
 

 



โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

1. ชื่อโครงการ    

One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice)  

2. ลักษณะโครงการ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

คลินิกสัตว์เล็กภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานสนับสนุน 

1. ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข  
2. งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  

4. หลักการและเหตุผล 

โรคมะเร็ง (cancer) จัดเป็นโรคเรื้อรัง (chronic disease) ที่ท าให้คุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยทรุด
โทรมอย่างต่อเนื่อง และส่งให้สัตว์ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด โรคมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์
ภายในร่างกายที่มีการแบ่งตัว และเพ่ิมจ านวนอย่างไม่มีที่ส้ินสุดโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ร่างกายสัตว์เลี้ยง โรคดังกล่าวมักพบได้ในสัตว์เล้ียงที่มีอายุปานกลาง ถึงอายุมาก และสอดคล้องกับใน
สถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการเล้ียงดูสัตว์เล้ียงมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน จากการเล้ียงเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการล่าสัตว์ หรือเฝ้าบ้าน เปล่ียนเป็นการดูแลเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว มี      
การจัดการทางด้านอาหาร ด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์เล้ียงเป็นอย่างดี จาก
ปัจจัยทางด้านการจัดการที่กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้สัตว์เล้ียงมีอายุที่ยืนยาว และมีโอกาสสัมผัสกับ
ปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการรับมือกับภาวะคุกคามที่อาจเกิดข้ึนจากโรคดังกล่าว 
การเลือกวิธีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการช่วยยืนยันกลุ่ม และชนิดของมะเร็ง ซ่ึงจะมี
ผลต่อการวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ตลอดจนสามารถพยากรณ์โรคให้กับเจ้าของสัตว์
เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

ดังนั้น คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the 
theory to practice)” ข้ึนเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายกับการเกิดมะเร็งในสัตว์เล้ียง กลุ่มอาการทางคลินิกที่เกิดข้ึนเนื่องมาจาก      
การเกิดมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยขั้นพื้นฐานเพ่ือติดตามการพัฒนาของก้อนเนื้อ และการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนทักษะการเตรียมตัวอย่าง และการแปลผลทางเซลล์วิทยา
วินิจฉัยได้ ทั้งนี้ คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียง และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไ ด้เชิญ



วิทยากรผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานด้านเนื้องอกวิทยา เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และ
เผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กับการเกิดโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง 

 5.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการทางคลินิกที่เกิดข้ึนเนื่องมาจากการเกิดมะเร็งในสัตว์เล้ียง 

 5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยเพ่ือติดตามการพัฒนาของ 

      ก้อนเนื้อ และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 

6. เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 

 สัตวแพทย์ (สพ.บ.) ผู้ประกอบการด้านบ าบัดโรคสัตว์จ านวน 30 คน 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  

 7.1 ห้อง B403คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคบรรยาย) 

7.2 ห้องจุลทรรศน์ 1 (E211) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคปฏิบัติการ) 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ  

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561   

9.  รูปแบบและวิธีการ 

 9.1 จัดให้มีการสัมมนาเป็นระยะเวลา 1 วัน 

 9.2 จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 9.3 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในส่วนของวิทยากรและรูปแบบการจัดสัมมนา 

 9.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการจัดสัมมนา 

10. วิทยากร    

 10.1 Professor Dr. Jaime F. Modiano  

College of Veterinary Medicine and Masonic Cancer Center, University of Minnesota 

 10.2 อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ 

       ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 10.3 สัตวแพทย์หญิง ทักษมน อุตมะ  

       โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนยบ์ริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 



Program schedules 

“One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice)” 

Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University 

 

 

November 7, 2018  

 

08:30 – 09:00 Registration  
09:00 – 09:15 Open ceremony  
09:15 – 10:15 Basic tumor immunology in domestic animals 

(Professor Dr.Jaime F. Modiano ) 
10:15 – 10:30 Coffee Break 
10:30 – 11:15 Paraneoplastic syndromes 

(Dr.Atigan Thongtharb) 
11:15 – 12:15 Common diagnostic tools for cancer patients I 

(Dr.Atigan Thongtharb) 
12:15 – 13:15 Lunch  
13:15 – 14:00 Common diagnostic tools for cancer patients II 

(Dr.TaksamonAutama) 
14:00 – 14:15 Coffee Break 
14:15 – 17:00 Brush up cytological skills 

(Dr.Atigan Thongtharb& staff) 
 

 

 

 


