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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

717 645   การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5 (สวนคลินิกปฏิบัติมา)
Clinical Practice in Veterinary Medicine V-Equine Practice

6 หนวย

ประจํ าภาคการสึกษาปลาย ปการศึกษา 2546

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)
สวนคลินิกปฎิบัติมา

1. รหัสวิชา                                                           717 645
2. จํ านวนหนวยกิต                                               6 หนวย
3. ชื่อวิชา                                                        การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 5 (สวนคลินิกมา)
                                                                             Clinical Practice in Veterinary  Medicine V-Equine Practice
4. คณะ/ภาควิชา                                                   ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
5. ภาคการศึกษา                                                  ภาคการศึกษาปลาย
6. ปการศึกษา                                                       2546
7. จํ านวนนักศึกษา                                               86 คน
8. ผูสอน                                                               อ. ภาวิน สายหู
                                                                             อ. ประวิทย บุตรอุดม
                                                                             ผศ. บัณฑิตย เต็งเจริญกุล
                                                                             ผศ. คมกริช พิมพภักดี
9. ผูรับผิดชอบวิชา (สวนคลินิกมา)                     อ. ประวิทย บุตรอุดม
                                                                             โทร. 2491, 364-491, E-mail: navichaya@kku.ac.th
10. เงื่อนไขรายวิชา                                              717 542
11. รายวิชาท่ีตอเนื่อง                                           717 543, 717 644, 717 645
12. สถานภาพวิชา                                                วชิาบังคับ ระดับปริญญาตรี
                                                                             หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
13. จํ านวนที่สอนตอสัปดาห                                บรรยาย          -    ช.ม./สัปดาห
                                                                             ปฏิบัติการ      36  ช.ม./สัปดาห
14. เนื้อหารายวิชา

           การเรียนรูและฝกปฏิบัติทางดานคลนิกิปฏิบัติมา การศึกษาและนํ าเสนอกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาปญหาที่
พบไดบอยและนาสนใจในมาทั้งทางดานการจัดการ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคที่เกิดขึ้นในมา
และรวมไปถึงโรคในมาที่อาจจะติดตอไปสูคน
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15. วัตถุประสงคของรายวิชา
          15.1     เพือ่ใหนักศึกษาเกิดทกัษะในการปฏิบัติงานคลินิกที่เกี่ยวกับมา

15.2 นกัศึกษาไดเรียนรูโรคและปญหาที่เกิดขึ้นในมาในทางคลินิก
15.3 นกัศึกษาไดพฒันาความคิดและมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณในการเขาสูการตรวจวินิจฉัย

และการรักษาโรคและความผิดปกติในมา
          15.4    เพือ่เปนพืน้ฐานสํ าหรับการทํ างานในฐานะที่นักศึกษาจะจบออกไปเปนบัณฑิตสัตวแพทย
     16. ประมวลการเรียนการสอน

16.1 นกัศกึษาฝกปฎิบัติเปนหลักโดยเนนการปฎิบัติงานทางคลินิกในดานการตรวจ วินิจฉัย การรักษา
การพยากรณโรคและการปองกันโรค ในกรณีที่มีมาปวย

16.2 การศกึษาและการนํ าเสนอกรณีสัตวปวย (Case studies)
16.3 การศกึษาคนควาในหัวขอทางคลินิกที่สํ าคัญและนาสนใจเกี่ยวกับมา
            (Topics in Equine Medicine)
16.4 การวัดผลการเรียน     ประเมินตามหัวขอดังตอไปนี้

-  ความสนใจและตั้งใจปฎิบัติและสอบปากเปลา                                50% (ภาวิน และ บัณฑิตย)
                       - การนํ าเสนอกรณีศึกษา                                                                     30% (ประวิทย)
                       - สอบ Equine Minimum Requirements Test (comprehensive)         20% (ประวิทย)
                                  รอบท่ี 1 สอบวันท่ี 20 ตุลาคม 2546      เวลา 08.00-09.30 น
                                  รอบท่ี 2 สอบวันท่ี 15 ธันวาคม 2546    เวลา 08.00-09.30 น
                                      รวม                                                                                    100%

*   การน ําเสนอกรณีศึกษาจะตองนํ าเสนออยางเปนทางการ(formal presentation) ดวย PowerPoint
      presentation อาจจะมกีารนํ าแผนใสใชประกอบไดในกรณีของรูปหรือตาราง

