ตารางกําหนดการ งานประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562 สัตวแพทยสภา
วันจันทร์ ที 5 – วันพุธที 7 สิงหาคม 2562
ณ อาคารสํานักงานสัตวแพทยสภา
เวลา

ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
(150คน)

ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
(60คน)

ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3
(50คน)

วันจันทร์ ที 5 สิงหาคม 2562
08.00-09.00น.
ผู้เข้ าร่วมงานลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุมชัน 1
09.00-09.10น. พิ ธี เ ปิ ดงานประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี
2562
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ ภู่อร่าม
นายกสัตวแพทยสภา
09.10-10.00น. สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
“7เสาหลักของสัตวแพทยสภา”
-สํานักงานสัตวแพทยสภา
-ศูนย์การศึกษาต่อเนืองทางสัตวแพทย์
-ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ
-วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชํานาญการ
แห่งประเทศไทย
-คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ
-คณะอนุกรรมการด้ านการต่างประเทศ
-จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์
10.00-11.00น. "วิ สัย ทัศ น์ ข อง วิ ท ยาลัย ชํ า นาญการฯ กับ 10.00 – 12.00น. เกาะกระแสสัง คม เรื อง
กา รพั ฒ น า วิ ช า ชี พกา รสั ต ว แ พท ย์ ใ น การใช้ กัญชาในทางการแพทย์ และการสัต ว
ทศวรรษหน้ า"
แพทย์
Proposed speaker:

ห้ องประชุมชัน 1
(100คน)

เวลา

ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
ประธานคณะผูบ้ ริ หารวิ ทยาลัย และ
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ
สอบฯ ของวิ ทยาลัย

ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
นพ.สมนึก ศิ ริพานทอง
รศ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ฟุ้งลัดดา

ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3

ห้ องประชุมชัน 1

Moderator:

11.00-12.00น.

12.00-13.00น.
13.00-14.30น.

14.30-14.45น.
14..45-15.30น.

15.30-16.00น.

อ.สพ.ญ.ดร.มล.นฤดี เกษมสันต์
11.00-11.15น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15-12.00น.
พิธีมอบอนุมตั ิบัตร
(อว.สพ.)ประจําปี 2562/ถ่ายภาพหมู่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศูนย์ การศึกษาต่ อเนื องทางสัตวแพทย์ คณะอนุกรรมการด้ านการต่ างประเทศฯ
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ ฯ
สัตว์ เล็ก : วิทยามะเร็ ง
การประชุมสถาบันหลักและสถาบัน สมทบ สัตวแพทย์ ไทยก้ าวไกล ก้ าวไปกับสัตวแพทย แนวทางการเตรี ย มตั ว เพื อขออนุ มั ติ บั ต ร รู้รอบ..รอบรู้มะเร็งร้ ายในสัตว์เลียง
ของ ศ.ศ.สพ.
สภาสูอ่ าเซียน
สาขาต่างๆ
สพ.ญ.สิ ริภทั รา เนตรมัย เดชกัลยา
น.สพ.นวพูน จํ าปานิ ล
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริ ยา ไศละสูต
ผูแ้ ทนสาขาพยาธิ วิทยา
สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
ผูแ้ ทนสาขาเวชศาสตร์ ระบบสืบพันธุ์
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิ ทย์ บุตรอุดม
ผูแ้ ทนสาขาศัลยศาสตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
สาธิตวิธีการยืนขอกิจกรรมฯผ่านระบบ
สัตวแพทย์ ไทยก้ าวไกล ก้ าวไปกับสัตวแพทย แนวทางการเตรี ย มตั ว เพื อขออนุ มั ติ บั ต ร TOP3 มะเร็งร้ ายทางคลินิก
น.สพ.นวพูน จํ าปานิ ล
สภาสูอ่ าเซียน (ต่อ)
สาขาต่างๆ(ต่อ)
สพ.ญ.ลลิ ตา สุวรรธนะ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริ ยา ไศละสูต
ผูแ้ ทนสาขาอายุรศาสตร์
สพ.ญ.ดร.เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
ผูแ้ ทนสาขาสัตวแพทย์ สาธารณสุข
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิ ทย์ บุตรอุดม
พิธีมอบโล่รางวัลสถาบันยอดเยียมประจําปี
2562/ ถ่ายภาพหมู่

