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ปป 2549

การศศก ษายาตขานจจล ชดพ ในกจงข กขามกราม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2550
การศศก ษาคจณสมบลตท
ว างเภสลชจลนศาสตรย การตกคขางและระยะปลอดยาของยาซลล ฟาไตรเมทโธพรวม และ ซลล ฟาออรยเมทโธพรวม ในกจงข กขามกราม ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549-2551 การศศก ษาการตอบสนองตนอการรลก ษาและผลขขางเคดยงของสารเคมดบาต บลด (vincristin sulphate, vinblastine, methotrexate, doxorubicin) ในการ
รลก ษาโรค transmissible venereal tumors ในสจนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกองทจนอวนเตอรยเวลท คณะสลต วแพทยศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2550-2551 การตกคขางของยากลจม
น ซลล โฟนาไมดยใ นกจงข กขามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรจงเทพมหานครและปรวมณฑล ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากกองทจนพลฒนานวส ต
ว คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย รนวมกลบทจนสนวนตลว
ปป 2551

การศศก ษาระดลบยาเอนโรฟลอซาซวนในเนชอ
น เยชอ
ช ปลานวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2551
เภสลชจลนศาสตรยของยาเอนโรฟลอซาซวนและเมตาบอไลทยใ นพลาสมาปลานวล จากการฉดด ยาเขขาหลอดเลชอดดตา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด
หนจนววจย
ล มก.
ปป 2552
การศศก ษาคนาทางเภสลชจลนศาสตรยและการตกคขางของยาแอมมอกซดซ
ช ล
ว ลวนในเนชอ
น เยชอ
ช ปลานวล โดยการผสมยาในอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554

ชดวปรวมาณออกฤทธวข
ธ องไอเวอรยเมคตวนในโคเนชอ
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล ยมด ด เวลท จตากลด
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ปป 2552-2553

Detection of afalatoxins and ochratoxin A in chili ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากThe University of Tokyo, Japan

ปป 2552-2553
Japan

Metabolic conversion of aflatoxin B2 to B1: in vitro and in vivo experiments ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากThe University of Tokyo,

ปป 2554
ปป 2555-2557

จลนศาสตรยและการตกคขางของดดออ
อ กซดนว
ว าลวนอล และซดร าลดโนนในไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ชดวสมมมล ของสมต รตตารลบยาฉดด ไอเวอรยเมคตวนในสจนข
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล เมเรดยล (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2556-2558 การศศก ษาคจณสมบลตข
ว อง Polylactic acid ทดผ
ช สม Cyclosporin หรชอ Tacrolimus เพชอ
ช ใชขใ นการรลก ษาโรคตาแหขงในสจนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากกองทจนววจย
ล อวนเตอรยเวท คณะสลต วแพทยศาสตรย ม เกษตรศาสตรย
ปป 2556-2558 การสะสมและผลของโลหะทดม
ช ต
ด อ
น การเปลดย
ช นแปลงทางเนชอ
น เยชอ
ช ในสวงช มดชว
ด ต
ว บรวเวณดอนหอยหลอด จลงหวลด สมจทรสงคราม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558 การดมด ซศมและการขลบถนายยาออกซดเตตรขาซลยคลวน (ชนวด ออกฤทธวย
ธ าวนาน) ในกระบชอไทย (Bubalus bubalis) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกอง
ทจนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558

ชดวสมมมล ของผลวต ภลณฑย amoxicillin ในพลาสมาของสจก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล โนวารยตส
ด (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2556-2557 การศศก ษาการตกคขางของยาปฏวชว
ด นะและการประเมวนระยะหยจด ยาปฏวชว
ด นะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไกนเนชอ
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกองทจนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2556-2557

การศศก ษาชดวสมมมล ของ Enflogard ในพลาสมาและปอดของสจก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล โนวารยตส
ด (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2556-2557

