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Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences ), North Carolina State University , U.S.A.,
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ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Veterinary Pharmacology and Toxicology

งานส อน
Applied Veterinary Pharmacology
Clinical opthalmology
clinical pharmacology
Clinical Practice in Small Animal I
Clinical Practice in Small Animal II
Environment.Toxicology in Veterinary Medicine
Environmental Toxicology in Vet. Medicine
General Pharmacology
Mechanism of Disease Defense in Animals
Preclinical Integration
Primary Praclincal Integration
Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology
Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology
Research Instruments in Biomedical Science
Research Metho.Animal Health Biomedi.Science
Seminar
Special problems
Thesis
Toxicology in Animals
Veterinary Pharmaceutical Science I
Veterinary Pharmaceutical Science II
Veterinary Pharmacology
Veterinary Toxiclogy
Veterinary Toxicology
คลวนค
ว ปฏวบต
ล ส
ว ต
ล วยเลลก 1
จลก ษอวท
ว ยาทางคลวนก
ว
ปปญหาพวเศษ
พวษววทยาทางสลต วแพทยย
เภสลชววทยาทลว
ช ไป
เภสลชววทยาทางคลวนก
ว
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549
การศศก ษาการตกคขางของอลล ฟาทอกซวนบร- 1 และผลกระทบของอลล ฟลาทอกซวนบรตอ
น ระบบภมมค
ว ม
ขอ กลนในปลาดอก ทรไ
ช ดขร บ
ล อลล ฟาทอกซวนบร- 1 โดยการกวน
ตวด ตนอกลนเปปนเวลานาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549
มก.

การศศก ษาคนาเคมรโลหวต เอนไซมยจากตลบ ฮอรยโมน Cortisol ในปลาดอก และปลาตะเพรยนในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2549

การศศก ษาผลของพวษงมเขรยวหางไหมขตอ
น การทตาลายเซลลยมะเรลงทนอนนาต ดรตบ
ล ในคน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549
การศศก ษาลลก ษณะทางจอล กายววภาคและคอณสมบลตท
ว างเคมรของโลหวต ฮอรยโมนในภาวะเคลรยด และระบบภมมค
ว ม
ขอ กลนของปลานนาต จชด ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549

การศศก ษาฮรโมโกลบวนฟปโนไทปปใ นปลานนาต จชด ของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549
เปรรยบเทรยบประสวทธวผลในหของปฏวบต
ล ก
ว ารของสมอนไพรไทยตนอการยลบยลงน การเจรวญเตวบโตของเชชอ
น รา Aspergillus flavus ทรก
ช อ
น สารพวษอะฟลาทลอกซวน (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549
ผลของภาวะเครรยดทรม
ช ผ
ร ลตนอลลก ษณะทางจอล กายววภาคของผววหนลงและอวลยวะภายใน และระบบภมมค
ว ม
ขอ กลนทรไ
ช มนจาต เพาะของปลาตะเพรยนและปลาดอก ใน
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2548-2551

การววจย
ล และพลฒนาสมอนไพรขมวน
น ชลนแบบครบวงจรเพชอ
ช สมอ
น ต
อ สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551 การศศก ษาประสวทธวภาพการยลบยลงน การเจรวญเตวบโตของแบคทรเรรยและเชชอ
น ราทรก
ช อ
น โรคในปลาจากสารออกฤทธวท
ธ แ
ชร ยกจากขมวน
น ชลนในหของปฏวบต
ล ก
ว าร (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
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ปป 2551
การศศก ษาคนาทางโลหวต ววทยาระดลบโมเลกอล เพชอ
ช การปรลบปรองสอขภาพของโคพชน
น เมชองและกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2551

คอณสมบลตท
ว างเภสลชจลนศาสตรยและอลต ราการดมด ซศมของยาเอนโรฟลอกซาซวนในหมมปาป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551

การทดสอบประสวทธวภาพของยาปฏวชว
ร นะสตาหรลบสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2551
การศศก ษาคอณสมบลตข
ว องเมลด ลมก ปปด ยาปฏวชว
ร นะเพชอ
ช ใชขร ก
ล ษาการตวด เชชอ
น แบคทรเรรยเฉพาะทรช
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553
ปป 2553

ประสวทธวผลของยามารยโบฟลลอกซาซวนตนอเชชอ
น แบคทรเรรยทรก
ช อ
น โรคหมอก
ล เสบในสอนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว
การพลฒนาเมลด ลมก ปปด ยาปฏวชว
ร นะเพชอ
ช ใชขร ก
ล ษาการตวด เชชอ
น แบคทรเรรยเฉพาะทรช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554
การศศก ษาคอณลลก ษณะการปลนอยยา ceftazidime อยนางตนอเนชอ
ช งของเมลด แคลเซรยมและ PMMA ในหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2554