เวลา
ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3
ห้ องประชุมชัน 1
วันอังคารที 6 สิงหาคม 2562
08.00-09.00น.
ผู้เข้ าร่วมงานลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุมชัน 1
สัตว์ เล็ก : จักษุวิทยา
ช้ างและสัตว์ ป่า
สัตวแพทย์ สาธารณสุข
สัตว์ ปีก
09.00-10.30น. 09.00 – 10.30น. Wet Vs. Dry: which eye 09.00-09.45น. โรคเฮอร์ ปีส์ ไ วรัสในลูก ช้ า ง 09.00 – 10.30น. Current Situation of AMR 09.00-10.30น. ปั ญหา และแนวทางแก้ ไ ข
you prefer
ฝั นร้ ายสําหรับเจ้ าของช้ างและสัตวแพทย์
in Veterinary Clinical Setting
Salmonella ในไก่
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิ ตาราม
Swine and Poultry:
สพ.ญ.ดร.นวลอนงค์ สิ นวัต
ผศ.สพ.ญ.ดร.นลิ นี ตันติ วนิ ช
09.45-10.30น. การจัด การสุข ภาพสัต ว์ ใ น
สพ.ญ.ดร.นิ อร บุญประเสริ ฐ
Aquaculture:
สวนสัตว์ สมัยใหม่ (Health management
in modern zoo)
สพ.ญ.ดร.ปริ ญทิ พย์ วงศ์ไทย
สพ.ญ.เยาประภา มาธุระ
Wildlife and exotic:
สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรี พิบูลย์
10.30-10.45น.
10.45-12.15น.

พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15น. Corneal ulcer: make it 10.45-11.30น. การเคลือนย้ า ยสัตว์ เมื อปิ ด 10.45-12.15น. Current Situation of AMR
not a worry
สวนสัตว์
in Veterinary Clinical Setting(ต่อ)
Companion animals:
น.สพ.วิ
ศ
ิ
ษ
ฏ์
อาศั
ย
ธรรมกุ
ล
สพ.ญ.ดร.ชลาลัย เรื องหิ รัญ
ศ.กิ ตติ คุณ สพ.ญ. ปราณี ตันติ วนิ ช
สพ.ญ.ขวัญใจ กาญจนพิ ทกั ษ์ กุล
Strategic to combat Antimicrobial
Resistance:
สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน
11.30-12.15น. Wildlife Rescue and
Wrap Up: Research and Innovations:
Ambulatory Medicine หลัก การช่ว ยเหลือ
สพ.ญ.ดร.ศิ ริพร คงสร้อย
สัตว์ป่าและการรักษาเบืองต้ น
น.สพ.วัชริ นทร์ หิ นอ่อน

12.15-13.15น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

10.45-11.45น. ปั ญหา และแนวทางแก้ ไข
Salmonella ในไก่ (ต่อ)
สพ.ญ.ดร.นิ อร บุญประเสริ ฐ

11.45-12.15น.การประชุมสมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์ มสัตว์ ปีก

เวลา
13.15-14.45น.

ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
สัตว์ เล็ก : โรคผิวหนัง
13.15-14.15น. Diagnosis of alopecia in
dogs and cats การวินิจฉัยภาวะขนร่ วงใน
สุนขั และแมว
สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม
14.15-15.15น. Diagnosis and treatment
of bacteria skin disease (แนวทางการ
วิ นิ จ ฉั ย และจั ด การโรคผิ ว หนั ง ติ ด เชื อ
แบคทีเรีย)
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3
สัตว์ เลียงพิเศษ
ม้ า
13.15-14.00น. Gastrointestinal disease 13.15-13.45น. Review โรคติดเชือในม้ าที
and pain management
สําคัญ
สพ.ญ. อังศวี ร์ บุญมาก
ผศ.น.สพ.ดร.วรกิ จ เชิ ดชูธรรม
14.00-14.45น. Common skin disease in 13.45-14.15น. Up-date การตรวจโรคติด
Rabbit and Rodent
เชือในม้ าของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ชนิดของโรคทีส่งตรวจ, วิธีการตรวจ ขันตอน
สพ.ญ. ปณิ ชา สิ งห์ เสนา
การเตรียมส่งตัวอย่างตรวจ และการรายงาน
ผล)
น.สพ. ฐปณัฐ สงคสุภา

ห้ องประชุมชัน 1
สัตว์ ปีก
13.15-14.45น. มาตรฐานฟาร์ มสั ต ว์ ปี ก
โอกาส และ อุ ป สรรคในการส่ ง ออกไป
ต่างประเทศ
สพ.ญ.สมพิ ศ จุลลาบุตรดี

14.15-14.45 น. การขับเคลือนพืนทีปลอด
โรค EIA

14.45-15.00น.
15.00-16.30น.

น.สพ.พรพิ รุณ ชิ นสอน
14.45-15.00น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-15.30น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00-15.45น. Basic Opthalmology in 15.00-15.45น. Up-dateขันตอน หลักเกณฑ์
Rabbit
ข้ อกําหนด ในการนําม้ าเข้ า-ออกระหว่าง
อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศกั ดิ เสถี ยร
ประเทศ
15.30-16.30น. Diagnosis and treatment
สพ.ญ.ลมัย นามมงคล
of common allergic skin disease การ
วินิจฉัยและจัดการโรคภูมิแพ้ ในสัตว์
15.45-16.30น. Rabbit dentistry
15.45-16.30น. ประสบการณ์ทางสัตวแพทย์
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
สพ.ญ.อุษณีย์ บุตรอยู่
ทีเกียวข้ องกับการนําม้ าแข่ง เข้ า-ออก
ระหว่างประเทศ
น.สพ.ดร.อนุชิต สิ ทธิ ไชยากุล

15.00-16.30น. เอาให้ ชัด ถ้ า มี ปัญหาAFS
จะมีผลกับวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างไร
ผูแ้ ทนสมาคมผู้ผลิ ตอาหารสัตว์ไทย
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกู ร
น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ ชูกุล

เวลา
ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3
ห้ องประชุมชัน 1
วันพุธที 7 สิงหาคม 2562
สัตว์ เล็ก : กระดูกและกายภาพบําบัด
ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
สัตว์ นํา
สัตว์ เล็ก : ระบบประสาท
09.00-10.30น. 09.00-10.00น. การตรวจกระดูก-ตรวจข้ อ 09.00-10.00 รู้ไว้ ไม่เลียง: ภาษี ในวิชาชีพการ 09.00-10.30น. บทบาทและความรับผิดชอบ 09.00-10.30น. การระบุตํ า แหน่ ง วิ ก ารใน
แบบไม่ต้องง้ อ expert
สัตวแพทย์
ของสัตวแพทย์ไทยต่อสุขภาพสัตว์นํา
สมองเบืองต้ น
ผศ.สพ.ญ.ดร. มนชนก วิ จารสรณ์

ผูแ้ ทนจากกรมสรรพากร

รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ ตังตรงไพโรจน์
รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซือ
สพ.ญ.วัชรา ศากรวิมล
น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี

อ.น.สพ.ดร.นิ รุตติ สุวรรณา

10.00-10.15น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15น. Do
รักษาโรคกระดูกหัก
10.30-10.45น.
10.45-12.15น.

12.15-13.15น.