                         ระดับคะแนนและการตัดเกรด
                          คะแนนรวมทั้งหมดจะคิดออกมาเปนรอยเปอรเซ็นตซ่ึงเทียบเทากับ 1.5 เครดิต หรือ 20% ของวิชา 717
645 และจะน ําไปรวมกับคะแนนจากหนวย โค (20%) สุกร (20%) สัตวเล็ก (20%) และ ไก (20%) เพือ่จะตัดเกรดตอไป
ซ่ึงระดบัคะแนนและการตัดเกรดจะขึ้นอยูกับอาจารยผูรับผิดชอบวิชา (อ. ประวิทย บุตรอุดม)
           16.5    เวลาและสถานที่เรียน Monday – Friday  09.00-16.00 หองประชุมภาควิชาอายุรศาสตร
17. อื่นๆ
           17.1     นกัศกึษาตองแตงกายใหเรียบรอยวาดวยระเบียบการแตงกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตรในการ
ปฏิบัติงานในคลินิกหรือในฟารม ถาไมปฏิบัติตามกฎอาจารยผูสอนมีสิทธิ์ไมอนุญาตใหเขาเรียน
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18. หนังสือและเอกสารอางอิงทีแ่นะนํ าใหนักศึกษาทํ าการศึกษาและเตรียมพรอมสํ าหรับการเรียน
      คลินิกปฏิบัติมา
             1). Rose, R.J. and Hodgson, D.R.  (1993) Manual of Equine Practice. W.B. Saunders
                           Company. Philadelphia. 532 p. ****
               2). Brown, C.M. (1989) Problems in Equine Medicine. Lea&Febiger. Philadelphia, pp. 302.
               3). Reed, S.M. and Bayly, W.M. (1998) Equine Internal Medicine. W.B. Saunders. Philadelphia,
                    pp. 1092
               4). Smith, B.P. (1990) Large Animal Internal Medicine. Mosby. St. Louis, pp. 1787.
               5). Robinson, N.E. (1997) Current Therapy in Equine Medicine 4. W.B. Saunders. Philadelphia.
              6). ธีระศักดิ์ ตรยัมงคลกูล (2543) “โรคมา”  ส ํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 339   
                   หนา****
               7). เอกสารอื่นๆ ทีอ่าจารยผูสอนอาจจะมีเพิ่มเติม
           **** = หนงัสอืทีแ่นะน ําใหนักศึกษาอานและศึกษาเพิ่มเติมในดานการปฏิบัติทางคลินิกเกี่ยวกับมา นักศึกษาอาจ
จะจ ําเปนตองศึกษาพื้นฐานที่สํ าคัญทางคลินิกในหนังสือ 2 เลมนี้เพื่อเตรียมในการสอบขอสอบคลินิกปฏิบัติมาแบบ
Comprehensive examination ซ่ึงหมายถึงวานักศึกษาจะถูกประเมินในทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับมาตั้งแต การจัดการ พฤติ
กรรม อายรุกรรม ศัลยกรรม สูติศาสตรและอื่นๆ ที่นักศึกษาไดเรียนและศึกษาเกี่ยวกับมามาตลอดระยะหกปของการ
เปนนกัศกึษาสตัวแพทย ซ่ึงการประเมินจะเปนการประเมินในลักษณะของพื้นฐานที่สํ าคัญเกี่ยวกับมาที่นักศึกษาสัตว
แพทยจํ าเปนจะตองรู (minimum requirements in equine clinical medicine) ดงันัน้ขอแนะนํ าก็คือนักศึกษาจะตองมี
ความสนใจ ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูและฝกปฏิบัติในวิชาคลินิกมารวมทั้งตองทบทวนสิ่งที่ไดเรียนและศึกษามาในคลินิกปฏิบัติ
มา I, II, III และ IV

หมายเหตุ  จะมกีารบรรยายพิเศษในวิชาอายุรศาสตรมา (Equine Medicine) ของนักศึกษาปที่ 5 ทีน่กัศกึษานาจะเขาไป
ฟง (ถามีเวลาและโอกาส) เพื่อทบทวนเรื่องการจัดการมาและโรคมา
             1. สพ.ญ. ดร. ศิรยา ช่ืนกํ าไร        12/09/2546    13.00-16.00 VM 3103
                     หัวขอ   - โรคและปญหาที่พบไดบอยของมาในประเทศไทย
              2. น.สพ. ดร. สาทิส ผลภาค        15/09/2546    08.00-10.00 VM 3103
                     หัวขอ   - Stud farm medicine & Mare & foal’s diseases
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กํ าหนดการเรียนการสอนคลินิกปฏิบัติมา 5
8 Sept 2003 - 12 Dec 2003