การศศก ษาพวษจลนศาสตรยของเมลามดนในเปปด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต ววทยาลลย ม.เกษตรศาสตรย

ปป 2557-2558 การยลบยลงน การสรขางอะฟลาทอกซวนของแอสเปอรยจล
ว ลลส พาราซวตค
ว ส
ล และแอสเปอรยจล
ว ลลส ฟลาวลส โดยนนาต มลนหอมระเหยในประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2557-2558 การศศก ษาพวษจลนศาสตรยและการตกคขางของนววาลวนอลในเปปด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการสนลบสนจนและสนงเสรวมการววจย
ล กลจม
น
ววชาการปป 2558
ปป 2557-2559

การศศก ษาชดวสมมมล ของทวล มวโคซวนในพลาสมาและปอดของสจก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล โซเอทวส (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2558-2559 การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราพาทมล น
ว ในนนาต ผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
น สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558 การผลวต ยาและเวชภลณฑยส าต หรลบสลต วยเพชอ
ช ใชขใ นโรงพยาบาลสลต วย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากเงวนรายไดข
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยและคณะสลต วแพทยศาสตรย (70:30)
ปป 2558-2560

การประเมวนความเสดย
ช งตนอสจขภาพจากไพรดทรอยดยใ นเมลลด กาแฟ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2558-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของประเทศเพชอ
ช การจลด การความเสดย
ช งของการเกวด เชชอ
น ดชอ
น ยาตขานจจล ชดพ ในการผลวต สลต วยเพชอ
ช การบรวโภคในประเทศไทย: การใชข
ยาตขานจจล ชดพ ในสลต วยเพชอ
ช การบรวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของประเทศเพชอ
ช การจลด การความเสดย
ช งของการเกวด เชชอ
น ดชอ
น ยาตขานจจล ชดพ ในการผลวต สลต วยเพชอ
ช การบรวโภคในประเทศไทย: การดชอ
น
ตนอยาตขานของเชชอ
น จจล ชดพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2560

พวษจลนศาสตรยและเมทาบอไลทยของฟมซ ารวนอน-เอลก ซยใ นแพะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2558-2559 การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราอะฟลาทอกซวนบด 1 และโอครนาทอกซวนเอในชา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนพลฒนาศลก ยภาพ คณะ
สลต วแพทยศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559

การศศก ษาสารดมด จลบสารพวษจากเชชอ
น ราตนอ aflatoxin B1, zearalenone และ fumonisin B1 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล Vet Product

ปป 2558-2560 การตรวจววเคราะหยอะฟลาทอกซวนและออคราทอกซวน เอในเครชอ
ช งเทศทดว
ช างจตาหนนายในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนววจย
ล ระดลบ
บลณฑวต ศศก ษา, บลณฑวต ววทยาลลย
ปป 2559
การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราออครนาทอกซวน เอ (ochratoxin A) ในเครชอ
ช งดชม
ช นตาเขขาประเภทไวนยและเบดยรยใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2560

การประเมวนความเสดย
ช งตนอการบรวโภคกจงข กขามกรามทดป
ช นเปปอ
ป นดขวยโลหะหนลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2560
ววจย
ล มก.

การววเคราะหยก ารปนเปปอ
ป นของยาตขานจจล ชดพ และยาฆนาแมลงกลจม
น ตนางๆในนนาต ผศงน ทดว
ช างจตาหนนายในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจน

ปป 2560

แชมพมส น
จ ข
ล สมต รทรดอน
ว วลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2560

ผลของไพรดทรอยดยทต
ชด กคขางในกจงข กขามกรามตนอผมบ
ข รวโภค ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2560

ผลของสารตกคขางในกจงข กขามกรามทดม
ช ต
ด อ
น ผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การตวด ตามและเฝฝาระวลงการปนเปปอ
ป นสารเคมดก าต จลด แมลงกลจม
น ออรยก าโนคลอรดน และโลหะหนลก ในไขนเปปด ไลนทงนจ และสวงช แวดลขอมในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2561
ปป 2560

