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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

717 644   การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4 (สวนคลินิกแปฏิบัติมา)
Clinical Practice in Veterinary Medicine IV-Equine Practice

6 (0-12-0)

ประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2546

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)
สวนคลินิกปฏิบัติมา

1. รหัสวิชา                                                           717 644
2. จํ านวนหนวยกิต                                              6 (0-12-0)
3. ชื่อวิชา                                                        การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 4 (สวนคลินิกมา)
                                                                             Clinical Practice in Veterinary  Medicine IV-Equine Practice
4. คณะ/ภาควิชา                                                   ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
5. ภาคการศึกษา                                                  ภาคการศึกษาตน
6. ปการศึกษา                                                       2546
7. จํ านวนนักศึกษา                                               80 คน
8. ผูสอน                                                               อ. ภาวิน สายหู
                                                                             อ. ประวิทย บุตรอุดม
9. ผูรับผิดชอบวิชา (สวนคลินิกมา)                     อ. ประวิทย บุตรอุดม
                                                                             โทร. 2491, 364-491, E-mail: navichaya@kku.ac.th
10. เงื่อนไขรายวิชา                                              717 543
11. รายวิชาท่ีตอเนื่อง                                           717 645
12. สถานภาพวิชา                                                วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
                                                                             หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
13. จํ านวนที่สอนตอสัปดาห                                บรรยาย          -    ช.ม./สัปดาห
                                                                             ปฏิบัติการ      30    ช.ม./สัปดาห
14. เนื้อหารายวิชา

           การเรียนรูและฝกปฏิบัติทางดานการจัดการปองกันโรคในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา (Stud Fram Medicine
and Management) และการปฏิบัติทางคลินิกทั่วไปในมา

15. วัตถุประสงคของรายวิชา
          15.1     เพือ่ใหนกัศกึษาเกิดความรูและเขาใจบทบาทและหนาที่ของสัตวแพทยในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา

15.2   นกัศกึษาสามารถอธิบายหลักการของการจัดการสุขภาพในแมมาและลูกมาหลังคลอดได
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15.3   นกัศกึษาไดเรียนรูหรือฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรครวมถึงการรักษาโรคหรือปญหาที่
           เกิดขึ้นในคลินิก

     16. ประมวลการเรียนการสอน
           16.1     การเรยีนการสอนแบบสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฎิบัติเปนหลักโดยเนนการปฎิบัติ
           16.2     น ํานกัศึกเขาเรียนรูการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา ณ ฟารมเพาะพันธุลูกมา

16.2 ในบางกรณีที่จํ าเปนเมื่อมีขอจํ ากัดในการสาธิตหรือการปฎิบัติจริงอาจจะตองใชส่ือประกอบการ
สอน ไดแก วีดีโอสาธิต และ Computer Aids Learning Program (CAL) รวมทัง้การใหนักศึกษา
คนควากรณีศึกษา (Case studies)

