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การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� คร้ังที่ ๔๑ ประจําป  ๒๕๕๙  

 
The International Conference on Veterinary Sciences 2016 

 
โดย 

 
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว�  

ประจําป  ๒๕๕๙ 
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� ประจําป  ๒๕๕๙ 
(การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� คร้ังที่ ๔๑) 

The International Conference on Veterinary Sciences 2016 (The ICVS 2016) 
วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  สถานที่ ศูนย�ประชุมอิมแพค ฟอร่ัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
 
๑. คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการฯ 

๑.๑ รศ.นายสัตวแพทย� ดร.ธีระ  รักความสุข  ประธานกรรมการ 
๑.๒ ผศ.นายสัตวแพทย� ดร.พิพัฒน�  อรุณวิภาส รองประธานกรรมการ 
๑.๓ รศ.นายสัตวแพทย� ดร.ธีระ  รักความสุข  ประธานอนุกรรมการฝ'ายวิชาการ 
๑.๔ นายสัตวแพทย�ธีระยุทธ  มหาธีรานนท�  ประธานอนุกรรมการฝ'ายทะเบียนและประชาสัมพันธ� 
๑.๕ อ.สัตวแพทย�หญิง ดร.มล.นฤดี เกษมสันต�  ประธานอนุกรรมการฝ'ายดําเนินการประชุมและประเมินผล 
๑.๖ สัตวแพทย�หญิงวรางคณา  พันธุ�วาณิช  ประธานอนุกรรมการฝ'ายปฏิคม 
๑.๗ นายสัตวแพทย�การุณ  ชัยวงศ�โรจน�  ประธานอนุกรรมการฝ'ายสถานท่ี 
๑.๘ นายสัตวแพทย�ธานินทร�  ชีวะผลาบูรณ�  ประธานอนุกรรมการฝ'ายนิทรรศการและหารายได= 
๑.๙ สัตวแพทย�หญิงคนึงนิจ  ก@อธรรมฤทธ์ิ  ประธานอนุกรรมการฝ'ายเหรัญญิก 
๑.๑๐ นางอุบลวรรณ   เอกทุ@งบัว   เลขานุการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
    
 การจัดงานประชุมวิชาการของสัตวแพทยสมาคมแห@งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� เปDนภารกิจท่ีสําคัญของ
สัตวแพทยสมาคมฯ แสดงให=เห็นถึงเครือข@ายความร@วมมือในวงวิชาชีพท่ีเติบโตและขยายตัวสู@หน@วยงานอ่ืนๆ โดย
เก่ียวข=องทั้งในด=านการเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนด=านวิทยาศาสตร�สุขภาพ  และยังเปDนท่ีรู=จักทั้งในประเทศและ
ต@างประเทศ  ความเปDนสัตวแพทย�น้ันไม@ได=จําเพาะในด=านการดูแล และรักษาสัตว�เท@าน้ัน หากยังต=องรับผิดชอบต@อ
สุขภาพของประชาชนด=วยการควบคุมมาตรฐานทางด=านอาหารจากสัตว�และผลิตภัณฑ�ต@างๆจากสัตว� การคิดค=นด=าน
เทคโนโลยีต@างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค@าของสินค=า ให=รองรับการขยายตัวทางสังคม และการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล=อม  ดังน้ันนอกจากความรู=จากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแล=ว ความรู=และข=อคิดท่ีได=จากประสบการณ�
การทํางานของผู=เช่ียวชาญเฉพาะด=านก็เปDนข=อมูลสําคัญท่ีควรต=องถูกรวบรวมและถ@ายทอดไปสู@สัตวแพทย�รุ@นใหม@ 
รวมถึงการสร=างเครือข@ายความร@วมมือต@างๆ ทั้งในด=านการติดตามและการเฝMาระวังโรคที่เปDนปNญหาด=านโรคสัตว�ติดคน 
โรคอุบัติใหม@และโรคอุบัติซ้ํา ด=านการพัฒนาการผลิตเพื่อส@งออก และการเพิ่มขีดจํากัดทางด=านการค=าและการลงทุน 
ทั้งหมดน้ีจะช@วยส@งเสริมสร=างความเข=มแข็งของวิชาชีพสัตวแพทย�และการปศุสัตว�ในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 
อีกท้ังเพื่อการเตรียมความพร=อมในความเปDนผู=นําทางด=านสัตวแพทย�ในประชาคมอาเซียน  
 ในการน้ีสัตวแพทยสมาคมแห@งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�  เปDนสมาคมวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร�แห@งแรก
ของประเทศ มีภาระหน=าที่สําคัญคือเปDนส่ือกลางของกลุ@มคนในวิชาชีพ และระหว@างสัตวแพทย�กับประชาชนการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมฯ อย@างต@อเน่ืองและประสบความสําเร็จ
ในการเปDนเจ=าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติมาโดยตลอด สําหรับการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย�และ
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การเล้ียงสัตว� ครั้งท่ี ๔๑  “The International Conference on Veterinary Science 2016 (The ICVS 
2016)” ในปSน้ีจะเปDนการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับภูมิภาคอาเซียนภายใต=แนวความคิด“Interdisciplinary 
Cooperation to Strengthen One Health” โดยอาศัยความร@วมมือจากสาขาวิชาชีพต@างๆ ขององค�กรภาครัฐ 
และภาคเอกชน ท้ังระดับชาติและนานาชาติ ร@วมจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเปDนเวทีให=สัตวแพทย� ผู=เช่ียวชาญ นักวิจัย ใน
สาขาวิชาชีพต@างๆ รวมทั้งผู=ประกอบธุรกิจด=านการดูแลสัตว�เล้ียง และการผลิตสัตว�เชิงอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ได=แลกเปล่ียนความรู=ทางวิชาการ ประสบการณ�ทางวิชาชีพ ท่ีมุ@งเน=นประสานความร@วมมือกันใน
การเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพสัตวแพทย�ในลักษณะการทํางานในรูปแบบสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) และ
เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร=างความร@วมมือให=เกิดข้ึนในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
นานาชาติอย@างเปDนรูปธรรม 