เภสลชจลนศาสตรยของยาตขานจจล ชดพ ในเตนาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
แชมพมส าต หรลบสจนข
ล ผววแพขงาน ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
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ปป 2560-2561 การศศก ษาการปนเปปอ
ป นของอะฟลาทอกซวนในผลวต ภลณฑยอาหารเสรวมจากเมลลด เจดยนตาเขขาในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบ
สนจนการพลฒนาศลก ยภาพในการทตาววจย
ล ของนลก ววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2560-2561 การศศก ษาเภสลชจลนศาสตรย การตกคขางและระยะปลอดยาของยาออกซวเตตรขาซลยคลวนในปลาดจก ลมก ผสม (clarias macrocephalus x C.
gariepinus) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนววจย
ล สนลบสนจนการพลฒนาศลก ยภาพในการทตาววจย
ล ของนลก ววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย (ทจนพลฒนาศลก ยภาพ) ประจตาปปงบ
ประมาณ 2560
ปป 2561

PK study of chlortetracycline following oral administration in pigs ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากPucheng Chia Tai Co., Ltd.

ปป 2561-2562 การสตารวจและการประเมวนความสดย
ช งของการปนเปปอ
ป นสารพวษจากสวงช แวดลขอมในนนาต นมทดบ
ช รวโภคในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจน
ววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพ ระราชา
ปป 2561-2563
เกษตรศาสตรย

เภสลชจลนศาสตรยของยาตขานการอลก เสบชนวด ไมนใ ชนส เตดยรอยดยใ นเตนาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลย

ปป 2561-2564 เภสลชจลนศาสตรย/เภสลชพลศาสตรยและการกตาหนดขนานยาตขานจจล ชดพ ในจระเขขนาตน จชด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจน
การววจย
ล (สกว.)
ปป 2561
การกตาหนดขนาดยาและเภสลชจลนศาสตรยของยาเอนโรฟลอกซาซวนและมารยโบฟลอกซาซวนในเตนาตนจ (Chelonia mydas) และเตนากระ
(Eretmochelys imbricata) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2561

แชมพมแหขงและสเปรยยส าต หรลบสลต วยเลดย
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การกตาหนดขนาดยาและเภสลชจลนศาสตรยของยาดาโนฟลอกซาซวนในเตนาตนจ (Chelonia mydas) และเตนากระ (Eretmochelys imbricata) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพ ระราชา ปปทชด 2
ปป 2563-2564
สวก.)