16.3 การวัดผลการเรียน     ประเมินตามหัวขอดังตอไปนี้                       อ.ภาวิน                  อ.ประวิทย
                                การเขาเรียน                                                     10%                    5%                           5%
                                ความสนใจและตั้งใจปฎิบัติ                            40%                    20%                         20%
                                กรณีศึกษา (บุคคล)                                          10%                      -                            10%
                                สอบ                                                                40%                    20%                         20%
                                รวม                                                                 100%                 45%                        55%
                         ระดับคะแนนและการตัดเกรด
                                            อ. สาธร พรตระกูลพิพัฒน เปนผูรับผิดชอบการตัดเกรด
           16.5    เวลาและสถานที่เรียน
                      ดรูายละเอียดที่แนบมาดวย
17. อื่นๆ
           17.1     นกัศกึษาตองแตงกายใหเรียบรอยวาดวยระเบียบการแตงกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร
ในการปฏิบัติงานในคลินิกหรือในฟารม ถาไมปฏิบัติตามกฎอาจารยผูสอนมีสิทธิ์ไมอนุญาตใหเขาเรียน
          17.2     นกัศกึษาตองตรงเวลาในการเขาเรียนและจะมีการเช็คชื่อทุกครั้งในชั่วโมงเรียนและหากมีเวลา
เรียนไมครบ 80% ของชัว่โมงเรียนทั้งหมดของรายวิชานี้จะไมมีสิทธิ์สอบและปรับตกในวิชานี้
          17.3     นกัศึกษาตองเตรียมเครื่องมือและอปุกรณตอไปนี้มาดวยทุกครั้งเมื่อมีการเขาเรียน ไดแก หูฟง
(Stethoscope) และปรอทวัดไข (Thermometer)
18. หนังสือและเอกสารอางอิงในรายวิชานี้
         1). การตรวจรางกายลูกมาทางคลินิก   ประวิทย บุตรอุดม เอกสารประกอบการสอนวิชา 717 524
         2). การตรวจวนิจิฉัยและการจัดการภาวะการขาดภูมิคุมกันในลูกมาแรกคลอด: บทความปริทัศน
              ประวิทย บุตรอุดม และ สาทิส ผลภาค 2546 เอกสารอยูในระหวางการรอตีพิมพใน วารสาร
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              สัตวแพทยผูประกอบการบํ าบัดโรคสัตว
         3). ภาวะการติดเชื้อในลูกมาและการถายพลาสมา     วลาสินี ศกัดิ์คํ าดวง และ ศีรยา ช่ืนกํ าไร 2538
              ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทยคร้ังที่ 22 สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย: 283-290
         4). การศกึษาเบื้องตนของระดับอิมมูโนกลอบบูลินในซีร่ัมลูกมาแรกเกิดพันธุโทโรเบรด  สาทิส  ผลภาค
              2541 ประมวลเรื่องการประชุมวชิาการทางสัตวแพทยคร้ังที่ 24 ในวาระฉลอง 50 ป สัตวแพทยสมาคม
              : 80
         5). Preparing for parturition in the mare    Blanchard, et al. (1995) Veterinary Medicine: 597-604.
         6). Management of the foaling mare: Prefoaling considerations    Ley, W.B. (1994) Veterinary
              Medicine: 559-569.
         7). Management of the foaling mare: Predicting  readiness for birth and inducing foaling    Ley, W.B.
              (1994) Veterinary Medicine: 570-577.
         8). Collection and administration of plasma to newborn foal    Stoneham, S. (1997) Veterinary Record:
              384-385.
       10). Cardiopulmonary Resucscitation in ewborn Foals   Corley, K.T. and Furr, M.O. (2000) Compendium
              on Continuing Eductaion for Veterinarians. 22(10): 957-966.
       11). Postparturient hemorrhage in the mare: Management lacerations of the birth canal and uterus.
              Hooper, R.. et al. (1994). Veterinary Medicine: 57-63.
       12). Postpaturient hemorrhage in the mare: Managing ruptured arteries of the broad ligament. McCarthy,
              P.F. (1994). Veterinary Medicine: 147-152.
       13). The sick  Neonatal Foal   by  Ioana Sonea (1989). In Problems in Equine Medicine. Edited by Brown,
              C.M. Lea & Febiger. Philadelphia: p. 256-285.
       14). Clinical examination of the non-pregnant female reproductive tract  by Carleton, C.L. (1997) in
              Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Edited by Youngquist. W.B. Saunders. p. 79-95.
       15). Pathophysiology and diagnosis of reproductive disease: Mare physiology  by Carleton, C.L. (1995).
               In The horse diseases and clinical management. Vol. 2. edited by Kobluk, Ames, and Geor. W.B.
               Saunders. p. 897-902.
     กรณีศึกษา   นักศึกษาจะตองรับผิดชอบในการศึกษากรณีศึกษาตอไปนี้และกรณีศึกษาอื่นๆ ที่มี

1. Giles, R.C. et al. (1993). Causes of abortion, stillbirth, and perinatal death in horses:
3,527 cases (1986-1991). J Am vet Med Assoc. 203(8): 1170-1175.
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2. Murray, M. et al. (1998). Neonatal Equine Herpesvirus Type 1 Infection on a
     Thoroughbred Breeding Farm. J vet. Intern. Med. 12:36-41.
3. Traub_Dargatz, J. L. et al. (1994). Challenging cases in internal medicine: What’s your

 Diagnosis? Veterinary Medicine: 100-104.
       4.   Brown, C.A. et al. (1996) Challenging cases in internal medicine: What’s your
             Diagnosis? Veterinary Medicine: 512-518.

