โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

Rabbit Dentistry — We can do
คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน่วยงานสนับสนุน
3. ลักษณะโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
ศาสตร์ทางด้านทันตกรรมในกระต่ายได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค
ทางทันตกรรม เช่น การตรวจความปกติและผิดปกติของฟันกระต่าย การถ่ายภาพรังสีฟันกระต่าย การตัดแต่งฟัน
การถอนฟัน ซึ่งมีการสอนในโรงเรียนสัตวแพทย์บ้างแต่สัดส่วนของเนื้อหายังค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้อ
อื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาทางด้านทันตกรรมพบได้ค่อนข้างบ่อยในทางคลินิก เมื่อสัตวแพทย์ได้พบปัญหาทางด้านนี้อาจจะ
มีข้อจํากัดหลายอย่างในการวินิจฉัยและรักษาเช่น ขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยและรักษา ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จําเป็น ทําให้ต้องส่งต่อไปให้โรงพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อมทางด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ต่าง ๆ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สัตวแพทย์ในประเทศไทยปฏิบัติกันอยู่
เพื่อรับมือกับความซับซ้อนของปัญหาทางด้านทันตกรรมซึ่งสิ่งที่พบเห็นเป็นประจําบนโรงพยาบาลสัตว์ และเจ้าของ
สัตว์ในปัจจุบันก็มีความรู้มากยิ่งขึ้น และใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้ น ทําให้สัตวแพทย์เองก็ต้อง
ปรับตัวโดยการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านทันตกรรมในกระต่ายได้นั่นเอง
การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายและสอนปฏิบัติการทางด้านทันตกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อสัตวแพทย์ในประเทศไทย เพราะการลงทุนเดินทางไปศึกษาต่อโดยตรงที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูง
มาก ทางภาควิ ชาคลินิ กสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่ าจึงได้ มีโอกาสร่วมมือกับบริษั ทต่าง ๆ เพื่ อเชิญวิ ทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กซึ่งก็คือ Dr.Hanne Ellen Kortegaard จากมหาวิทยาลัย University of
Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก มาให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของทันตกรรมในกระต่าย เช่น กายวิภาคศาสตร์
การตรวจวินิจฉั ยฟันในกระต่าย เครื่องมือและอุป กรณ์ ที่จําเป็น การถ่ายภาพรั งสีและการแปลผล การดูแลฟั น
กระต่าย การวางยาซึมและการตัดแต่งฟันกระต่าย และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับกระต่ายจริง
พร้ อ มกั บ ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากสั ต วแพทย์ ท่ า นอื่ น คณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพิ่มความรู้แก่ผ้เู ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรมในกระต่าย
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกปฏิบัติการวางซึมและทําฟันกระต่าย
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดให้มีการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
6.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
6.3 ประเมินผลด้วยแบบประเมินการอบรม
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7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
นายสัตวแพทย์ (สพ.บ.) ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ จํานวน 25 คน
(สําหรับภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ)
8. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
9. สถานที่ดําเนินการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. วิทยากร
10.1 Hanne Ellen Kortegaard
University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
10.2 น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
10.3 อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทันตกรรมในกระต่าย
11.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฝึกหัตถการต่าง ๆ ด้านการวางยาและทําฟันกระต่าย
12. การประเมินผล ประเมินจากความสนใจในการเข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมในแบบการประเมิน
***********************
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Rabbit Dentistry—We can do "
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.50 น. พิธีเปิดโดยคณบดี
08.50 – 09.00 น. แนะนําวิทยากร
09.00 - 10.00 น. Dental examination technique and Dental care
: Dr. Hanne Ellen Kortegaard
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่มและชมนิทรรศการ
10.30 - 11.30 น. Dental Radiographic interpreted
: น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
11.30 - 12.30 น. Rabbit Sedation and Anesthesia (prepare to dental care)
: อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บุรณพิมพ์
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
13.30 – 14.30 น. สาธิตปฏิบัติการวางยา ถ่ายภาพรังสี และการทําฟันกระต่าย
14.30 - 15.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการวางยา ถ่ายภาพรังสี และการทําฟันกระต่าย
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมนิทรรศการ
16.00 - 17.00 น. สรุป อภิปราย ถาม-ตอบ มอบประกาศนียบัตร ปิดการสัมมนา
******************