    
๓. วัตถุประสงค� 

๓.๑ เพื่อเปDนเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการสัตวแพทย�และการเล้ียงสัตว� และส@งเสริมให=
นักวิชาการไทยได=มีโอกาสเสนอผลงานร@วมประชุมระดับนานาชาติ 

๓.๒ เพื่อพัฒนามาตรฐานของการปศุสัตว�ในด=านวิทยาการ บทบาทวิชาชีพ ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และนานาชาติ 

๓.๓ เพื่อสร=างเครือข@ายความร@วมมือในด=านการติดตามและมาตรฐานการเฝMาระวังโรคต@างๆที่เปDน
ปNญหา และสนับสนุนนโยบายและความร@วมมือของภูมิภาคกับองค�กรระดับนานาชาติ โดยใช=
หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) 

 
๔. ผูSเขSารUวมประชุม 
  ผู=แทนภาครัฐ ผู=กําหนดนโยบายการเล้ียงสัตว�ระดับประเทศ และภูมิภาค สัตวแพทย� นักวิชาการ นักวิจัย 
นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู=สนใจจากประเทศต@างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และ ภูมิภาคอ่ืนทั่วโลกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน รวม
ทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ คน คาดว@าเปDนนักวิชาการต@างประเทศ ๑๕๐ คน และนักวิชาการในประเทศ ๘๕๐ คน 
 
๕. ระยะเวลาและกิจกรรมการประชุม 
  วันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบไปด=วยกิจกรรมเสนอผลงานทางวิชาการในห=องประชุม
และแผ@นภาพในสาขาต@างๆ ซึ่งจะมีบทความวิชาการร@วมประชุมประมาณ ๑๐๐ เรื่อง จากนักวิชาการในระดับภูมิภาค
เอเชีย และนานาประเทศ การบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการ ผู=เช่ียวชาญ การสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ
ทางวิชาการปศุสัตว� อาหารสัตว� และเวชภัณฑ�สําหรับสัตว� 
 
๖. สถานที่ประชุม 
  ศูนย�ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 
๗. หนUวยงานรับผิดชอบ 
  สัตวแพทยสมาคมแห@งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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๘. กําหนดการประชุม (รUาง) 
  วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา รายการ 
หSอง Grand Diamond Ballroom 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปcด (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�) 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. 