5. Vivrette, S. et al. (1993). Hemodialysis for treatment of oxytetracycline-induced acute
       renal failure in a neonatal foal. J Am vet Med Assoc. 203(1): 105-107.
6. Aronoff, . et al. (1997). Management of pyloric obstruction in a foal. J Am vet Med
      Assoc. 210(7): 902-907.

7. Perkins, G. et al. (1998). Electrolyte Dysterbances in Foals with Severe Rhabdomyolysis.
J vet Intern Med. 12: 173-177.

       8.   Beyer, M. et al. (1997). Idiopathic Hypocalcemia in Foals. J vet Intern Med. 11(6): 356-
             360.
       9.  Lavoie, J-P. and Harnagel, S.H. (1988). Nonsurgical management of ruptured urinary
            bladder in a critically ill foal. J Am vet med Assoc. 192(11): 1577-1580.
     10.  Davis, E. et al. (2000). Neonatal enterocolitis associated with coronavirus infection in a
            foal: a case report. J vet Diagn Invest. 12: 153-156.
     11.  Madison, J.B. and Scarratt, W.K. (1988). Immnune-mediated polysynovitis in four foals. J
            Am vet Med Assoc. 192(11): 1581-1584.
     12.  Buechner-Maxwell, V. et al. (1997). Eonatal alloimmune thrombocytopenia in a Quarter
            horse foal. J vet Intern Med. 11(5): 304-308.
     13. Witham, C.L. et al. (1984). Neonatal Isoerythrolysis in Foals: Management and Prevention.
           California Veterinarian. 11: 21-24.
     14. Davis, M.S. et al. (1999). Diagnosis and treatment of clostridial colitis in a mare.
           Veterinary Medicine: 363-366.
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กํ าหนดการเรียนคลินิกปฏิบัติมา นศ. สตัวแพทยปท่ี 6 เทอมตน ปการศึกษา 2546
กลุม 1/D     จันทร 02/06/46         13.00-16.00        ภ. อายุร/รพ. สัตว            อ. ประวิทย
                   อังคาร 03/06/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    04/06/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  05/06/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    06/06/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                   จันทร   09/06/46        10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                                                      16.00----เดินทางไปฟารมมา อ. ปากชอง
                   อังคาร 10/06/46         ฟารมมารัศมี  และ ฟารมมาพรอนันต อ. ปากชอง
                   พุธ       11/06/46           09.00-12.00         หองประชุมอายุรศาสตร  ประวิทย/ภาวิน
กลุม 1/C     พฤหัส 12/06/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร   13/06/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                    จันทร  16/06/46         13.00-16.00        ภ. อายุร/รพ. สัตว            อ. ประวิทย
                   อังคาร  17/06/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    18/06/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  19/06/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    20/06/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
   กลุม 1/B    จันทร   23/06/46        10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร 24/06/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    25/06/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  26/06/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    27/06/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                     จันทร 30/06/46        10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร 01/07/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    02/07/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
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    กลุม 1/A  พฤหัส  03/07/46        09.00-12.00       ----------“----------           อ. ภาวิน
                     ศกุร    04/07/46        09.00-12.00                    “                          อ. ภาวิน
                     จันทร 07/07/46        10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร 08/07/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    09/07/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  10/07/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร   11/07/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
  กลุม 2/D    จันทร 21/07/46        10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร 22/07/46         09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    23/07/46        09.00-16.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  24/07/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    25/07/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                    จันทร   28/07/46       10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร  29/07/46       09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    30/07/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
กลุม 2/C      พฤหัส  31/07/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    01/08/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                    จันทร   04/08/46       10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร  05/08/46       09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    06/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  07/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    08/08/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
กลุม 2/B     จันทร   11/08/46       10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร  12/08/46       09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    13/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  14/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
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                     ศกุร    15/08/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                   จันทร   18/08/46       10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร  19/08/46       09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    20/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
  กลุม 2/A  พฤหัส  21/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    22/08/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
                  จันทร    25/08/46       10.00-16.00                    “                          อ. ประวิทย
                    อังคาร  26/08/46       09.00-16.00       ----------“----------            อ. ประวิทย
                      พุธ    27/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                   พฤหัส  28/08/46        09.00-12.00       ----------“----------             อ. ภาวิน
                     ศกุร    29/08/46        09.00-16.00                    “                          อ. ภาวิน
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คลินิกปฏิบัติมา นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 6 เทอมตน ปการศึกษา 2546
(สวน อ. ประวิทย บุตรอุดม)