ในการ 10.15-12.15น. ธุรกิจสัตว์ เลียงตีบตันหรื อไป
ต่อ
10.30-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง
น.สพ.จดล สุวรรณฤทธิ
ผศ.น.สพ.ดร.พิ งพล จรู ญรัตน์
สพ.ญ.นิ ภาภรณ์ พัฒนไทยานนท์
10.45-12.15น. บทบาทและความรับผิดชอบ 10.45-12.15น. การระบุตํ าแหน่ งวิการในไข
น.สพ.ทรงวุฒิ เกลาเกลี ยง
ของสัตวแพทย์ไทยต่อสุขภาพสัตว์นํา(ต่อ)
สันหลังเบืองต้ น
น.สพ.ถิ รวัฒน์ สุมาลัย
ผูด้ ําเนิ นรายการ: อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
อ.น.สพ.ดร.นิ รุตติ สุวรรณา
11.15-12.15น. หลั ง กระดู ก ถู ก ผ่ า ตั ด
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ ตังตรงไพโรจน์
กายภาพบําบัดช่วยได้
รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซือ
สพ.ญ.วัชรา ศากรวิมล
สพ.ญ มนัญญา ด่านพิ ทกั ษ์ กุล
น.สพ.ศรัณย์สิริ นวลมณี
and Don't

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.15-14.45น.

ห้ องทองฑีฆายุ ชัน 4
สัตว์ เล็ก : อายุรศาสตร์ แมว

ห้ องชัยอัศวรั กษ์ ชัน 3
สัตว์ เคียวเอือง

ห้ องเตียง ตันสงวน ชัน 3
สุกร

ห้ องประชุมชัน 1
สัตว์ เล็ก : ศัลยกรรมและการวางยาสลบ
ช่ องปากและใบหน้ า
13.15-14.45น. how to approach 13.15-14.45น. บทบาทสัตวแพทย์ โ คนมใน 13.15-14.00 การจัดการสุกรพันธุ์ลกู ดกอย่าง 13.15-14.15น. การวางยาสลบ และการ
dyspnoeic cats
ยุค disruption ภายใต้ สมรภูมิ global trade มีประสิทธิภาพ
ระงับความเจ็บปวดสําหรับการผ่าตัดช่องปาก
wars
ในสัตว์เล็ก
รศ.สพ.ญ.ดร. สิ ริลกั ษณ์ สุรเชษฐพงษ์
สพ.ญ.ณัฏฐิ กา โกฎแสง
ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์
ศ.คลิ นิก น.สพ.ดร.สุวิชยั โรจนเสถี ยร
14.00 - 14.45 Oxidative stress: Its effects 14.15-15.15 น. การศัลยกรรมช่องปากทีควร
น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิ น
on piglet immunity.
รู้
น.สพ.วิ นยั สุวณิ ชย์เจริ ญ
สพ.ญ. เกตุแก้ว วาสนาสุข
ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิ น

14.45-15.00น.
15.00-16.30น.

15.00-16.30น. Update diagnosis and
treatment of feline infectious peritonitis
รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ

14.45-15.00น.พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30น. บทบาทสัตวแพทย์ โคนมใน 15.00-15.45 Precision Swine Farming
ยุค disruption ภายใต้ สมรภูมิ global trade Technology Application: Criteria and
wars(ต่อ)
Possibility การประยุกต์เทคโนโลยีการทํา
ฟาร์ มสุกรแบบแม่นยํา: เงือนไข และความ
ศ.คลิ นิก น.สพ.ดร.สุวิชยั โรจนเสถี ยร
เป็ นไปได้
น.สพ.ธนวรรษ เทียนสิ น
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสิ นณรงค์
น.สพ.วิ นยั สุวณิ ชย์เจริ ญ
15.45-16.30 การลดความเสียหายจากการ
เกิด Setback ในสุกรอนุบาลในยุค ดิจิตอล
4.0
รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ

15.15-15.30น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.30น. การตัด กรามและศัลยกรรม
ตกแต่งในสัตว์เล็ก
น.สพ.พลวัต จริ ยรังษี รัตนา

