Prepare to be a good Vet: Season 11
ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม
สําหรับสําหรับนิสิตและนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ปี 6
ก้าวไปกับ VPAT ก้าวไปข้างหน้ากับวิชาการและวิชาชีพ
Concept: Basic concept ความรูพ้ ื้นฐานต้องมี
Analysis คิดวิเคราะห์เป็น แม่นยํา และฉับไว
Communication สื่อสารอย่างไรให้สําเร็จ

จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ท่ ี 24 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
สถานที่ T House and T Vintage บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กําหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
08.00 – 08.25 น.
ลงทะเบียนรับอาหารเช้า
08.30 น.
ออกเดินทาง
10.15 – 10.30 น.
เดินทางถึงสถานที่สัมมนา และพักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.45 น.
ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการบรรยาย
10.45 – 12.00 น.
Group activities DISC
ผศ.น.สพ.รุง่ โรจน์ โอสถานนท์ และคณะ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
13.00 – 14.30 น.
Hematology
ผศ.น.สพ.ภูดทิ มณีสาย
14.30 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.15 น.
Blood chemistry
ผศ.น.สพ.รุง่ โรจน์ โอสถานนท์
16.15 – 18.00 น.
พักผ่อน เก็บของเข้าที่พกั
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น.
จรรยาบรรณ
รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต
20.00 – 21.00 น.
Special lecture Night by Hill’s
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
06.00 – 08.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.30 น.
Blood gas and electrolytes
09.30 – 10.30 น.
Urinalysis
10.30 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.
Rationale of ABO use
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
POA concept and vomiting
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น.
Diarrhea
16.15 – 17.45 น.
Case diarrhea + vomiting
17.45 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.
Veterinary communication

ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภชั
ผศ.ดร.สพ.ญ.น้ําผึ้ง สื่อมโนธรรม
ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์
ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คาํ ดวง
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต

อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ และคณะ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
08.30 – 09.30 น.
Anemia and jaundice
ผศ.น.สพ.ภูดทิ มณีสาย
09.30 – 10.30 น.
Bleeding disorder
อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี
10.30 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.
Case Anemia jaundice + bleeding disorder
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
Weight loss
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
14.00 – 15.00 น.
PU/PD
อ.น.สพ ชัยยศ ธารรัตนะ
15.15 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ต่อ)
15.30 - 16.30 น.
Case weight loss+PU/PD
16.30 - 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 22.00 น.
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ Fashion week Theme by Hill’s
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
09.00 – 10.00 น.
Sneezing/cough/effusion
รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลกั ษณ์ สุรเชษฐพงษ์
10.00 – 10.15 น.
พักและอาหารว่าง
10.15 – 11.15 น.
Syncope/seizure
ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภชั
11.15 – 12.15 น.
Case sneezing/cough/effusion/syncope/seizure
12.15 – 12.30 น.
สรุปปิดค่าย
ผศ.น.สพ.ภูดทิ มณีสาย และคณะ
12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.45 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

คณาจารย์ผู้สอน
รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คาํ ดวง
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล ผศ.ดร.สพ.ญ.น้ําผึ้ง สื่อมโนธรรม ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย
ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
อ.ดร.สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์
อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ อ.น.สพ.สมจินต์ สุทธิกาญจน์ สพ.ญ.ธนวัน มังคละพฤกษ์

ขั้นตอนการลงทะเบียนค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม
สําหรับสําหรับนิสิตและนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ปี 6
Prepare to be a good Vet: Season 11
วันอาทิตย์ที่ 24 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
สถานที่ T House and T Vintage บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
รับจํานวนจํากัดเพียง 150 ที่ เท่านั้น!! (ตามลําดับการกรอกใบลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน)
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ชําระเงินค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-1-05392-4
2. Scan QR Code กรอกใบลงทะเบียนให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน

3. รอการตอบรับการลงทะเบียนทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หากไม่ได้รับภายใน 5 วัน
ทําการติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 086–3456-861 หรือ 086–345-6836 หรือ Line: @vpat
การแต่งกาย: แต่งกายด้วยชุดลําลอง สุภาพ งดกางเกงขาสัน้ เสื้อแขนกุด
สิ่งของที่ต้องเตรียมมา: ชุดงาน Party “ Fashion week Theme”
สิ่งของทีค่ วรเตรียมมา: ยาประจําตัว ยาสามัญ สเปรย์กันยุง เสื้อกันหนาวสําหรับใช้ในห้องเรียน
ผู้ประสานงาน: พี่เอ 086-3456-861 พี่เก๋ 086-3456-836 พี่มด 082-239-9700

