พิชญางกูร 
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรั กษาโรค Trigger Finger ด้วยการฉีด Hyaluronic Acid กับการฉีด 
Corticosteroid ( Comparing the Efficacy Ultrasound Guide Hyaluronic Acid Injection with Ultrasound 
Guide Corticosteroid Injection in Treatment of Trigger Finger.) 


