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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2556 - ก.ค. 2558
ต.ค. 2550 - ก.ย. 2554
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจจล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
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รองคณบดชฝาฝ ยววชาการ คณะสลต วแพทยศาสตรย
หลวหนขาภาคววชาจจล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขจ กลน คณะสลต วแพทยศาสตรย

สพ.บ., มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2532
Ph.D.(Veterinary Microbiology), University of Melbourne, ออสเตรเลชย, 2544

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สลต วแพทยศาสตรย, จจล ชชวววทยาในระดลบโมเลกจล

งานส อน
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จจล ชชวววทยาทางสลต วแพทยย
[บมร ณาการทางจจล ชชวววทยาและววทยา๓มวคม
ขจ กลนทางสลต วแพทยย
Bacteria-host Interac.& Disease Prevention
Clinical Practice in Microbiology I
Develop.of Core Competency through One Health
Development of Core Competency Through One Health
Emerging and re-emerging zoonoses
Foodborne Microbial Pathogens
Food-borne Pathogen
genome and function
genome and functon
genome to function
Genomes & Functions
Genomes and Functions
Infec.Diseases & Antimicrobial Drug Resis.
Infectiology zoonotic diseases and drug resistance
Infectiology: zoonotic diseases and drug resistance
Integrated Vet. Microbiology & Immunology
Intensive Veterinary Microbiology
lab in vet microbiology
Laboratory in Clinical Microbiology
Laboratory in Veterinary Microbiology
Preclinical Integration
Primary Praclincal Integration
primary preclinical integration
Principles of Veterinary Microbiology
Research Metho.Animal Health Biomedi.Science
research methodology in animal health and biomedical science
Research Methods in Veterinary Microbiology
special problem
Veterinary Bacteriology
Veterinary Bacteriology & Mycology
Veterinary Bacteriology and Mycology
Veterinary Immunology
การพลฒนาสมรรถนะหลลก ผนานสจขภาพหนศงช เดชยว
คลวนก
ว ปฏวบต
ล เว ฉพาะทางจจล ชชวววทยาววนจ
ว ฉลย
คลวนก
ว ปฏวบต
ล เว ฉพาะทางดขานการววนจ
ว ฉลยโรคตวด เชชอ
ร ในสลต วยเลลก ทางหของปฏวบต
ล ก
ว าร
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างจจล ชชวววทยา
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างจจล ชชวววทยา 1
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างจจล ชชวววทยา1
คลวนค
ว ปฏวบต
ล ท
ว างจจล ชชวววทยา
ความปลอดภลยอาหารทางววทยาศาสตรยชว
ช ภาพทางสลต วแพทยย
จจล ชชวววทยาทางการสลต วแพทยยแบบเขขม
จจล ชชวววทยาทางสลต วแพทยย
บมร ณาการทางจจล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขจ กลนทางสลต วแพทยย
ปฏวกรว ย
ว าระหวนางแบคทชเรชยและโฮสตยและการปปองกลนโรค
ปฏวบต
ล ก
ว ารจจล ชชวววทยาทางคลวนก
ว
ปปญหาพวเศษ
ระเบยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางววทยาศาสตรยส ข
จ ภาพสลต วยและชชวเวชศาสตรย
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางจจล ชชวววทยา
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางจจล ชชวววทยาทางสลต วแพทยย
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางววทยาศาสตรยส ข
จ ภาพสลต วยและชชวเวชศาสตรย
โรคตวด เชชอ
ร ในคนและสลต วย
โรคตวด ตนอระหวนางสลต วยและคนทชอ
ช บ
จ ต
ล ใ
ว หมนและอจบต
ล ซ
ว าตร
หลลก จจล ชชวววทยาทางสลต วแพทยย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
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ปป 2545
การพลฒนาววธก
ช ารตรวจเชชอ
ร และการศศก ษาระบาดววทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยดขวยเทคนวคอณมชว
ช ววทยา ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2549-2550 การสตารวจทางระบาดววทยาระดลบโมเลกจล ของ Campylobacterในไกนแบบครบวงจร จากฟารยม
โรงฆนาสลต วย และเนชอ
ร ไกนใ นบรรจจภณ
ล ฑย ดขวยววธช Amplified Fragment Length Polymorphism
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกองทจนววจย
ล อวนเตอรยเวลท คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2550
การพลฒนาชจด ตรวจสอบเชชอ
ร แบคทชเรชยรวดเรลวดขวยเทคนวคทางชชวเคมชเพชอ
ช ยชด อายจก ารเกลบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบ
สนจนการววจย
ล
ปป 2550