วัตถุประสงค
      นกัศึกษาเรียนรูและปฏิบัติทางดาน General Equine Medicine & Surgery Equine Stud Farm

           Medicine
รูปแบบการเรียนการสอน

- การปฏิบัติคลินิกในการตรวจและวินิจฉัยโรคหรือปญหาในมา (ถามีมาปวย)
- การศึกษากรณีศึกษา (อาจารย-นักศึกษา ในกรณีศึกษาดาน Equine General Medicine)
- นักศึกษาตองทบทวนกรณีศึกษาที่ไดศึกษาไปในคลินิกปฏิบัติมา 2 (14 cases) ในภาค

เรียนฤดูรอนที่ผานมา
- นักศึกษาจะตองรูแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา และการปองกัน ในปญหา

Equine Acute Abdomen (Colic)
- รายงานกรณีศึกษาสวนบุคคล คนละ 1 กรณีศึกษา (นักศึกษาจะตองหากรณีศึกษาที่นัก

ศึกษาสนใจเกี่ยวกับการตรวจรักษาปญหาหรือโรคในมาที่มีรายงานในวารสารทางวิชา
การดวยตนเอง)

- การศึกษางานดานการจัดการสุขภาพในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมาในประเทศไทย (แตละกลุม
จะไดหนึ่งหัวขอ ที่จะตองศึกษากอนที่นักศึกษาจะตองเขาฟารมมาที่ อ. ปากชอง) โดยจะ
นํ าหัวขอที่นักศึกษาไดทํ ารายงานกลุมไวในการเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติมา 1 ในปหาเทอม
ปลายของปการศึกษา 2545

- นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติและเรียนรูงานสัตวแพทยจากสัตวแพทยประจํ าฟารม
- ในวันสุดทายของการเรียน นักศึกษาจะตองเสนอขอสรุปที่เกี่ยวกับหัวขอที่ไดรับมอบ

หมายดานการจัดการสุขภาพมาของฟารมที่นักศึกษาเขาไปฝกปฏิบัติ
- การสอบจะสอบในวันสุดทายของการเรียน โดยการสอบปากเปลาทีละคน คนละ 30 นาที
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หวัขอเกี่ยวกับการจัดการทางดานสุขภาพของมา
กลุม 2/D     การจัดการสุขภาพของฟารมมารัศมีและฟารมมาพรอนันต
กลุม 2/C     วัคซีนที่ใชในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมาและโปรแกรมการทํ าวัคซีน
กลุม 2/B     โปรแกรมการถายพยาธิในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา
กลุม 2/A     โรคหรือปญหาที่มักจะพบในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา แนวทางการรักษาและการจัดการ
                    ปองกันโรค
กลุม 1/D     ปญหาของ Equine Acute Abdomen (colic) ในฟารม การปองกันและการรักษา
กลุม 1/C     การจัดการดานอาหารในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา
กลุม 1/B     วัคซีนที่ใชในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมาและโปรแกรมการทํ าวัคซีน
กลุม 1/A     โปรแกรมการถายพยาธิในฟารมเพาะเลี้ยงลูกมา