ความชอก ของหมมเน ลชอด โลหวต ววทยา และเคมรโลหวต ในสอนข
ล พลนธอบ
ย างแกขว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555 FOUR AFLATOXIN ANALOGUES IN DOG FOOD: A PRELIMINARY MONITORING ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากVienna
Veterinary Medicine, Austria; UNOVET group Co.,LTD
ปป 2555
Occurrence of ochratoxin A (OTA) in pet food in Thailand ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากVienna-Veterinary Medicine Austria; UNOVET
group company Co.,LTD.
ปป 2556

การพลฒนาเมลด แคลเซรยมซลล เฟตชนวด จอม
น ยาเพชอ
ช การรลก ษาการตวด เชชอ
น แบคทรเรรยเฉพาะทรช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558

การศศก ษาผลการตขานเชชอ
น แบคทรเรรยของวลส ดอทางการแพทยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2559
เมลด ลมก ปปด แคลเซรยม-เจนตขามวซ น
ว : เปรรยบเทรยบระหวนางการบรรจอยาและการเตรรยมเมลด ลมก ปปด แคลเซรยมซลล เฟตทรแ
ช ตกตนางกลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาและพลฒนาเทคนวค QuEChERS ตนอการววเคราะหยอะฟลาทอกซวนบร หนศงช ในวลต ถอด บ
ว อาหารสลต วยด ว
ข ยเครชอ
ช งโครมาโทกราฟปของเหลวสมรรถนะ
สมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562

การบรรจอยาและการปลดปลนอยยาจากวลส ดอส งล เคราะหยทางชรวการแพทยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2563-2564 การพลฒนาเทคนวคการเพาะเลรย
น งเซลลยเพชอ
ช เพวม
ช จตานวนเชชอ
น ไวรลส ทวล าเปปยเลคสตาหรลบผลวต วลคซรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2565

การพลฒนาการตรวจวลด และการใชขประโยชนยจากสารสกลด กลญชาในสลต วยเลรย
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล จรอารยทร อรโคซวส เตลม จตากลด