พิธีมอบรางวัลสัตวแพทย�ตัวอย@างและรางวัลจิตอาสาเมตตาสัตว� 
การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture) 
การเสวนาเรื่อง Interdisciplinary Cooperation for One Health 

 (วิทยากรพิเศษ) 
๑๒.๑๕-๑๓.๓๐ น รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก APHIS/CIRAD 
หSอง Sapphire 202 การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เคี้ยวเอ้ือง 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เล้ียง 
การนําเสนอผลงานด=านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย� 
การนําเสนอผลงานด=านสุกร/สัตว�ปSก/สัตว�นํ้า 
การนําเสนอผลงานด=านการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย� 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พัก 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร� 
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา รายการ 
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

 
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย (ไทย หรือต@างประเทศ) 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เคี้ยวเอ้ือง 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เล้ียง 
การนําเสนอผลงานด=านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย� 
การนําเสนอผลงานด=านสุกร/สัตว�ปSก/สัตว�นํ้า 
การนําเสนอผลงานด=านการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย� 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พัก 
๑๐.๔๕-๑๒.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

 
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย (ไทย หรือต@างประเทศ) 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เคี้ยวเอ้ือง 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เล้ียง 
การนําเสนอผลงานด=านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย� 
การนําเสนอผลงานด=านสุกร/สัตว�ปSก/สัตว�นํ้า 
การนําเสนอผลงานด=านการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย� 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหาร 
๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

 
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย (ไทย หรือต@างประเทศ) 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เคี้ยวเอ้ือง 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เล้ียง 
การนําเสนอผลงานด=านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย� 
การนําเสนอผลงานด=านสุกร/สัตว�ปSก/สัตว�นํ้า 
การนําเสนอผลงานด=านการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย� 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

พัก 
 
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย (ไทย หรือต@างประเทศ) 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เคี้ยวเอ้ือง 
การนําเสนอผลงานด=านสัตว�เล้ียง 
การนําเสนอผลงานด=านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย� 
การนําเสนอผลงานด=านสุกร/สัตว�ปSก/สัตว�นํ้า 
การนําเสนอผลงานด=านการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย� 
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วันศุกร�ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา รายการ 
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การนําเสนอผลงานกรณีศึกษาโดยนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร� จากกลุ@ม
ประเทศ +ASEAN 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พัก 
๑๐.๔๕-๑๒.๓๐ น. 

หSอง Sapphire 201 
หSอง Sapphire 202 
หSอง Sapphire 203 
หSอง Sapphire 204 
หSอง Sapphire 205 
หSอง Sapphire 206 

 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การบรรยายพิเศษ 
การนําเสนอผลงานกรณีศึกษาโดยนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร� จากกลุ@ม
ประเทศ ASEAN 

๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

รับประทานอาหาร 
พิธีปcด / มอบรางวัลการนําเสนอผลงาน 
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๙. ผลที่คาดวUาจะไดSรับ 
๙.๑ ประเทศไทยได=รับการยอมรับในวงวิชาการปศุสัตว�ด=านความพร=อมในด=านเทคโนโลยี ความ

น@าเช่ือถือในด=านความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานการผลิตอาหาร มาตรฐานการเฝMาระวังโรค
ต@างๆ โดยเฉพาะโรคติดต@อระหว@างสัตว�และคน โรคอุบัติใหม@และโรคอุบัติซํ้า  

๙.๒ ประเทศไทยเปDนศูนย�กลางวิชาชีพสัตวแพทย�ในภูมิภาคอาเซียนในการสร=างเครือข@ายเพื่อการ
ดําเนินงานด=านวิชาชีพ ด=านการศึกษาสัตวแพทยศาสตร� และความร@วมมือท่ีย่ังยืน โดยเน=น
หลักการสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) 

๙.๓ สัตวแพทยสมาคมแห@งประเทศไทยฯ เสนอบทบาทของวิชาการสัตวแพทย�ท่ีเก่ียวข=องกับการผลิต
สัตว�ให=มีคุณภาพได=มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส@งออก การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสร=างความเช่ือมั่นแก@ผู=บริโภคภายในประเทศนานาชาติ 

๙.๔ สัตวแพทย�ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนมีทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานของสัตวแพทย�
โดยการร@วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให=สอดคล=องกับการยอมรับของสังคมในด=านต@างๆ  

๙.๕ ส@งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว� การส@งออก ผลผลิต และผลิตภัณฑ�จากสัตว�ของประเทศ
ไทย 

 
๑๐. งบประมาณ 

จากสัตวแพทยสมาคมแห@งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ�  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 