การประเมินผล
                                การเขาเรียน                                                                              5%
                                ความสนใจและตั้งใจปฎิบัติในขณะเรียน                              10%
                                การนํ าเสนอหัวขอเกี่ยวกับสุขภาพมา (กลุม)                         10%
                                กรณีศึกษา (บุคคล)                                                                10%
                                สอบ                                                                                       20%
                                รวม                                                                                        55% ของ 100% ในหนวยมา
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ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

717 644 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 4
CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY MEDICINE 4

(หนวยอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง)

ประจํ าภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2546

สงักัดภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
    Course Syllabus

1.รหัสวิชา 717 644
2.จํ านวนหนวยกิจ 6(0-12-0)
3.ชื่อวิชา 717 644 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 4
                                                 CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY MEDICINE 4
4.คณะ/ภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
5.ภาคการศึกษา ภาคตน
6.ปการศึกษา 2546
7.จํ านวนนักศึกษา 90 คน
8.ผูสอน ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร สุขสวัสด

อ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ
สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทโคตร
สพ.ญ.นิตยา บุญบาล
น.สพ.วิชาภรณ เลิศวีรพล

9.อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร สุขสวัสด
10.เงื่อนไขรายวิชา 717 423  อายุรศาสตรสัตวเล้ียง

717 524  อายุรศาสตรมา
717 525  อายุรศาสตรสุกร
717 526  อายุรศาสตรสัตวปก
717 528  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

11.รายวิชาตอเนื่อง ………………………………..
12.สถานภาพวิชา วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
13.จํ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห ปฏิบัติการ   12 ช่ัวโมง/สัปดาห
14.เนื้อหารายวิชา
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หนวยสัตวเล้ียง
ฝกปฏิบัติการตรวจประวัติสัตวปวย การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และการรักษา

โรคทางอายุรกรรมในสัตวเล้ียง

15.วัตถุประสงคของรายวิชา
      หนวยสัตวเล้ียง

1. สามารถวินิจฉัยโรคในสัตวเล้ียงและพยากรณโรค โดยประมวลจากการซักประวัติ การตรวจราง
กาย และการตรวจทางหองปฏบิัติการได

2. สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโรคที่สํ าคัญตางๆได
3. สามารถตรวจวินิจฉัยโรคโดยใชเครื่องมือพิเศษได
4. สามารถเก็บและรักษาตัวอยาง เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง
5. สามารถเลือกวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสัตวปวยในแตละราย
6. สามารถใหวัคซีนปองกันโรคและวางโปรแกรมการถายพยาธิในสัตวเล้ียงชวงอายุตางๆไดอยาง

เหมาะสม
7. สามารถวางแผนการรักษาไดอยางเหมาะสมในการรักษาสัตวปวยแตละราย ทัง้การใหยา สารนํ้ า

และสารอาหาร
8. สามารถคํ านวณยาและเขียนใบสั่งยาไดอยางถูกตอง
9. สามารถบริหารยาเขารางกายสัตวไดถูกตอง ทั้งตํ าแหนงและวิธี

16.เนื้อหาบทเรียน
16.1 วิธีการสอน    บรรยายและปฏิบัติจริงในหนวยอายุรกรรม
16.2 ส่ือการสอน  แผนใส, Power Point, ใบกิจกรรม, ใบงาน,

                                         เอกสารประกอบการสอน (สาระการเรียนรู)
16.3 การวัดผลการเรียน  ความเอาใจใส 40%

 รายงาน 30%
 สอบปากเปลา 30%

16.4 สถานที่เรียน      หนวยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว ม.ข.
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17.อ่ืนๆ
17.1 เงือ่นไขขอตกลงในการประเมินผลรายวิชา