ลลก ษณะการดชอ
ร ยาของซลล โมเนลลาอจบต
ล ใ
ว หมนซ โช รวารย 1, 4, [5], 12:i:- ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2551
การพลฒนาชจด ตรวจเชชอ
ร แบคทชเรชยกนอโรคทางเดวนอาหารดขวยเทคนวคชชวเคมชแบบรวดเรลว(ตนอยอด) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2552

การศศก ษาเชชอ
ร แบคทชเรชยดชอ
ร ยา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานมาตรฐานการเกษตร

ปป 2553-2554

ความชจก และการดชอ
ร ยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเปปด ไลนทงนจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2553-2554

โครงการอาหารปลอดภลยในคณะสลต วแพทยศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2553-2555

การศศก ษา probiotics ในเปปด ไลนทงนจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจน National research university CISF VET13

ปป 2554

การตวด ตามและเฝปาระวลงเชชอ
ร แบคทชเรชยดชอ
ร ยาในสลต วยเลชย
ร ง: ผลกระทบตนอสาธารณสจข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2555
การววจย
ล สถาบลนเพชอ
ช สตารวจความควด เหลนตนอหลลก สมต รสลต วแพทยศาสตรยบณ
ล ฑวต 2554 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากเงวนรายไดข คณะสลตวแพทย
ศาสตรย ม เกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 รมปแบบการดชอ
ร ยาตขานจจล ชชพ ของเชชอ
ร แบคทชเรชยทชแ
ช ยกจากสวงช แวดลขอมในฟารยมไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกองทจนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลตว
แพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
ปป 2557-2558

การผลนแปรของสายพลนธจย E. coli กนอโรคทชแ
ช ยกไดขจากสจก รปฝวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
พลาสมวด ดวอ
ร ยาคลวโนโลนในแบคทชเรชยทชแ
ช ยกไดขจากสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการพลฒนาบจคลากรในประเทศกลจม
น อาเซชยน

ปป 2558
คนาความเขขมขขนตตาส
ต ด
จ ของยาตขานจจล ชชพ ทชย
ช บ
ล ยลงร ซลล โมเนลลาทชแ
ช ยกจากสลต วยปก
ป ในไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนลบสนจนการศศก ษานานา
ชาตวใ นโครงการแลกเปลชย
ช น Lotus Unlimitted (Erasmus Mundus)
ปป 2558-2559 การจลด การความเสชยงดขานเชชอ
ร ดชอ
ร ยาในการผลวต สลต วยเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพระดลบประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากFood and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2559

สมรรถนะหลลก เพชอ
ช สจขภาพหนศงช เดชยวสตาหรลบนวส ต
ว หลากสาขาในม เกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากUSAID (THOHUN network)

ปป 2559-2560
Development

การดชอ
ร ยาโคลวส ตวนดขวยพลาสมวด จากตลวอยนางในฟารยมสจก รและเนชอ
ร หมม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก U.S. Agency for International

