กำหนดกำรประชุมวิชำกำรสุขภำพสัตว์ภำคเหนือประจำปี 2561 วันอังคำรที่ 11 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เวลำ

ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2

ห้องประชุม 3

08.30-09.00

ลงทะเบียนรวมบริเวณจุดลงทะเบียน

09.00-09.30

พิธีเปิดและมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนหลัก (ห้องประชุม 3)

09.30-10.30

ปาฐกถาประทีปดอยคา : ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตัง้ จิตเจริญ หัวข้อ “Integrative veterinary medicine” (ห้องประชุม 3)

10.30-10.45

หน้ำ1/2

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมชมโปสเตอร์
* รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2561
วิทยำกร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

10.45-12.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00

13.00-14.30

< สัตว์เล็ก >
หัวข้อ “ การฝังเข็มในสัตว์เล็ก ”
วิทยำกร : ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตัง้ จิตเจริญ

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

< สุกร >
หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดปลอดยาปฏิชีวนะ”
วิทยำกร : นายชาญชัย ชัยรัตนะเศรษฐ์

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30-14.45

14.45-16.15

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
นายบัณฑิต นวลศรีฉาย
น.สพ.กิตติกร บุญศรี
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย

< สัตว์เล็ก (ต่อ)>
หัวข้อ “ การฝังเข็มในสัตว์เล็ก ”
วิทยำกร : ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

< สุกร >
หัวข้อ “ ตีแผ่เรื่องจริง ประโยชน์ของเอนไซม์ที่ไม่ใช่
แค่น้าจิ้ม ”
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

วิทยำกร : รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
กิจกรรมภำยในงำน

 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ (โปสเตอร์) เวลา 10.00 – 12.00 น.  นิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.  การออกบูธของบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ

กำหนดกำรประชุมวิชำกำรสุขภำพสัตว์ภำคเหนือประจำปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวำคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เวลำ

ห้องประชุม 1

< สัตว์เลี้ยงพิเศษ>
หัวข้อ “"สัตวแพทย์ทางเลือกและการประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการรักษาสัตว์เลีย้ งชนิดพิเศษ”
วิทยำกร : น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

หัวข้อ “สมองกับการเรียนรูข้ องวัยรุ่น”
วิทยากร : ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

< สัตว์ปีก >
หัวข้อ “สุขภาพทางเดินอาหารและสารทดแทน
ยาปฏิชวี นะในไก่?”
วิทยำกร : อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30-10.45

แชร์ประสบการณ์ Good practice
< สัตว์เล็ก >
ที่เกี่ยวกับActive Learning
หัวข้อ “ พลาสม่าเย็น: นวัตกรรมใหม่สาหรับการ
จัดการ บาดแผลทางคลินกิ (Cold Plasma: The new วิทยำกร : อ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
10.45-12.00
ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
innovation for wound management in clinical
ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
practice”
อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
วิทยำกร : น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม
อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล

< สัตว์ปีก (ต่อ) >
เสวนำ “Herbal medicine แทนยาปฏิชีวนะได้จริงหรือไม่ ?”
วิทยำกร : น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
ผศ.น.สพ.ดร.สุวทิ ย์ โชตินันท์
อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00

< สัตว์เคี้ยวเอื้อง >
หัวข้อ “สรุปสถานการณ์การดือ้ ยาของเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ”
วิทยำกร :สพ.ญ.ชมพูนุช อุดอิน (20 นาที)
หัวข้อ “ การจัดการฟาร์มโคนมออร์แกนิค ”
วิทยำกร: นายอธิวัฒน์ น้อยทิม (25 นาที)
เสวนำ “ เลี้ยงโคนมแบบไม่ใช้ยา...แล้วจะใช้อะไร ”

< สัตว์เล็ก (ต่อ)>
13.00-14.30

ห้องประชุม 3

ลงทะเบียนรวมบริเวณจุดลงทะเบียน

08.30-09.00

09.00-10.30

ห้องประชุม 2

หน้ำ2/2

หัวข้อ “Rehabilitation : case sharing”
วิทยำกร : สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล

ผู้ร่วมเสวนำ: นายสมเกียรติ ช่างศรี / ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ /
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี (45 นาที)
กิจกรรมภำยในงำน
นิ
ท
รรศการของคณะสั
ตวแพทยศาสตร์ มช.

 การออกบูธของบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจาปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจาปี 2561
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ลักษณะโครงการ
การประชุมวิชาการ
4. หลักการและเหตุผล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจสาคัญ คือ ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ การบริการ
วิชาการสุขภาพสัตว์ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพสัตว์แก่ชุมชนและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือของประเทศไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในทางวิชาการที่เอื้อต่อการผลิต
อาหารปลอดภัยสู่ตลาดต่างประเทศ การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน
ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า ยี่สิบปี โดยมี
ผลงานการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการในเขตภาคเหนือของประเทศไทย อีก ทั้งยังเป็นที่
ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเปิดให้บริการ
สุขภาพสัตว์ในนามศูน ย์บริการสุขภาพสัตว์ มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
ให้บริการวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และปีนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ กาหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจาปี
2561 ขึน้ ในระหว่างวันอังคารที่ 11 – วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมุ่งเน้นการประชุมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน
ระหว่างเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ
2. เพื่อระดมทุนสาหรับใช้ส่งเสริมการวิจัย ที่มุ่งแก้ปัญหาหลักของชุมชนและเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านสุขภาพปศุสัตว์ สัตว์นา้ สัตว์เลี้ยง และผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
4. เป็นเวทีให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม
6. รูปแบบการดาเนินงาน
1. นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทัง้ ภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
2. การสาธิตรูปแบบการดาเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์
3. การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลีย้ ง / สัตว์เศรษฐกิจ
4. การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
5. การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์
7. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมการประชุม จานวนประมาณ 350 คน
1. เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
2. สัตวแพทย์และนักวิชาการในสาขาสัตวแพทย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ
3. บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพสัตว์
4. คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผูส้ นใจทั่วไป
5. ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ระยะเวลาดาเนินการ
วันอังคารที่ 11 และวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
9. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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10. อัตราค่าลงทะเบียน
วัน เดือน ปี
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ภายหลังวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป
ศิษย์เก่า สพ.มช. นักศึกษา
1,800
1,500
700
2,000
1,800
1,000

11. วิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึน้
2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและการดาเนินงานกิจการด้านสัตว์เลี้ยง
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบบูรณาการ
4. ก่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มาจากต่างสถาบันและหน่วยงาน
5. ประชาชนรักและเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มี ภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
7. มีการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ท่เี กือ้ หนุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเลีย้ งสัตว์ในชุมชน
8. ศิษย์เก่าได้มโี อกาสพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม
12. กิจกรรมอื่น ๆ ในงาน
1. การออกร้านของผู้สนับสนุน, นักศึกษา, ชมรมต่าง ๆ
2. นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาควิชา ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง
************
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