วัน 09.00-12.00 13.00-16.00
จันทร Case study preseantation/Clinical work

(ประวิทย ภาวิน บัณฑิตย)
Topics in Equine Medicine/Clinical work

(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย คมกริช)

อังคาร Case study preseantation/Clinical work
(ประวิทย ภาวิน บัณฑิตย)

Topics in Equine Medicine/Clinical work
(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย )

พุธ Topics in Equine Medicine/Clinical work**
(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย คมกริช)

Topics in Equine Medicine/Clinical work
(ประวิทย ภาวิน บัณฑิตย)

พฤหัส Topics in Equine Medicine/Clinical work**
(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย คมกริช)

ฝกปฏิบัติการสอด stomach tube และ การบริหารยา
ในมา รวมทั้งการตรวจสุขภาพแมมาและลูกมาใน
ฟารม        (ประวิทย ภาวิน)

ศุกร Topic’s discussion & Group Oral exam
/Clinical work

(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย คมกริช)

Topic’s discussion/Clinical work
(ภาวิน บัณฑิตย ประวทิย คมกริช)

     หมายเหตุ ** = Clinical work หมายถงึการตรวจวินิจฉัยและการรักษามาในกรณีที่มีมาปวยเขามาโรงพยาบาล
                              หรือการออกไปตรวจรักษานอกสถานที่ (ถามีสัตวปวย)

ผูสอน/อาจารยประจํ าคลินิก
     อ. ภาวิน สายหู                        Equine management/Topics in Equine Medicine/Clinical work
     ผศ. บัณฑิตย เต็งเจริญกุล        Equine nutrition/Topics in equine Medicine
    อ. ประวทิย บุตรอุดม               Clinical work/Case studies
    ผศ. คมกริช พิมพภักดี              Equine zoonosis & veterinary public health
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กํ าหนดการนํ าเสนอกรณีศึกษาโรคมา วิชาคลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 5 หนวยคลินิกปฏิบัติมา
8-9 Sept 2003  หองประชุมภาควิชาอายุรศาสตร

Monday   8 Sept 2003
09.00-09.45       Equine Motor Neuron Disease                                                  นศ.สพ. โยธิน    พันธศรี

09.50-10.30       Small intestinal obstruction caused by                                      นศ.สพ. เจริญ    ภูศรี
                          a mass of feedblock containing molasses in 4 horses

10.35-11.10       Transrectal ultrasonographic diagnosis of an illiocaecal            นศ.สพ. ปยะดา สอยแกว

                          Intussusception
11.15-12.00      Scleral mastocytosis in a horse                                                    นศ.สพ. ณัฐวุฒิ พรหมนิกร

Tuesday  9 Sept 2003
09.00-09.45    Clinical radiographic evaluation of a horse                                    นศ.สพ. สุรศักดิ์ จันที
                        with distal limb arthritis
09.50-10.30    Tendinitis จากการติดเชื้อแบคทีเรีย                                                                          นศ.สพ. อุทิศ หลักแกว
10.35-11.10    Chyothorax due to 1° thoraxic hemagiosarcomar in a horse          นศ.สพ. อุมาพร ใหมแกว

11.20-12.00    Congenital corneal vasculization in a neonatal Thoroughbred foal นศ.สพ. นันทกานต ศรีผุย
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ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

717 645 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 5
Clinical Practice in Veterinary Medicine V

(หนวยสัตวปก)

ประจํ าภาคการศึกษาปลาย     ปการศึกษา  2546

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1.  รหัสวิชา 717  645

2.  จํ านวนหนวยกิต 6 (0-12-0)

3.  ชื่อวิชา 717 645 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 5
  Clinical Practice in Veterinary Medicine 5

4.  คณะ/ภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร

5.  ภาคการศึกษา ภาคปลาย

6.  ปการศึกษา 2546

7.  จํ านวนนักศึกษา 90  คน

8.  ผูสอน ผศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร
อ.น.สพ.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง

9.  อาจารยผูรับผิดชอบวิชา อ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป

10.   เงื่อนไขรายวิชา 717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย
717  422 ปฏิบัติการอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย

11.  รายวิชาตอเนื่อง  ……………-…………………..