17.1.1 การเขาเรียน
- ผูใดที่เขาเรียนไมครบ 80% ของชั่วโมงเรียนจะไมมีสิทธิ์สอบ

                         และตกในวิชานี้
- กรณทีีไ่มสามารถเขาเรียนไดเนื่องจากลากิจหรือปวย ใหสงจด

หมายแจง โดยมกีารรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือมีใบรับรองแพทยแนบทาย
- แตงกายตามระเบียบของคณะฯ (สวมเสื้อกาวน)

17.1.2 เกณฑการใหเกรด
> 80%   = A
79.5 – 75% = B+

74.5 – 70 % = B
69.5 – 65% = C+

64.5 – 60% = C
59.5 – 55% = D+

54.5 – 50% = D
< 50% = F

19.กํ าหนดการสอบ  :  สอบวนัสุดทายของการอยูในหนวยอายุรกรรม
และกลุมแรก วันที่ 17 ก.ค. 46

                   กลุมสอง วันที่ 2 ก.ย. 46

20.ตารางเรียน วนัจันทร 10.00 – 16.00 น.
วนัอังคาร-วันศุกร 9.00-16.00 น.

เนื้อหาบทเรียน
จันทรท่ี 1 : แนะน ํานักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกคลินิกปฏิบัติ ในเรื่องของการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การถายพยาธิ และการฉีดวัคซีน รวมทั้งแนะนํ าเรื่องการแตงกาย การ
สนทนากบัเจาของสัตว และการวางตัวใหเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาเจาของสัตว
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กิจกรรม : ใหเขยีนขนาดยาที่มีในโรงพยาบาลสัตวอยางยอลงในสมุดบันทึกเล็ก
   (โดยใหช่ือยาทั้งหมดที่มีในโรงพยาบาลสัตวคนละ 1 ชุด)
   สงงานพฤหัสที่ 1

อังคารที่ 1 : ฝกปฏิบัติ โดยแบงออกเปน 2 กลุมยอย
กลุม1 : ดแูลสตัวปวยที่ฝากรักษาชั่วคราวและคางคืนโดยอยูในความดูแลของ
            นายสตัวแพทย(ประมาณ 4 คน) และหากปฏิบัติงานเสร็จใหมาสังเกต
            การณการรักษาตางๆ ของเพื่อนรวมกลุม
กลุม2 : ฉีดวัคซีน ตรวจรางกาย และวางแผนการรักษากับอาจารยหรือนายสัตว

                                     แพทย รวมท้ังเตรียมยา และบรหิารยา โดยนักศึกษาจับคูกันในการตรวจ
                                     รักษา

กิจกรรม : -แบงกลุม 3 กลุม เพือ่เขียนและรายงานสัตวปวยที่นาสนใจกลุมละ 1 เร่ือง
  -สนทนาปญหาที่เกิดขึ้นในการรักษาสัตวปวย (15.00-16.00)

พุธท่ี 1 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
พฤหัสท่ี 1 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1

       สงงานบันทึกขนาดยา
       สงหัวขอที่จะรายงานสัตวปวย

ศุกรท่ี 1 : - ชวงเชา  เนื้อหาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
กิจกรรม : ใหเลือกภาวะหรือโรคของสุนัขหรือแมวที่สนใจ 1 ชนิด เพื่อนํ ามาราย

                                        งานใหเพื่อนนักศึกษาฟงอยางยอ โดยหยบิยกประเด็นที่นาสนใจในวัน
                                        ศุกรที่ 2
     - ชวงบาย  น ําเสนอรายงานสัตวปวย และสงรายงาน
จันทรท่ี 2 : - ชวงเชา เสนอแนะประเด็นหรือปญหาของนักศึกษาขณะทํ าการรักษาสัตวปวย

         โดยสังเกตจากสัปดาหที่ 1
กิจกรรม : แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นขณะทํ าการรักษาสัตว

                                       ปวย
      - ชวงบาย  เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1



16

อังคารที่ 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
พุธท่ี 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
พฤหัสท่ี 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1

