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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2562
ก.ค. 2558 - ก.ค. 2560
มด.ค. 2558 - ส.ค. 2558
ต.ค. 2549 - ก.ย. 2553
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเวชศาสตรยและทรลพ ยากรการผลวต สลต วย คณะสลต วแพทยศาสตรย

รองคณบดดฝาฝ ยววชาการ คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองคณบดดคณะสลต วแพทยศาสตรย กตาแพงแสน คณะสลต วแพทยศาสตรย
ผมช
ข ว
น ยอธวก ารบดดวท
ว ยาเขตกตาแพงแสน (รลก ษาราชการแทน)
หลวหนขาภาคววชาเวชศาสตรยและทรลพ ยากรการผลวต สลต วย คณะสลต วแพทยศาสตรย

สลต วแพทยศาสตรบลณฑวต , ม.เกษตรศาสตรย, ไทย, 2536
Ph.D.(Physiology ), North Carolina State university, USA, 2544

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Swine Reproduction, Pig medicine

งานส อน
Advanced Swine Diseases & Diagnosis
Analysis of Swine Reproduction Efficiency
Breeding Mange. & Infertility Problems in Pig
Clinical Laboratory in Farm Animals
Clinical Practice in Farm Animal II
Clinical Practice in Farm Animals II
Clinical Practice in Farm Anirnals
Clinical Practice in Swine Produc.& Manag.
Clinical Practice in Theriogenology II
Desieas of Swine II
Diseases of Swine 2
Diseases of Swine I
Diseases of Swine II
Health and Production Management in Pig Farm
Monitor.& Analy.the Produc.Shortfall in Pig
Principles in Farm animal medicine and surgery
Principles of Farm Animal Medicine
Selected Topics in Veterinary Clinical Study
Special Clinical Practice in Farm Animal
Special Clinical Practice in Small Anima
Special Problem
Special Problems
Swine Herd Health & Production Management
Veterinary Clinical Immunology
การจลด การสสขภาพและผลผลวต ในฟารยมสสก ร
การจลด การสสขภาพและผลผลวต ในฟารยมสสก รขลน
ข สมง I
การจลด การสสขภาพและผลผลวต ในฟารยมสสก รขลน
ข สมง II
การจลด การสสขภาพและผลผลวต ในสสก ร
คลวนก
ว ปฏวบต
ล เว ฉพาะทางสลต วยเศรษฐกวจ
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยเศรษฐกวจ
ปฏวบต
ล ก
ว ารทางคลวนก
ว ในสลต วยเศรษฐกวจ
ปปญหาพวเศษ
โภชนคลวนก
ว สสก ร
โรคสสก ร I
โรคสสก ร II
โรคสสก รI
หลลก อายสร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยใ นสลต วยเศรษฐกวจ
หลลก อายสร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยส ต
ล วยเศรษฐกวจ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551

การสตารวจโรคระบบทางเดวนหายใจซลบซขอนของสสก รในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ผมผ
ข ลวต อาหารสลต วย

ปป 2551
วลคซดนอหววาตยส ก
ส รในการสรขางภมมค
ว ม
ขส กลนแบบพศงช เซลลยหลลงการฉดด เชชอ
ข พวษทลบในสสก รอนสบาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ฟอรยด ดอรยทแดนว
มลล เฮลธย (ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2552
ปป 2552-2553

การศศก ษาเชชอ
ข แบคทดเรดยดชอ
ข ยา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานการเกษตร
ผลของภาวะสมดสล ของพลลงงานในชนวงหลลงผสมตนอประสวทธวภาพระบบสชบพลนธสข
ย องสสก รนาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
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ปป 2553
The Efficasy of Citrex of Powder on Performance of Weaned Piglets Challenged with Escherichia Coli ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากบรวษท
ล อวนโนเววท คอรยปอเรชลน
ช จตากลด
ปป 2553

ประสวทธวภาพของสารแคปไซววนในสสก รอนสบาล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล เบวทเทอรยฟ ารยมา จตากลด

ปป 2553
การพลฒนาปฏวก รว ย
ว า SYBR green real-time PCR เพชอ
ช การตรวจหาปรวมาณเชชอ
ข เซอรยโคไวรลส ไทปป 2 (PCV2) ในสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553

ความชสก ของ Torque Teno virus ในสสก รในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554

การพลฒนาและววจย
ล การควบคสมโรค PRRS และ PED ในฟารยมสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ฟารยมเกษตรกรผมเข ลดย
ข งสสก ร