12.   สถานภาพวิชา วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

13.  จํ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห ปฏิบัติการ    12  ชม./สัปดาห

14.  เนื้อหารายวิชา
ทบทวนพื้นฐานทางวิชาการ ปญหาที่พบบอยในคลินิก ฝกปฏิบัติตาง ๆ ตอสัตวในกระบวนการตรวจรักษา เทคนิควิธีการเก็บและรักษาสิ่งสงตรวจ

เพื่อชันสูตรโรค ทราบขั้นตอนและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ รวมถึงการแปรผลและนํ าผลการตรวจไปใช

15.  วตัถุประสงคของรายวิชา
15.1   สามารถปฏิบัติงานดานการจัดการในสัตวปกได
15.2   สามารถตรวจวินิจฉัยโรคในสัตวปกได
15.3   สามารถแปรผลการตรวจทางหองปฏิบัติการได
15.4   สามารถบอกแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดในฟารมได

16.  ประมวลการเรียนการสอน
16.1 วิธีการสอน การปฏิบัติงานจริงในฟารมสัตวปก
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16.2 สื่อการสอน -----------
16.3 การวัดผลการเรียน ความเอาใจใส 60 %

รายงาน 10 %
สอบ 30 %

16.4 สถานที่เรียน ฟารมสัตวปก

17.  อื่น ๆ
17.1 เงือ่นไขตกลงในการประเมินผลรายวิชา

17.1.1 การเขาเรียน
- ถาไมสามารถเขาเรียนได เนื่องจากลากิจหรือลาปวย ใหสงจดหมายแจงและแนบใบรับรองแพทย
- ตองแตงกายตามระเบียบคณะโดยสวมเสื้อสนาม

17.1.2 เกณฑการใหเกรด
≥ 80%  = A 75-79 = B+ 70-74 = B
65-69 = C+ 60-64 = C
55-59 = D+ 50-54 = D < 50% = F

18.  กํ าหนดการสอบ
สอบวันสุดทายของการอยูในหนวยสุกร-ไก (ดูเวนสอบตามตาราง)

19.  เนื้อหาบทเรียน
แบงนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ และเขาฝกปฏิบัติงาน ณ ฟารมสัตวปกของบริษัทเอกชน โดยการฝกปฏิบัติงานในฟารมสัตวปก นักศึกษาตองประมวล

ความรูดานสัตวปกทั้งการจัดการฟารมสัตวปก โรคและการตรวจวินิจฉัยโรค การควบคุมและปองกันโรค และแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในฟารมสัตวปกได
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ตารางเรียน
ภาคปลายปการศึกษา 2546

717 645 วชิา คลินิกปฏิบัติ5  สัตวทุกชนิด  6(0-12-0)
Clinical Practice in Veterinary Medicine V  6(0-12-0)

หนวยสุกร
วันและเวลาเรียน บรรยาย จันทร -- ศุกร

กันยายน 2546  ถึง 9 กุมภาพันธ 2546  ยกเวนวันหยุดราชการ
สถานที่ หองประชุม 1 ภาควิชา อายุรศาสตร
เงื่อนไขรายวิชา 711 422, 717 541, 7171 542, 717 644

อาจารยประจํ าวิชา อ. สพ.ญ. ดร. กชกร ดิเรกศิป
คณาจารยผูสอน 1. อ.นส.พ. ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน 36 คาบ

2. อ.นส.พ. พงษธร สุวรรณธาดา 36 คาบ
3. อ. สพ.ญ. ดร. กชกร ดิเรกศิป 36 คาบ

วตัถุประสงค 1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจระบบการจัดการสุกรขุน  (อ.พงษธร)
2. เขาใจหลักการใหอาหารสุกร (Advanced feed and feeding) ในแตละชวงอายุ (อ.สาธร)
3. นักศึกษาสามารถประมวลความรูเกี่ยวกับโรคสุกรมาประยุคใชในเหตุการณเร่ืองโรคที่เกิกขึ้นในฟารมได พรอมทั้ง
สามารถบออกแนวทางการแกไข หรือรักษา และการปองกัน (อ.กชกร)

รายละเอียดของการเรียน มีระยะเวลา 3 สัปดาห ตอกลุม

รายละเอียดของกลุมและเวลาเรียน

การแตงกาย และอาหารกลางวัน
แตงกายชุดสนาม
อาหารกลางวันตองเตรียมไปกินกลางวันภายในฟารม

เกณฑการประเมิน คะแนน 100%
• การตรงตอเวลา การแตงกาย และความเอาใจใสงาน (ซักถามเจาของฟารม)

การวางตัว = 30%
• งานกลุม (Interactive discussion) จากความสามารถในการแกไขโจทยปญหาที่ใกลเคียงกับความเปนจริง  = 30%

• Oral exam = 40%
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