       สงหัวขอรายงานสัตวปวยของแตละกลุม
ศุกรท่ี 2 : - ชวงเชา  รายงานโรคที่นาสนใจของนักศึกษา (คนละประมาณ 10 นาที)
     - ชวงบาย  น ําเสนอรายงานสัตวปวย และสงรายงาน
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ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

717 644 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 4
CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY MEDICINE 4

(หนวยอายุรศาสตรสัตวเล้ียง)

ประจํ าภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2546

สงักัดภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

1.รหัสวิชา 717 644
2.จํ านวนหนวยกิจ 6(0-12-0)
3.ชื่อวิชา 717 644 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 4
                                                 CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY MEDICINE 4
4.คณะ/ภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
5.ภาคการศึกษา ภาคตน
6.ปการศึกษา 2546
7.จํ านวนนักศึกษา 90 คน
8.ผูสอน ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร สุขสวัสด

อ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ
สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทโคตร
สพ.ญ.นิตยา บุญบาล
น.สพ.วิชาภรณ เลิศวีรพล

9.อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร สุขสวัสด
10.เงื่อนไขรายวิชา 717 423  อายุรศาสตรสัตวเล้ียง

717 524  อายุรศาสตรมา
717 525  อายุรศาสตรสุกร
717 526  อายุรศาสตรสัตวปก
717 528  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

11.รายวิชาตอเนื่อง ………………………………..
12.สถานภาพวิชา วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต
13.จํ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห ปฏิบัติการ   12 ช่ัวโมง/สัปดาห
14.เนื้อหารายวิชา

หนวยสัตวเล้ียง
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ฝกปฏิบัติการตรวจประวัติสัตวปวย การตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค และการรักษา
โรคทางอายุรกรรมในสัตวเล้ียง

15.วัตถุประสงคของรายวิชา
      หนวยสัตวเล้ียง

10. สามารถวินิจฉัยโรคในสัตวเล้ียงและพยากรณโรค โดยประมวลจากการซักประวัติ การตรวจราง
กาย และการตรวจทางหองปฏบิัติการได

11. สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโรคที่สํ าคัญตางๆได
12. สามารถตรวจวินิจฉัยโรคโดยใชเครื่องมือพิเศษได
13. สามารถเก็บและรักษาตัวอยาง เพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง
14. สามารถเลือกวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสัตวปวยในแตละราย
15. สามารถใหวัคซีนปองกันโรคและวางโปรแกรมการถายพยาธิในสัตวเล้ียงชวงอายุตางๆไดอยาง

เหมาะสม
16. สามารถวางแผนการรักษาไดอยางเหมาะสมในการรักษาสัตวปวยแตละราย ทัง้การใหยา สารนํ้ า

และสารอาหาร
17. สามารถคํ านวณยาและเขียนใบสั่งยาไดอยางถูกตอง
18. สามารถบริหารยาเขารางกายสัตวไดถูกตอง ทั้งตํ าแหนงและวิธี

16.เนื้อหาบทเรียน
16.1 วิธีการสอน    บรรยายและปฏิบัติจริงในหนวยอายุรกรรม
16.2 ส่ือการสอน  แผนใส, Power Point, ใบกิจกรรม, ใบงาน,

                                         เอกสารประกอบการสอน (สาระการเรียนรู)
16.3 การวัดผลการเรียน  ความเอาใจใส 40%

 รายงาน 30%
 สอบปากเปลา 30%

16.4 สถานที่เรียน      หนวยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว ม.ข.