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- คมสลน นามตะคอ, Choosri Sribhen, Pareeya Udomkusonsri, Apassara Choothesa, "Study of Hemoglobin Phenotypes in Catfish (Clarias batrachus)
and Common Silver Barb (Puntius gonionotus) in Thailand", วารสารสลต วแพทยย 18 (2) (2008) 70-79
- Pareeya Udomkusonsri, Amornrate Sastravaha, Naris Thengchaisri, ทนงศลก ดวธ มะมง, "Incidence of Mammary gland tumors in male dogs during
2005-2007", Chiang Mai Veterinary Journal 7 (2) (2009) 139-147
- เกรรยงศลก ดวธ โผนประสวทธว,ธ รองน เรชอง ยอดชรวน
ล , ปปยทวพ ยย ชมเฉลวมพร, ลาวลล ยย หลขาสอพ รม, อภวชาตว จศงเจรวญสอขยวงช , Wutthiwong Theerapan, Printip Wongthai,
Pareeya Udomkusonsri, "Evaluate time for radiodiagnosis of gastrointestinal system with barium sulfate (BaSO4) in flower horn cichlid (Cichlasoma
trimaculatus)", วารสารสลต วแพทยยผป
ขม ระกอบการบตาบลด โรคสลต วยแหนงประเทศไทย 22 (2) (2010) 29-36
- Kamolchai Trongvanichnam, Pareeya Udomkusonsri, wirat nimitsuntiwong, อารรวนร ชลชวาลชลธรร ะ, Sommai Homswat, "Pharmacokinetic properties
andbioavailability of enrofloxacin in wild boar", เชรยงใหมนส ต
ล วแพทยสาร 9 (1) (2011) 21-30
- Thanongsak Mamom, Naris Thengchaisri, Amornrate Sastravaha, Preecha Ruangvejvorachai, Sontana Mimapan, Santi Kaewmokul, Pareeya
Udomkusonsri, "Progesterone Receptor Expression In Mammary Gland Tumor of Male Dogs", วารสารสลต วแพทยย 22 (1) (2012) 14-22
- Amornrate Sastravaha, Pareeya Udomkusonsri, Jatuporn Rattanasrisomporn (Noosud), Naris Thengchaisri, Santi Kaewmokul, "The Treatment of
Feline Idiopathic Pulmonary Aterial Hypertension with Beraprost Sodium", Chiang Mai Veterinary Journal 12 (3) (2014) 225-232
- Natthasit Tansakul, Kamolchai Trongvanichnam, Pareeya Udomkusonsri, ศศวธร ลวม
น สอวรรณ, "A survey of aflatoxins and ochratoxin A contamination
in pet food in Thailand", สลต วแพทยยมหานครสาร
JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE 9 (1) (2014) 1-9
- ศศวประภา ชมชว
น ย, Prakorn Jala, Thanapoom Maneeboon, Pareeya Udomkusonsri, Natthasit Tansakul, "Determination of Aflatoxin B1 in Feeding
stuffs without Clean-up Step byHigh Performance Liquid Chromatography", Journal of science and technology Mahasarakham University 36 (2)
(2017) 1-6
ระดลบนานาชาตว
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- Pareeya Udomkusonsri, Kamolchai Trongvanichnam, Malinee Limpoka, Narumol Klangkaew, Napasorn Kusucharit, "In vitro Efficacy of the
Antifungal Activity of Some Thai Medicinal-Plants on the Pathogenic Fungus, Saprolegnia parasitica H2, from Fish", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (5) (2007) 56-61
- Pareeya Udomkusonsri, Surapong Arthitwong, Narumol Klangkaew, Napasorn Kusucharit, "Pharmacokinetics of Enrofloxacin in Koi Carp
(Cyprinus carpio) after Various Routes of Administration", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (5)
(2007) 62-68
- Ngampong Kongkathip, Pornpat Sam-ang, Boonsong Kongkathip, Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Pareeya
Udomkusonsri, "Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (3) (2009) 519-525
- Pareeya Udomkusonsri, Santi Kaewmokul, Surapong Arthitwong, Thaweesak Songserm, "Use of enrofloxacin in calcium beads for local infection
therapy in animals", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (5) (2010) 1115-1120
- Amornrate Sastravaha, Santi Kaewmokul, Pareeya Udomkusonsri, Naris Thengchaisri, "Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with
Respiratory Distress Associated with Heart disease and Respiratory Disease", The Thai Journal of Veterinary Medicine 40 (3) (2010) 289-295
- Pareeya Udomkusonsri, Santi Kaewmokul, Surapong Arthitwong, Napasorn Paochoosak, "Elution Profiles of Cefazolin from PMMA and Calcium
Sulfate Beads Prepared from Commercial Cefazolin Formulations", Journal of veterinary Medical Science 74 (3) (2012) 301-305
- Chaiyakorn Thitiyanaporn, Naris Thengchaisri, Pareeya Udomkusonsri, "Effect of porosity of calcium sulfate beads on ceftazidime elution and in
vitro osteogenic properties", Kasetsart J (Nat. Sci.) 46 (5) (2013) 703-714
- Chaiyakorn Thitiyanaporn, Naris Thengchaisri, Pareeya Udomkusonsri, "Comparison of polymethylmethacrylate (PMMA), native calcium sulfate,
and high porous calcium sulfate beads as gentamicin carriers and osteoblast attachment", Songklanakarin Journal of Science and Technology 35 (3)
(2013) 293-301
- Chaiyakorn Thitiyanaporn, Pareeya Udomkusonsri, Naris Thengchaisri, "Comparison of gentamicin impregnated polymethylmetacrylate bead,
gentamicin coated native calcium sulfate bead and gentamicin coated high porous calcium sulfate bead on osteomyelitis management in a rat model",
Thai J Vet Med 43 (3) (2013) 397-404
- ศนววาร ศรรทองคตา, ววภาวร โสขอมา, Pareeya Udomkusonsri, AMORNRAT LERTWORASIRIKUL, "Study on Triclosan/Cyclodextrin Inclusion Complex
for Natural Rubber Antibacterial Agent", Macromolecular Symposia 354 (1) (2015) 42-47
- Somruethai Channasanon, Pareeya Udomkusonsri, Surapol Chantaweroad, Passakorn Tesavibul, Siriporn Tanodekaew1, "Gentamicin Released
from Porous Scaffolds Fabricated by Stereolithography", Journal of Healthcare Engineering 2017 (9547896) (2017) 1-8
- Prapapanpong, J., Pareeya Udomkusonsri, Mahavorasirikul, W., Choochuay, S., Natthasit Tansakul, "In vitro studies on gastrointestinal
monogastric and avian models to evaluate the binding efficacy of mycotoxin adsorbents by liquid chromatography-tandem mass spectrometry",
Journal of Advanced Veterinary and Animal Research 6 (1) (2019) 125-132
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
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