ปป 2553-2554 ความชสก ของการตวด เชชอ
ข M. hyopneumoniae ตามธรรมชาตวใ นลมก สสก รดมด นม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไฟเซอรย แอนวมล
ล เฮลธย (
ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2554
ประสวทธวภาพของวลคซดนอหววาตยส ก
ส รในการปปองกลนโรคอหววาตยส ก
ส รในสสก รอนสบาลและสสก รขสนภายหลลงการฉดด เชชอ
ข พวษ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากบรวษท
ล ไฟเซอรย แอนวมล
ล เฮลธย (ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2554-2555 ผลของการทดแทนสสก รสาวปรวมาณสมงในฟารยมทดม
ช ก
ด ารตวด เชชอ
ข porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2555

ผลของ Agrabon?ตนอการสรขางภมมค
ว ม
ขส กลนในสสก รทดไ
ช ดขร บ
ล สารพวษจากเชชอ
ข รา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล สมารยทเววท จตากลด

ปป 2555

ผลของการใชข Nutrofiber ในสสก รแมนเลดย
ข งลมก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล สมารยทเววท จตากลด

ปป 2556
การศศก ษาเปรดยบเทดยบประสวทธวภาพยาปฏวชว
ด นะกลสม
น Colistin Sulphate จากแหลนงผลวต ทดต
ช าน งกลน ในการปปองกลนโรคตวด เชชอ
ข Escherichia coli ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โนวารยตส
ว (ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2557-2558 การศศก ษาแบบตนอเนชอ
ช งของภมมค
ว ม
ขส กลนแบบ ELISA ในสสก รตนอโรค PRRS ในชนวง 24 สลปดาหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา
คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2558
ชลน
ช จตากลด

การศศก ษาประสวทธวภาพของ Virucid Vet Liquid ตนอการตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขส กลนในสสก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล อวนโนเววท คอรยปอเร

ปป 2558-2559 การศศก ษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ตนอการสรขางสารไซโตไคนยของลวมโฟไซทยทจ
ชด าต เพาะตนอเชชอ
ข พด
อารยอารยเอสไวรลส ในลมก สสก รหยนานม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไฟโตไบโอตวก (ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2559

การศศก ษาเปรดยบเทดยบประสวทธวภาพวลคซดนปปองกลนโรคเซอรยโคไวรลส ในฟารยมสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โซเอทวส (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2559-2560 ประสวทธวผลของวลคซดนปปองกลนโรคพดอารยอารยเอส (Fostera? PRRS) ตนอการปปองกลนเชชอ
ข พดอารยอารยเอสในฟารยมสสก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากบรวษท
ล โซเอทวส (ประเทศไทย)จตากลด
ปป 2560
ผลของการใหขวต
ว ามวนรวม (catosal) ตนอประสวทธวภาพการผลวต ในแมนส ก
ส รหลลงการคลอด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนววจย
ล หมอหมม
เกษตรศาสตรย
ปป 2559-2560 การเปรดย
ร บเทดยบการใชขยาตขานจสล ชดพ ทดแทนกลบโคลวส ตวนในการควบคสมการทของเสดยหลลงฉดด เชชอ
ข พวษทลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล อด
แลนโค (ประเทศไทย), บรวษท
ล สมารยทเวท, บรวษท
ล ยมวเด อส จตากลด
ปป 2559-2560
Global

การศศก ษาเปรดยบเทดยบทางภมมค
ว ม
ขส กลนของการฉดด วลคซดน PCV+MH ในรมปฉดด เขขากลขามเนชอ
ข และชลน
ข ผชด หนลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากMSD

ปป 2561-2563 การทดสอบความปลอดภลยและประสวทธวภาพในเบชอ
ข งตขนของตขนแบบวลคซดนพดอารยอารยเอสในสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2561-2562 การศศก ษาประสวทธวภาพของวลคซดนปปองกลนโรคพดอด
ด ใ
ด นการกระตสน
ข ภมมค
ว ม
ขส กลนในสสก รสาวทดแทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนววจย
ล ทดมหมอ
หมมเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ชนลนดา ระพนาไพรวรรณ, อตาพล ชะโยมชลย, ชวลวต พวร พยะเบญจวลฒนย, Pariwat Poolperm, "Prevalence of Antibody against Lawsonia intracellularis
Infection in Swine Herd by IFAT in Thailand", Kasetsart Veterinarians Journal 19 (3) (2009) 107-112
- สสพ าธด กวจคขา, Sutee Rattanapirom, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Pariwat Poolperm, Anuchai
Pinyopummin, "Effects of Trehalose Supplementation in Freezing Media, Equilibration Times and Boar Differences on in vitro Frozen-thawed Sperm
Quality", วารสารสลต วแพทยย 21 (2) (2011) 70-83
- Orawan Boodde, Wilairat Chumsing, Nattavut Rattanavanichroj, Alongkot Boonsoongnern, Pichai Jirawattanapong, Pariwat Poolperm, Worawidh
Wajjwalku, "Development of an Indirect ELISA for detection of antibodies against Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Swine colostrums", วารสารววทยา
ศาสตรย มข. (KKU Sci. J) 46 (1) (2018) 84-92
- ประมวลชลย เกตสขาว, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Supaporn Jungphanich, Apasara Worarach, Pariwat Poolperm, Patamaporn
Amavisit, "Plasmid mediated colistin resistancein swine farms", Southeast Asian J Trop Med Public Health 49 (supplement) (2018) 92-92
ระดลบนานาชาตว
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- Pariwat Poolperm, "Cloning and in vitro Expression of N1 Neuralinidase Gene of Avian Influenza Virus A/Duck/Thailand/KU-KPS/2004( H5N1)",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 39 (4) (2005) 672-680
- Chatsirin Nakharuthai, Alongkot Boonsoongnern, Pariwat Poolperm, Worawidh Wajjwalku, Kittcha Urairong, Wilairat Chumsing, Preeda
Lertwatcharasarakul, Porntippa Lekcharoensuk, "Occurrence of swine influenza virus in swine with respiratory disease complex", The Southeast
Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 39 (6) (2008) 1045-1053
- Jantafong, T, Alongkot Boonsoongnern, Pariwat Poolperm, Kittcha Urairong, Chalermpol Lekcharoensuk, Porntippa Lekcharoensuk, "Genetic
characterization of porcine circovirus type 2 in piglets from PMWS-affected and -negative farms in Thailand", VIROLOGY JOURNAL 8 (-) (2011)
- Nattarat Thangthumniyom, Tippawan Juntafong, Nuntawan Petcharat, Pariwat Poolperm, Chalermpol Lekcharoensuk, Porntippa Lekcharoensuk,
"Development of a Quantitative, Competitive-PCR (QC-PCR) Assay to Determine the DNA Load of Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) in Blood and
Fecal Swabs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (6) (2011) 1028-1037
- Alongkot Boonsoongnern, Pichai Jirawattanapong, Preeda Lertwatcharasarakul, SAKUNA PHATTHANAKUNANAN, Pariwat Poolperm, สสปาณด อสไร
รงคย, ววเชดยร นวสกสล จวนดา, Kittcha Urairong, "The Prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in Commercial Suckling Pigs in Thailand", World Journal
of Vaccines 2 (3) (2012) 161-163
- ยลยล วสน
ข วงษย, Roongtham Kedkovid, Jirapat Arunorat, Chaitawat Sirisereewan, Teerawut Nedumpun, Korakrit Poonsuk, Yaowalak Panyasing,
Pariwat Poolperm, Alongkot Boonsoongnern, Roongroje Thanawongnuwech, "Oral fluid samples used for PRRSV acclimatization program and sow
performance monitoring in endemic PRRS-positive farms", Tropical Animal Health and Production 50 (2) (2017) 1-8
- Alongkot Boonsoongnern, Prapassorn Boonsoongnern, Pichai Jirawattanapong, Rattanavanichroj, N, Pariwat Poolperm, "A Survey of quality of oils
used in Thai pig farms", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 47 (4) (2017) 475-480
- Arunorat, J, Charoenvisal, N, Woonwong, Y, Kedkovid, R, Jittimanee, S, Sitthicharoenchai, P, Kesdangsakonwut, S, Pariwat Poolperm,
Thanawongnuwech, R, "Protection of human influenza vaccines against a reassortant swine influenza virus of pandemic H1 N1 origin using a pig
model", RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE 114 (2017) 6-11
- Thangthamniyom, N, Sangthong, P, Pariwat Poolperm, Narut Thanantong, Alongkot Boonsoongnern, Hansoongnern, P, Semkum, P, Petcharat, N,
Porntippa Lekcharoensuk, "Genetic diversity of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand during 2009-2015", VETERINARY MICROBIOLOGY
208 (-) (2017) 239-246
- Woonwong, Y, Kedkovid, R, Arunorat, J, Sirisereewan, C, Nedumpun, T, Poonsuk, K, Panyasing, Y, Pariwat Poolperm, Alongkot Boonsoongnern,
Thanawongnuwech, R, "Detection of PRRSV circulation using oral fluid samples for nursery management in endemically PRRSV-infected farms",
THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 48 (1) (2018) 85-94
- Woonwong, Y., Kedkovid, R., Arunorat, J., Sirisereewan, C., Nedumpun, T., Poonsuk, K., Panyasing, Y., Pariwat Poolperm, Alongkot
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