17.อ่ืนๆ
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17.1 เงือ่นไขขอตกลงในการประเมินผลรายวิชา
17.1.1 การเขาเรียน

- ผูใดที่เขาเรียนไมครบ 80% ของชั่วโมงเรียนจะไมมีสิทธิ์สอบ
                         และตกในวิชานี้

- กรณทีีไ่มสามารถเขาเรียนไดเนื่องจากลากิจหรือปวย ใหสงจด
หมายแจง โดยมกีารรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา หรือมีใบรับรองแพทยแนบทาย

- แตงกายตามระเบียบของคณะฯ (สวมเสื้อกาวน)
17.1.2 เกณฑการใหเกรด

> 80%   = A
79.5 – 75% = B+

74.5 – 70 % = B
69.5 – 65% = C+

64.5 – 60% = C
59.5 – 55% = D+

54.5 – 50% = D
< 50% = F

19.กํ าหนดการสอบ  :  สอบวนัสุดทายของการอยูในหนวยอายุรกรรม
และกลุมแรก วันที่ 17 ก.ค. 46

                   กลุมสอง วันที่ 2 ก.ย. 46

20.ตารางเรียน วนัจันทร 10.00 – 16.00 น.
วนัอังคาร-วันศุกร 9.00-16.00 น.

เนื้อหาบทเรียน
จันทรท่ี 1 : แนะน ํานักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกคลินิกปฏิบัติ ในเรื่องของการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การถายพยาธิ และการฉีดวัคซีน รวมทั้งแนะนํ าเรื่องการแตงกาย การ
สนทนากบัเจาของสัตว และการวางตัวใหเหมาะสมเมื่ออยูตอหนาเจาของสัตว

กิจกรรม : ใหเขยีนขนาดยาที่มีในโรงพยาบาลสัตวอยางยอลงในสมุดบันทึกเล็ก
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   (โดยใหช่ือยาทั้งหมดที่มีในโรงพยาบาลสัตวคนละ 1 ชุด)
   สงงานพฤหัสที่ 1

อังคารที่ 1 : ฝกปฏิบัติ โดยแบงออกเปน 2 กลุมยอย
กลุม1 : ดแูลสตัวปวยที่ฝากรักษาชั่วคราวและคางคืนโดยอยูในความดูแลของ
            นายสตัวแพทย(ประมาณ 4 คน) และหากปฏิบัติงานเสร็จใหมาสังเกต
            การณการรักษาตางๆ ของเพื่อนรวมกลุม
กลุม2 : ฉีดวัคซีน ตรวจรางกาย และวางแผนการรักษากับอาจารยหรือนายสัตว

                                     แพทย รวมท้ังเตรียมยา และบรหิารยา โดยนักศึกษาจับคูกันในการตรวจ
                                     รักษา

กิจกรรม : -แบงกลุม 3 กลุม เพือ่เขียนและรายงานสัตวปวยที่นาสนใจกลุมละ 1 เร่ือง
  -สนทนาปญหาที่เกิดขึ้นในการรักษาสัตวปวย (15.00-16.00)

พุธท่ี 1 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
พฤหัสท่ี 1 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1

       สงงานบันทึกขนาดยา
       สงหัวขอที่จะรายงานสัตวปวย

ศุกรท่ี 1 : - ชวงเชา  เนื้อหาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
กิจกรรม : ใหเลือกภาวะหรือโรคของสุนัขหรือแมวที่สนใจ 1 ชนิด เพื่อนํ ามาราย

                                        งานใหเพื่อนนักศึกษาฟงอยางยอ โดยหยบิยกประเด็นที่นาสนใจในวัน
                                        ศุกรที่ 2
     - ชวงบาย  น ําเสนอรายงานสัตวปวย และสงรายงาน
จันทรท่ี 2 : - ชวงเชา เสนอแนะประเด็นหรือปญหาของนักศึกษาขณะทํ าการรักษาสัตวปวย

         โดยสังเกตจากสัปดาหที่ 1
กิจกรรม : แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นขณะทํ าการรักษาสัตว

                                       ปวย
      - ชวงบาย  เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1

อังคารที่ 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
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พุธท่ี 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1
พฤหัสท่ี 2 : เนือ้หาและกิจกรรมเชนเดียวกับอังคารที่ 1

       สงหัวขอรายงานสัตวปวยของแตละกลุม
ศุกรท่ี 2 : - ชวงเชา  รายงานโรคที่นาสนใจของนักศึกษา (คนละประมาณ 10 นาที)
     - ชวงบาย  น ําเสนอรายงานสัตวปวย และสงรายงาน