การบตาบลด ไมโครพลาสตวก บรวเวณปฝาชายเลนโดยใชขพช
ช รนวมกลบแบคทดเรดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sunee Kunakornsawat, Arpa Tesprateep, Chaiyakorn Thitiyanaporn, sirirat niyom, Wutthiwong Theerapan, Kanjana Imsilp, มาฆะศวร ว ศมานจก ร,
"Holding Power of Orthopedic Screws in Skeletally Mature Canine Pelvic (llial) Bone: A Comparison of Tapped versus Non-tapped Insertion", ววทยา
สารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 5 (2) (2007) 19-27
- Sunee Kunakornsawat, Kanjana Imsilp, Nantawan Yatbantoong, NIORN RATANAPOB, Wachiraphan Supsavhad, สจปรดยา ศรดส ม
ล พลนธย, Gavin
Nunklang, "Vincristine Chemotherapeutic Treatment for Transmissible Venereal Tumor in 60 Dogs", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic
Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 79-91
- Naruamol Klangkaew, Kanjana Imsilp, Napasorn Paochoosak, Miss Supochana Charoensin, Saranya Poapolathep, ณลฐพงศย วรรณพลฒนย, Amnart
Poapolathep, "Pharmacokinetics and residue depletion of oxytetracycline in Giant freshwater prawn", สลต วแพทยสาร 61 (1-3) (2010) 57-72
- Sunee Kunakornsawat, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, "Chemotherapy with cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (COP) and
maintenance protocols in dogs with lymphoma", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด 2 (1) (2013) 39-48
- Saranya Poapolathep, Amnart Poapolathep, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, "comparative on oral bioavailabilities of
different formulations of amoxicillin in dogs", สลต วแพทยสาร 63-64 (1-3) (2013)
- Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, AKSORN SAENGTIENCHAI, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Napasorn Paochoosak, Naruamol
Klangkaew, ณลฐพงศย วรรณพลฒนย, เทวลฒนย สจขเกษม, "Pharmacokinetics and tissue residues of enrofloxacin in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", สลตว
แพทยสาร 65 (1-3) (2014) 64-75
ระดลบนานาชาตว
- Amnart Poapolathep, Poapolathep, S, Kanjana Imsilp, Wannapat, N, Naruamol Klangkaew, Kusutjarit, N, Kumagai, S, "Distribution and residue
depletion of oxytetracycline in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", Journal of Food Protection? 71 (4) (2008) 870-873
- Amnart Poapolathep, Poapolathep, S, Sugita-Konishi, Y, Kanjana Imsilp, Thaveewat Tassanawat, Sinthusing, C, Itoh, Y, Kumagai, S, "Fate of
fusarenon-X in broilers and ducks", POULTRY SCIENCE 87 (8) (2008) 1510-1515
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, ณลฐวจฒว วลนพลฒนย, Yoshiko Sugita-konishi, Susumu Kumagai, "Muscle
tissue kinetics of oxytetracycline following intramuscular and oral administration at two dosages to giant freshwater shrimp (Macrobrachium
rosenbergii)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 31 (6) (2008) 517-522
- กววนนาถ บมร ณตระกมล , Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, Amnart Poapolathep, "Dispositions and
tissue residue of zearalenone and its metabolites ?-zearalenol and ?-zearalenol in broilers", Toxicology Reports 2 (1) (2015) 351-356
- Amnart Poapolathep, Buranatragool, K., Pralatnet, S., Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, PHANWIMOL
TANHAN, Naruamol Klangkaew, "Fate and tissue disposition of deoxynivalenol and zearalenone in broilers", JOURNAL OF VETERINARY
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 38 (2015) 38-39
- Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Machii, Kenji, Kumagai, Susumu, Amnart Poapolathep, "The Effects of Curcumin on Aflatoxin B1-Induced
Toxicity in Rats", BIOCONTROL SCIENCE 20 (3) (2015) 171-177
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- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, PHANWIMOL TANHAN, Supaporn Isariyodom, Prof. Dr.Kumagai Susumu, นางสาว
ศศวธร ประหลาดเนตร, "The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickens", Journal of Veterinary Medical Science 77 (9) (2015)
1151-1155
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Teerasak Prapong, นางสาวสาววณด อจปนลนทย, "Oral exposure of fusarenon-X induced