ปป 2559-2561 การดชอ
ร ยาตขานจจล ชชพ ในฟารยมสจก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยความเปปนเลวศ ดขานเทคโนโลยชชว
ช ภาพ สตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล
ดขานววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช สตานลก งานคณะกรรมการอจด มศศก ษา
ปป 2560
สจขภาพหนศงช เดชยว:รมปแบบการฝฝก สมรรถนะหลลก สตาหรลบผมฝ
ข ก
ฝ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากUSAID Office: GH/HIDNAward Number:
AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota
ปป 2561
การพลฒนาเพชอ
ช ฝฝก อบรมและใหขความรมด
ข าข นเชชอ
ร ดชอ
ร ยาและการใชขยาตขานจจล ชชพ อยนางสมเหตจผลสตาหรลบเครชอขนายสจขภาพหนศงช เดชยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากUSAID Regional Development Mission for Asia Ltd., Thailand
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อลญชลช ละอาด, Thavajchai Sakpuaram, Worawidh Wajjwalku, Patamaporn Amavisit, "การโคลนและการแสดงออกในบรวเวณทชม
ช ค
ช วามคงตลวของ
Immunoglobulin-Like Protein ตนอเชชอ
ร Leptospira kirschnerl", สลต วแพทยศาสตรย มข. 17 (3) (2007) 32-42
- อลญชลช ละอาด, Thavajchai Sakpuaram, Worawidh Wajjwalku, Patamaporn Amavisit, "Cloning and expression of conserved region of an
immunoglobulin-like protein against Leptospira kirschneri", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข.(KKU. Veterinary Journal) 17 (3) (2007) 32-42
- Thavajchai Sakpuaram, Worawidh Wajjwalku, Patamaporn Amavisit, "Evaluation of polyclonal antibodies against recombinant FlaB protein for
detection of Leptospira spp. ", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข.(KKU. Veterinary Journal) 18 (1) (2008)
- Patamaporn Amavisit, การลนตย ชชพ นจร ต
ล นย, "antimicrobial resistance salmonella enterica serovar 1, 4, [5], 12:i:-", วารสารววจย
ล มข. (KKU Research
Journal) 14 (10) (2009) 903-910
- Sara Perestrelo, ดร. พลชรช ทองคตาคมณ, น.สพ. วลชรชลย ณรงคยศ ก
ล ดว,ด Patamaporn Amavisit, "Antimicrobial Resistance Profiles of Salmonella Isolated from
Poultry Farms in Central Thailand", Journal of Kasetsart Veterinarians 26 (3) (2016) 119-130
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- ouaypon Tungthongcha, SOMKID PRABPAI, Patamaporn Amavisit, Waraphon Phimpraphai, Nattaya Keowmookdar, Sasithep Pitiporntapin,
ORAPHAN BUTKATUNYOO, Manasanan Hatthasak, Nannapat (Sirikhawn) Ketkosan (Duangdawprakai), "THE EFFECTIVENESS OF TRAINING
OF THE TRAINERS: INTEGRATING ONE HEALTH CORE COMPETENCY FOR MULTI-DISCIPLINES WORKFORCE PROGRAM : A REPORT",
Kasetsart Educational Review 33 (2) (2018) 187-193
- Patamaporn Amavisit, "Development of fundamental one health core competency course for multidisiplinary students", The Southeast Asian Journal
of Tropical Medicine and Public Health 49 (supplement) (2018) 23-24
- ประมวลชลย เกตจขาว, 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
- ประมวลชลย เกตจขาว, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Worawidh Wajjwalku, Patamaporn Amavisit, "Antimicrobial resistant profiles of
Escherichia coli and contaminated Salmonella from pork and butcher shops", Veterinary Integrative Sciences 16 (3) (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Patamaporn Amavisit, Visanu Boonyawiwat, Bangtrakulnont, A, "Characterization of Salmonella enterica serovar typhimurium and monophasic
Salmonella serovar 1,4,[5],12 : i : - Isolates in Thailand", JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 43 (6) (2005) 2736-2740
- Patamaporn Amavisit, Visanu Boonyawiwat, "Characterization of Salmonella Typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1, 4, [5], 12:i:- in
Thailand. ", Journal of Clinical Microbiology 43 (2005) 2736-2740
- Chalermkiat Saengthongpinit, Thavajchai Sakpuaram, Patamaporn Amavisit, Theerapol Sirinarumitr, "Comparison of Immunomagnetic Separation
and Multiplex PCR Assay for Detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in Chicken Meat", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (4) (2007) 696-704
- Han Yu Jong, Pak Thae Su, Pannatee Sanpong, Worawidh Wajjwalku, Thavajchai Sakpuaram, Patamaporn Amavisit, "PCR-based Restriction
Fragment Length Polymorphism for Subtyping of Salmonella from Chicken Isolates", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (1) (2010) 79-83
- Chalermkiat Saengthongpinit, Sasitorn Kanarat, Theerapol Sirinarumitr, Patamaporn Amavisit, Thavajchai Sakpuaram, "Amplified Fragment Length
Polymorphism Analysis ofCampylobacter jejuni and Campylobacter coli from Broiler Farms and Different Processing Stages in Poultry
Slaughterhouses in the Central Region of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (3)
(2010) 401-410
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