
กําหนดการประชมุวชิาการ คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2565 
“Theme: InnoTech in Animal Health, for the Better Life” 

ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

วันพฤหัสบดท่ีี 8 ธันวาคม 2565 (วันท่ี 1)

เวลา หองท่ี 1 (E115) หองท่ี 2 (F103) หองท่ี 3 (E113) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. พิธีเปด 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.15 – 12.00 น. Keynote Speaker session 

หัวขอ :      InnoTech in Animal Health: Veterinary Vaccine Technology 

วิทยากร :   ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต 

 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น.    MSD Luncheon symposium

13.00 – 16.30 น. สัตวเลี้ยง 13.00 – 13.45 น. 

หัวขอ :     การทําขาเทียมในสัตวเลี้ยง 

วิทยากร :  รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร 

 เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ 

สุกร 13.00 - 14.00 น. 

หัวขอ :     ทําฟารมแบบ smart ! เพ่ือเฝาระวังโรคในฟารมสุกร  

                 (ชวงที่ 1)  

วิทยากร : คุณปรีชา  ไชยเลิศ 

 ประธานกรรมการ บริษัท อินทนลิ ออโตเมชั่น จํากัด 

วิชาการ 13.00 – 14.00 น. 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. ภาคโปสเตอร

2. ภาคบรรยาย

สัตวเลี้ยง 13.45 – 14.45 น. 

หัวขอ :    Total knee arthroplasty in dog 

วิทยากร :  ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

14.45 – 15.00 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มและชมผลงานโปสเตอร 14.00 – 14.30 น.    พักรับประทานอาหารวางและเครือ่งดื่มและชมผลงานโปสเตอร 

สัตวเลี้ยง 15.00 – 16.00 น. 

หัวขอ :     Alternative therapy 1 (Acupuncture, Moxa, etc)  

วิทยากร :  ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุงศร ี

 ภาควิชาคลินิกสัตวเลี้ยงและสัตวปา 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สุกร 14.30 – 16.00 น. 

หัวขอ :       ทําฟารมแบบ smart ! เพ่ือเฝาระวังโรคในฟารมสุกร 

                  (ชวงที่ 2)  

วิทยากร :  รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน แยมสกุล 

 ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิชาการ(ตอ) 14.30 – 16.00 น.

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. ภาคโปสเตอร

2. ภาคบรรยาย

สัตวเลี้ยง 16.00 – 16.30 น. 

หัวขอ :    Alternative therapy 2 (Experience sharing) 

วิทยากร : สพ.ญ.ปราณิศา มหัตนิรันดรกุล 

 โรงพยาบาลสัตวใหญ 

 โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สุกร 16.00 – 16.30 น. 

หัวขอ :      ทําฟารมแบบ smart ! เพ่ือเฝาระวังโรคในฟารมสุกร 

                 (ชวง  Q & A ) 

วิทยากร : คุณปรีชา ไชยเลิศ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน แยมสกุล 



วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 (วันที่ 2)

เวลา ห้องที่ 1 (E115) ห้องที่ 2 (F103) ห้องที่ 3 (E113) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. สัตว์เลี้ยง 09.00-10.30 น. 

หัวข้อ :    Update on management of lymphoma 
 in FeLV infected cats 

วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง 
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เสวนาสถานการณ์สุขภาพสัตว์ 09.00 – 10.00 น. 

หัวข้อ :    เสวนา อัพเดตสถานการณ์โรคสัตว์  
วิทยากร : 1. น.สพ.กิตติกร บุญศรี  

         ศนูย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือตอนบน จ.ล าปาง
3. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก
4. น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

วิชาการ 09.00 – 10.30 น. 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
1. ภาคโปสเตอร์
2. ภาคบรรยาย

สัตว์เคี้ยวเอื้อง 10.00 – 10.30 น. 

หัวข้อ :     ภูมคิุ้มกันและแนวทางพิจารณาในการให้วัคซีนป้องกัน 
      โรคลัมปีสกิน 

วิทยากร :  อ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 
 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มและชมผลงานโปสเตอร์ 

10.30-12.00 น. สัตว์เลี้ยง 10.30 - 12.00 น. 

หัวข้อ :    Update on management of lymphoma 
 in FeLV infected cats (ต่อ) 

วิทยากร : ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง 
    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สัตว์เคี้ยวเอื้อง 11.00 – 11.30 น. 

หัวข้อ :    ระบาดวิทยาของการตดิเชื้อไวรัสลัมปีสกินและปัญหาทีพ่บในพื้นที ่

วิทยากร :  ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า 
 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วชิาการ 10.30 – 12.00 น. 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
1. ภาคโปสเตอร์
2. ภาคบรรยาย

สัตว์เคี้ยวเอื้อง 11.30 – 12.00 น. 

หัวข้อ :     สุขภาพและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรคลัมปีสกิน 
วิทยากร :  ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล 

  ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 
          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.00 – 13.00 น.  MSD Luncheon symposium

13.00 – 14.00 น. สัตว์เลี้ยง  13.00 – 14:00 น. 

หัวข้อ  :    An update on advanced diagnostic methods 
 in feline calicivirus 

วิทยากร :  ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป 
  ผู้อ านวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 
 โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัตว์ปีก  13.00 – 14.00 น. 

หัวข้อ  :  นวัตกรรมการผลิตวัคซีนสัตว์ปีกในปัจจุบัน 
    เพ่ือการป้องกันโรคที่ดีขึ้น 
    Innovation of poultry vaccine production 
    for the better protection 

วิทยากร : ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ 
      ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วชิาการ 13.00 – 16.30 น. 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
1. ภาคโปสเตอร์  
2. ภาคบรรยาย

14.00 – 16.30 น. สัตว์เลี้ยง 14.00 – 14.30 น. 

หัวข้อ :    Principles of triage and first aid in small animal 
วิทยากร : อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี 

     ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัตว์ปีก   14.00 – 14.30 น. 

หัวข้อ :   Application of NHEJ/CRISPR-Cas9 editing for 
    development of poultry recombinant viral 
    vector vaccines 

วิทยากร : อ.สพ.ญ.ดร.นิศาชล อภิญดา 
     ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14.30 – 14.45  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มและชมผลงานโปสเตอร์ 

สัตว์เลี้ยง 14.45 – 15.30 น. 

หัวข้อ :    Principles of triage and first aid in small animal (ต่อ) 

วิทยากร : อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศร ี
 ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัตว์ปีก  14.45 – 15.45 น. 

หัวข้อ :   นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ของ 
    Autogenous vaccine ในการควบคุมโรคสัตว์ปีก 

วิทยากร :  ศ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัตว์เลี้ยง 15.30 – 16.30 น. 
หัวข้อ :   กัญชากับสัตว์เลี้ยง 

    Cannabis and companion animals : devil or angels ? 
วิทยากร : อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ าส าอางค์ 

 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสตัวแพทย์สาธารณสุข 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัตว์ปีก   15.45 – 16.15 น. 
หัวข้อ  :   Avian coccidiosis : Situation and Control 

 Practice on poultry farms in Northern, Thailand 
วิทยากร :  ผศ.น.สพ.ฉัตรชัย สารชัย 

 ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Zoetis Luncheon symposium II
I


	day-1
	day-2