apoptosis in Peyer's patches, thymus, and spleen of mice", Research in Veterinary Science 102 (10) (2015) 217-222
- Sasithorn Pralatnet, Saranya Poapolathep, Prof. Mario Giorgi, Kanjana Imsilp, Prof. Susumu Kumagai, Amnart Poapolathep, "Survey of
Deoxynivalenol and Aflatoxin B1 in Instant Noodles and Bread Consumed in Thailand by Using Liquid chromatography–Tandem Mass Spectrometry",
Journal of Food Protection 79 (7) (2016) 1269-1272
- Ketyam, B, Kanjana Imsilp, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Usuma Jermnak, Phaochoosak, N, PHANWIMOL TANHAN, "Health risk
associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residues", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 188 (5)
(2016)
- Thanate Ausaksathien, Kanjana Imsilp, Chaiyan Kasorndorkbua, Angkhana Jaroenworaluck, Aree Thayananuphat, "Clinical and histopathological
characteristics after subconjunctival implantation of cyclosporine-containingpoly-lactic acid microfilm in normal dogs", Songklanakarin Journal of
Science and Technology 38 (4) (2016) 421-426
- นางสาวไกรสวร ว ขดด ขลน
น , Kanjana Imsilp, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Usuma Jermnak, PHANWIMOL TANHAN, "Using Nassarius
stolatus as a potential heavy metal biomonitor", Japanese Journal of Veterinary Research 64 (4) (2016) 277-280
- Pralatnet, S, Saranya Poapolathep, Giorgi, M, Kanjana Imsilp, Kumagai, S, Amnart Poapolathep, "Survey of Deoxynivalenol and Aflatoxin B-1 in
Instant Noodles and Bread Consumed in Thailand by Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry", JOURNAL OF FOOD
PROTECTION 79 (7) (2016) 1269-1272
- Puangkham, S., Amnart Poapolathep, Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, PHANWIMOL TANHAN, Chanat Chokejaroenrat, Saranya Poapolathep,
"Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in Thailand", World Mycotoxin Journal 10 (4) (2017) 401-409
- นางสาวสาววณด อจปนลนทย, Amnart Poapolathep, Prof Mario Giorgi, Kanjana Imsilp, Saranya Poapolathep, "An overview of the toxicology and
toxicokinetics of fusarenon-X, a type B trichothecene mycotoxin", Journal of Veterinary Medical Science 79 (1) (2017) 6-13
- Saranya Poapolathep, Kannika Wongpanit, Kanjana Imsilp, PHANWIMOL TANHAN, Naruamol Klangkaew, Prof. Mario Giorgi, Amnart Poapolathep,
"Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)", Journal of Veterinary Pharmacology and
Therapeutics 40 (2) (2017) 206-209
- Jantapan K., Amnart Poapolathep, Kanjana Imsilp, Saranya Poapolathep, PHANWIMOL TANHAN, Kumagai, S., Usuma Jermnak, "Inhibitory Effects
of Thai Essential Oils on Potentially Aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavus", Biocontrol Science 22 (1) (2017) 31-40
- Kraisiri Khidkhan, Kanjana Imsilp, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, PHANWIMOL TANHAN, "Potential human health risk from
consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, Thailand", Science of the Total Environment 584 (-)
(2017) 1239-1247
- Saranya Poapolathep, PHANWIMOL TANHAN, Onuma Piasai, Kanjana Imsilp, Jana Hajslova, Mario GiorgiI, Susumu Kumagai, Amnart
Poapolathep, "Occurrence and Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consumed in Bangkok, Thailand", Journal of Food Protection
80 (9) (2017) 1415-1421
- Amnart Poapolathep, Prof.M Giorgi, Prof. P.L. Toutain, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Chainarong Sakulthaew, Wannapat, N, Naruamol
Klangkaew, "Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population
pharmacokinetic approach", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 40 (5) (2017) 476-485
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, นางสาวปปยลลก ษณย สวนพวทก
ล ษยก ล
จ , Kanjana Imsilp, Supaporn Isariyodom, Usuma Jermnak, PHANWIMOL
TANHAN, Owen, H., Giorgi, M., "Fate and tissue depletion of nivalenol in ducks", Japanese Journal of Veterinary Research 65 (4) (2017) 185-192
- Phruksawan, W., Saranya Poapolathep, Giorgi, M., Kanjana Imsilp, Chainarong Sakulthaew, Owen, H., Amnart Poapolathep, "Toxicokinetic profile
of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus)", Toxicon 153 (2018) 78-84
