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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
1. ชื่อโครงการ    

โครงการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “Locking Plate for Cat” 
 
2. ลักษณะโครงการ   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสตัวแพทย์สาธารณสุข 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญในการพัฒนากําลังสัตวแพทย์ให้มี
ศักยภาพสูงข้ึนโดยมีแนวคิดดําเนินการพัฒนาในรูปแบบการอบรมประชุม สัมมนา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
สัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
วิทยาการทางด้านออร์โธพีดิกส์ในสัตว์เล้ียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมว ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และ
รวดเร็วเพื่อที่จะให้การ ดูแลรักษาสัตว์เล้ียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเป็นที่สัตวแพทย์ต้องติดตาม
และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สัตว์เล้ียงได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้ดําเนินการ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Locking plate for cat”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตวแพทย์ที่สนใจการรักษา
ภาวะกระดูกหักในแมวได้มีโอกาสฝึกเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขด้วย locking plateและสามารถนําไปใช้ได้จริงใน
คลินิก 

 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อฝึกทักษะเทคนิคการรกัษาภาวะกระดูกหักในแมวด้วย locking plate system 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาสําหรับสัตวแพทย์สัตว์เล็ก 
 

6. เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา 
สัตวแพทย์ผู้สนใจด้านสัตว์เล็กจํานวน 30 คน 
 

7.  สถานที่ดําเนินการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคบรรยาย  ห้อง E 115 
ภาคปฏิบัติการ  ห้องปฏิบตัิการศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างวนัที ่11-12พฤศจิกายนพ.ศ.2562 
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9.  รูปแบบและวิธีการดาํเนินการ 
ในวนัแรกจะเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวนัที่สองจะเปน็การฝึกปฏิบตัิการ

ผ่าตัดแก้ไข 
กระดูกหักด้วย locking plate ในซากแมวโดยผู้ร่วมสัมมนาจะจับคู่กนัสองคนต่อหนึ่งร่าง 
 
10. วิทยากร6 คน 
  

1. ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต ผู้ช่วยคณบดีด้านประกนัคณุภาพและมาตรฐาน
โรงพยาบาล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. อ.น.สพ.ดร.วันพิทกัษ์ ป้องกัน ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสตัวแพทย์ฯ         

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรปู  โรงพยาบาลสตัว์เล็ก 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ได้รับความรู้ด้านการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักในแมว 
2. เพื่อนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

 
********************** 
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กําหนดการโครงการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา 
“Locking Plate for Cat” 

วันที่ 11-12พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562(ณ ห้องประชุม E 115) 
 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.  บรรยายClinical anatomy for orthopedic surgery in cat 
   “โครงสร้างทางกายวิภาคที่สําคัญบริเวณขากรรไกรและเชิงกราณในแมว” 
   โดย  อ.น.สพ.ดร.วันพิทกัษ์  ป้องกนั 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.15 น. บรรยายPrincipal of orthopedic surgery in cat 

“หลักเบ้ืองต้นของการรักษาออร์โธปิดิกส์ในแมว ตําแหน่งหักที่พบบ่อย  
และแนวทางในการจัดการ และข้อควรระวังในการรักษา” 
โดย  ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต   

12.15 -13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. บรรยายHow can approach in cat patient 

“การ approach เพื่อการผ่าตัดในตําแหน่งต่าง ๆ ที่พบบ่อย และข้อควรระวัง ” 
โดย  ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต   

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 - 16.30น. บรรยายLocking plate in common fracture 
.   ”การใช้ Locking Plate แก้ไขการหักของกระดูกในตําแหน่งต่างที่พบบ่อยในแมว” 

โดย  ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต   
 
 
 
 

 



 4

 
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

(ณ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์) 
 
09.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (ซากแมว) 

 Mandible fracture 
 Pelvic fracture 

กลุ่มที ่1 โดย ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต 
กลุ่มที ่2 โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม 
กลุ่มที ่3 โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรตัน์ อากาศวิภาต 
กลุ่มที ่4 โดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 
กลุ่มที ่5 โดย สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรปู 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (ซากแมว) 

 Humeral fracture 
 Femur fracture   

กลุ่มที ่1 โดย ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต 
กลุ่มที ่2 โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม 
กลุ่มที ่3 โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรตัน์ อากาศวิภาต 
กลุ่มที ่4 โดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 
กลุ่มที ่5 โดย สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรปู 
 
 

หมายเหตุ*  พักรบัประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการปฏิบตัิการ 
 
 

....................................................................... 
 


