ICVS 2017

Sapphire 205
Wednesday 22 November 2017

Time
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30

Moderator : Dr. Anawat Sangmalee
ASEAN VSB Network 2017 and the strategy for 2018-2020
Prof. Dr. Achariya Sailasuta
COFFEE BREAK
Gender assessment of veterinary services in South East Asia
Prof. Dr. Kyoko Kusakabe

ICVS 2017
Time

09.00-09.40
09.40-10.20
10.20-10.50
10.50-11.30
11.30-12.10
12.10-13.30
Time
13.30-14.50
14.50-15.20
15.20-16.40

Thursday 23 November 2017
สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย
นวัตกรรมห้องปฏิบัติการ Thailand 4.0
ผู้ดําเนินรายการ : รศ.สพ.ญ.ดร.กรรณาภรณ์ สุริยผล
การวิเคราะห์และพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
น.สพ.ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
PODD System: The novel digital disease surveillance system in Thailand
ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
COFFEE BREAK
อาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
Droplet digital PCR (ddPCR): 3rd generation PCR applying to the study of veterinary science
คุณฉวีวรรณ ปั้นคํา
LUNCH
สมาคมสัตว์แพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
ประธาน : น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล
เสวนา: บทบาท (ที่ชัดเจนขึ้น) ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ในยุคประเทศไทย 4.0
วิทยากรจากสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
COFFEE BREAK
เสวนา: บทบาท (ที่ชัดเจนขึ้น) ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ในยุคประเทศไทย 4.0
วิทยากรจากสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ICVS 2017
Friday 24 November 2017
Time
09.00-09.20

09.20-09.40

ประธาน : รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
HHU-01 : การศึกษาต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบจากฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงราย จํากัด ศูนย์พาน
โรงงาน ภายหลังการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย
สุวิชชา ปัญจขันธ์ ณัฐกร จินตนาวัฒน์ และ ทวิช คําแหง
HHU-02 : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบน้ํานมดิบระหว่างนมมื้อเช้าและมื้อเย็น ในถังนมรายฟาร์มของ
เกษตรกร อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
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ICVS 2017
09.40-10.00
10.00-10.20

10.20-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30

11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-13.30
Time
13.30-13.50

13.50-14.10

14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.20
ICVS 2017

กันทรากร นันทวิเขียร และ พุทธิพล กองสุข
จํากัด
จุฑามาศ โตมะนิตย์ ธีรพันธุ์ นาคผู้ และ จินตนา ตันเวชศิลป์
HHU-04 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํานมเฉลี่ยกับร้อยละของปริมาณเนื้อนมรวมของฟาร์ม
ส่งเสริมของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์แม่ทา
ธนกร ร่มโพธิ์ คมป่าน บัวไพจิตร และ เพียรพิมล จําวงศ์
COFFEE BREAK
ประธาน : รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
HHU-05 : การศึกษาความแตกต่างขององค์ประกอบน้ํานมดิบระหว่างฤดูของสหกรณ์โคนมทางภาคเหนือ
พุทธิพล กองสุข กันทรากร นันทวิเชียร ชาลินี ศรีบุญเรือง และ สุพัชรี จําปา
Brucellosis, Tuberculosis และ Paratuberculosis ในโคนม (BTP) ประจําปี 2560 ในพื้นที่อําเภอแม่
สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอขุนตาล อําเภอเทิง และอําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
กิติคุณ อุดม ลักษณ์ หาญกล้า และ สุพัตรา เศรษฐเมือง
HHU-07 : กรณีศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ํานมในฟาร์มโคนมรายย่อยของสหกรณ์โค
นมแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย
วิทวัส โหมดเทศ ศศิกานต์ ศิริคํา และ เสฎฐวุฒิ พิมสาร
HHU-08 : ต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบพื้นที่อําเภอไชยปราการ และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
คณกร พินิจศร ธีรพันธุ์ นาคผู้ ชาลินี ศรีบุญเรือง และ พิทักษ์ รัตนะ
LUNCH
ประธาน : รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
HHU-09 : การสํารวจอาหารและการจัดการด้านอาหารของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีปริมาณของแข็งรวมใน
น้ํานมต่ําในภาคตะวันตก
กฤษติน ทองศรีม่วง เสาวรส โมรา และ ลีนวัฒน์ สุขเกษม
HHU-10 : การศึกษาผลกระทบการเสียโอกาสในการส่งนมเนื่องจากภัยพิบัติน้ําท่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ในพื้นที่อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี
ปริญญา ปาพรม และ นพพร สวดประโคน
HHU-11 : ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานฟาร์มกับของแข็งรวมและเซลล์โซมาติกส์ของสมาชิกสหกรณ์โคนม
ในพื้นที่อําเภอสันทรายและอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พรรณิภา ใจนะเปียง และ พิชยา ภารบูลย์
COFFEE BREAK

