
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณปี 2561 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. ช่ือโครงการ Basic Small Animal Dentistry—We should know 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
    หน่วยงานสนับสนุน  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 
3. ลักษณะโครงการ        การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
  ศาสตร์ทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค
ทางทันตกรรม เช่น เอ๊กซเรย์ฟัน การขูดหินปูน ขัดฟัน ถอนฟัน ซ่ึงมีการสอนในโรงเรียนสัตวแพทย์บ้างแต่สัดส่วนของ
เน้ือหายังค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาทางด้านทันตกรรมพบได้ค่อนข้างบ่อยในทาง
คลินิก เมื่อสัตวแพทย์ได้พบปัญหาทางด้านนี้อาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างในการวินิจฉัยและรักษาเช่น ขาดความมั่นใจ
ในการวินิจฉัยและรักษา ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น ทําให้ต้องส่งต่อไปให้โรงพยาบาลสัตว์ที่มีความ
พร้อมทางด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ต่าง ๆ   
 การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สัตวแพทย์ในประเทศไทยปฏิบัติกันอยู่ 
เพื่อรับมือกับความซับซ้อนของปัญหาทางด้านทันตกรรมซึ่งสิ่งที่พบเห็นเป็นประจําบนโรงพยาบาลสัตว์ และเจ้าของ
สัตว์ในปัจจุบันก็มีความรู้มากยิ่งข้ึน และใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียงมากยิ่งข้ึน ทําให้สัตวแพทย์เองก็ต้อง
ปรับตัวโดยการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กได้นั่นเอง 
 การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายและสอนปฏิบัติการทางด้านทันตกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสัตวแพทย์ในประเทศไทย เพราะการลงทุนเดินทางไปศึกษาต่อโดยตรงที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูง
มาก ทางภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่าจึงได้มีโอกาสร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ  เพื่อเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กซึ่งก็คือ Dr. Hanne Ellen Kortegaard  จากมหาวิทยาลัย University of 
Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก มาให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของทันตกรรมในสัตว์เล็ก เช่น กายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของช่องปาก การตรวจช่องปากและการลงบันทึกเวชระเบียน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็น การ
ถ่ายภาพรังสีและการแปลผล การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ภายในช่องปาก การดูแลสุขภาพช่องปากและการถอนฟัน
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ซ่ึงจะมีทั้งการบรรยาย สาธิต เปิดวิดีทัศน์ให้ชม และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับ
ซากสัตว์ พร้อมกับได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากสัตวแพทย์ท่านอื่น คณาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
 
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1   เพิ่มความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรมในสัตว์เล็ก  
     5.2   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกหัตการต่าง ๆ จากซากสัตว์ 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
     6.1  จัดให้มีการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 
     6.2  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
     6.3  ประเมินผลด้วยแบบประเมินการอบรม 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 นายสัตวแพทย์ (สพ.บ.) ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์   

- จํานวน 20 คน  (สําหรับภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ) 
- จํานวน 40 คน  (เฉพาะภาคบรรยาย) 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ     11-12 กรกฎาคม 2561 
 
9. สถานที่ดําเนินการ   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
10. วิทยากร    
  1. Dr.Hanne Ellen Kortegaard  University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก  
  2. อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร  ทองก้อน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        11.1   ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทันตกรรมในสัตว์เล็ก  
        11.2   ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฝึกหัตถการต่าง ๆ จากซากสัตว์ 
 
12.  การประเมินผล   ประเมินจากความสนใจในการเข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
    จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมในแบบการประเมิน  
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

" Basic Small Animal Dentistry—We should know" 
วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

*********************** 
 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 08.50 น. พิธีเปิดโดยคณบดี 
08.50 – 09.00 แนะนําวิทยากร 
09.00 - 09.20 น.  Oral and dental anatomy and physiology in dogs and cats  

     : Dr.Kriangkrai Thongkorn 
09.20 - 09.50 น.  Oral examination technique and professional dental charting  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
09.50 - 10.20 น.  Dental equipment and instrumentation  

     : Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
10.20 - 10.50 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มและชมนิทรรศการ 
10.50 - 11.20 น.  Oral radiography and equipment  

     : Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
11.20-11.50 น. Oral radiography and interpretation (case study)  

     : Dr. Kriangkrai  Thongkorn 
11.50-12.20 น. Local anesthesia in dogs and cats for oral surgery  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
12.20 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.00 น.  Periodontal disease in dogs and cats I  

     : Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
14.00 - 14.30 น.  Periodontal disease in dogs and cats II (case study)  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
14.30 - 15.00 น.  Professional dental scaling and polishing  
    : Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมนิทรรศการ 
15.30 - 16.00 น. Professional dental prophylaxis and dental home care  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
16.00 - 16.30 น.  Extraction techniques and extraction complications in dogs  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
16.30 – 17.00 Extraction techniques and extraction complications in cats  

: Dr. Hanne Ellen Kortegaard 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

" Basic Small Animal Dentistry—We should know" 
วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

*********************** 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น.  Orientation of Laboratory  

     : Dr. Kriangkrai Thongkorn 
09.00 - 10.00 น.  ปฏิบัติการ Oral examination technique and professional dental charting  
   and local anesthesia of maxilla  
    : Dr. Hanne Ellen Kortegaard and team 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมนิทรรศการ 
10.30 - 11.30 น.  ปฏิบัติการ Oral radiography and interpretation and local anesthesia of mandible  

     : Dr. Hanne Ellen Kortegaard and team 
11.30 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  ปฏิบัติการ Extraction techniques and extraction complications in dogs 

     : Dr. Hanne Ellen Kortegaard and team 
14.00 - 15.00 น.  ปฏิบัติการ Extraction techniques and extraction complications in cats 
    : Dr. Hanne Ellen Kortegaard and team 
15.00 - 16.00 น.  ปฏิบัติการ Professional dental scaling 
    : Dr. Hanne Ellen Kortegaard and team 
16.00 - 16.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมนิทรรศการ 
16.30 - 17.30 น.  สรุป อภิปราย ถาม-ตอบ มอบประกาศนียบตัร ปิดการอบรม 