- นางสาวปปยลลก ษณย สวนพวทก
ล ษยก ล
จ , Amnart Poapolathep, Naruamol Klangkaew, Kanjana Imsilp, Dr. Antonio F. Logrieco, Prof. Dr. Zhaowei Zhang,
Saranya Poapolathep, "Occurrence of Multiple Mycotoxins in Various Types of Rice and Barley Samples in Thailand", Journal of food Protection 82
(6) (2019) 1007-1015
- PHANWIMOL TANHAN, Nannaphat Apipongrattanasuk, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Prof. Dr. Maleeya Kruatrachue, Kanjana
Imsilp, "Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumption", Japanese Journal of Veterinary Research 68 (1)
(2020) 21-33
- Usuma Jermnak, Chompooneg Yurayart, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, PHANWIMOL TANHAN, ORAWAN
LIMSIVILAI, "Evaluation of Aflatoxin Concentrations and Occurrence of Potentially Toxigenic Fungi in Imported Chia Seeds Consumed in Thailand",
Journal of Food Protection 83 (3) (2020) 497-502
- นางสาวณลฐสจด า ระวดวรรณ, น.สพ.วดร พงษย เหลนาเวชประสวทธว,ธ Prof. Dr. Mario Giorgi, น.สพ.ธนพรรณ ชมชชน
ช , Naruamol Klangkaew, Kanjana Imsilp, Amnart
Poapolathep, Saranya Poapolathep, "Pharmacokinetics of tolfenamic acid in Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) after single intravenous and
intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 43 (2) (2020) 135-140
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, AKSORN SAENGTIENCHAI, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Naruamol Klangkaew, Napasorn
Paochoosak, Wanida Passadurak, "Comparative on bioequivalence of amoxicillin in broiler following oral administration", การประชจมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 46 (2008)
- AKSORN SAENGTIENCHAI, Kanjana Imsilp, Usuma Jermnak, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Naruamol Klangkaew, Napasorn
Paochoosak, Onwarang Narunat, "Pharmacokinetics of enrofloxacin in nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 46 (2008)
- Kanjana Imsilp, ชวนภลต ตวธ เพชรแกขว, ธนกฤต ความสจข, เบญจวรรณ สายสวาท, ประภาศรด ศวร ส
ว รขางถาวร, สมจวต ร ปาวรดย,ย "Sulfonamide residues in giant
freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in Bangkok and surrounding areas.", การประชจมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ครลงน ทดช 5 (2008)
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, "Antibiotic residue in aquaculture", The 2nd FASAVA and 35 th
VMLDAC 2009 (2009)
ระดลบนานาชาตว
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, "Detection of deoxynivalenol contamination in wheat products",
The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress (2007)
- Amnart Poapolathep, Kanjana Imsilp, Thaveewat Tassanawat, Chayakit Sinthusing, Naruamol Klangkaew, "Fate and dispositions of oxytetracycline
in Thai native chicken following intravenous and intramuscular injection", Proceeding of the 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary
Associatons (FAVA 2008) (2008)
- Naruamol Klangkaew, Amnart Poapolathep, Kanjana Imsilp, ณลฐวจฒว วลนพลฒนย, Khamphee Pattanatanang, "Study on pharmacokinetics of
oxytetracycline in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) using a microbiological assay", Proceeding of the 15th
Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations (FAVA 2008) (2008)
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, Sugita-Konishi, Y, Kumagai Susumu,
"Species comparison of in vitro metabolic conversion of aflatoxin B2 to aflatoxin B1", The 49th Annual Meeting and ToxExpo 2010 (2010)
- Sunee Kunakornsawat, Kanjana Imsilp, Saranya Poapolathep, Makasiri Samanukorn, Siripattra Netramai, "Induction and maintenance
chemotherapies of canine lymphoma with cyclophosphamide, vincristine, prednisone, and methothrexate", The International Conference on
Veterinary Science (2010)
- Kanjana Imsilp, Usuma Jermnak, AKSORN SAENGTIENCHAI, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, Amnart Poapolathep, Saranya
Poapolathep, Sunee Kunakornsawat, Khamphee Pattanatanang, สจร พงษย เปฝาเลดย
น ง, "Bioequivalence of ivermectin formulations in beef cattle", 16th
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