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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

สพ.บ. , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย,
ปร.ด. (เทคโนโลยยชว
ย ภาพเกษตร ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย,

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Animal Reproduction

งานส อน
AI and ET in horse
Applied Clinical Orthopedics
Artificial Insemi. & Embryo Transfer in Horse
assisting reproductive technology in ruminant
Clinical practice in large animals
Clinicalpractice in large animal
Equine Health Management
Equine Lameness
Equine Medicine & Surgery
equine medicine and surgery
large animal theriogenology
Practice in Large Animal Medicine & Surgery
practice in large animal medicine and surgery
Practice in large animal theriogenology
practivce in Large animal medicine and surgery
Prin.of Veterinary Obstetrics & Andrology
Principle of Veterinary Medicine & Surgery
Principles of Animal Artificial Insemination
Principles of artificial insemination
reproduction technologies in animal
Reproductive Technologies in Animals
reproductive technology in animal
Selected Topics in Veterinary Clinical Study
Special Clinical Practice in Vet. Medicine
Special problems
The Hoof and Horse-shoe
Theriogenology in Large animal
Veterinary Clinical Skill Practice
คลวนก
ว ปฎวบต
ล เว ฉพาะทางอายอร กรรม
คลวนก
ว ปฎวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญน
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วแพทยย
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญน
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญญ
คลวนค
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญน
เทคโนโลยยชว
น ยระบบสชบพลนธย
เทคโนโลยยทางการสชบพลนธอย
เธอรวโอจยโนโลยยส ต
ล วยใ หญน
ปฎวบต
ล ก
ว ารเธอรวโอจยโนโลยยส ต
ล วยใ หญน
ปฎวบต
ล ก
ว ารอายอร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยส ต
ล วยใ หญน
หลลก กการผสมเทยยม
หลลก การผสมเทยยม
หลลก การผสมเทยยมสลต วย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550

การประเมวนคอณภาพนนาต เชชอ
น และการแชนแขขงนนาต เชชอ
น ในมขาพชน
น เมชองไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาความชอก ของการตวด เชชอ
น ไวรลส โลหวต จางตวด เชชอ
น ของมขาในเขตจลงหวลด สอพ รรณบอร ย กาญจนบอร ย และราชบอร ย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553
ประสวทธวภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนยย
ช วนตาการตกไขนและอลต ราการตลงน ทของหลลงการผสมเทยยมในมขาสาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
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ปป 2555-2557 การศศก ษาความสลมพลนธยร ะหวนาง Blood lactate กลบ Recovery score ในมขาทยเช ขขารลบการผนาตลด แกขไ ขภาวะปวดทของ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนง มก.
ปป 2557

การผลวต สชอ
ช การเรยยนการสอนสตาหรลบสลต วยใ หญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2559-2561

The study of genetic diversity of native or indigenous domestic animals in Thailand ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากGifu University fund

ปป 2561-2564
University

การประเมวนความหลากหลายทางพลนธอก รรมของสลต วยพน
นช เมชองหรชอสลต วยเลยย
น งทยม
ช ถ
ย น
ชว กตาเนวด ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากGifu

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat
(Damyang), Aree Laikul, สอด ารลต นย อมรศลก ดว,ด Anuchai Pinyopummin, "Freezability of Thai Native Crossbred Horse Semsn in Differen Extenders",
Chulalongkorn Medical Journal 39 (2) (2009) 105-114
- Kanittha Phetudomsinsuk, Waraporn Aumarm, Aree Laikul, สอขม
อ าลยย พฤกษยอด
อ ม, "Impaction in large colon in Thai pony horses", วารสารสลตวแพทยยผขม
ประกอบการบตาบลด โรคสลต วยแหนงประเทศไทย 21 (4) (2009) 79-82
- Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, Waraporn Aumarm, Tepyuda Sritrakul, Sukumal Prukudom, "Congenital Colonic Atresia in Horse", วารสาร
สลต วแพทยย 20 (1) (2010) 36-40
- ธวลล หทลย อภวชย
ล มงคลกอล , Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, "The Different between Blood Lactate Concentration, Vital Signs, Composite Pain
Score and Hematology in Medical and Surgical Treatment of Thai Native Crossbred Ponies with Colic", วารสารสลต วแพทยย 26 (1) (2016)
ระดลบนานาชาตว
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Aree Laikul, Anuchai Pinyopummin, "Morphology and head morphometric characters of sperm in
Thai native crossbred stallions", ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA 50 (41) (2008)
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat
(Damyang), Aree Laikul, Sudarat Amornsak, Anuchai Pinyopummin, "Effects of Extenders and Glutamine on the Cooled Storage of Semen of Thai
Native Crossbred and Full-Size Purebred Horses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (3)
(2008) 473-484
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Suthanmapinunt, P., Kornkaewrat, K., Aree Laikul, Amornsak, S., Anuchai
Pinyopummin, "Freezability of Thai native crossbred horse Semen in different extenders", Thai Journal of Veterinary Medicine 39 (2) (2009) 105-114
- Kanittha Phetudomsinsuk, Anuchai Pinyopummin, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Aree Laikul,
Kaitkanoke Sirinarumitr, "Birth of the First Thai Native Cross-bred Foal Through Artificial Insemination with Frozen Semen", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (4) (2010) 604-609
- น.ส.สอพ รรณวก า พอทธชาลย, Worakij Cherdchutham, Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, METHA CHANDA, น.ส.สอขม
อ าล พฤกษยอด
อ ม, "Comparison of
the Anesthetic Effects of TiletamineHCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazinein Older Foals under Field Conditions", Kasetsart
Journal; Natural Science 46 (2) (2012) 190-199
- RUNGRUEANG YODSHEEWAN, Kanittha Phetudomsinsuk, "Cisplatin Intralesional Chemotherapy of RecurrenceSchwannoma in Horse: A Case
Report", เวชชสารสลต วแพทยย 46 (1) (2016) 169-174
- SUPORN THONGYUAN, Tanu Pinyopoommintr, Patchima Sithisarn, Chayakit Sinthusing, Kanittha Phetudomsinsuk, Anawat Sangmalee,
Manakorn Sukmak, Waraphon Phimpraphai, Apinun Suprasert, "Knowledge and practices regarding rabies in urban and rural communities in
Thailand and Cambodia", International Journal of Infectious Diseases 53S (4) (2016) 120-120
- Leklub, J, Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, "Clinical evaluation of xylazine, lidocaine and ketamine intravenous infusion to reduce isoflurane
requirement in Thai native cross-bred ponies", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 47 (3) (2017) 311-319
- Kanittha Phetudomsinsuk, "Investigation into the effect of prostaglandin F2a, GnRH analogue and hCG on induction of ovulation in mares", THAI
JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 47 (4) (2017) 493-499
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- วลชรพล ปฐมสกอล วงศย, Aree Laikul, SIRIN THEERAWATASIRIKUL, ORAWAN LIMSIVILAI, Chompooneg Yurayart, Kanittha Phetudomsinsuk,
"Equine pythiosis in Thailand", การประชอมทางววชาการ ครลงน ทยช 57 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Kanittha Phetudomsinsuk, "Effect of different extenders and glutamine on motion characteristics of cooled Thai native crossbrcd stallion
spermatozoa", The 1st Asian Veterinary Internal Medicine Meeting (AVIMM) (2007)
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- SUPORN THONGYUAN, Tanu Pinyopoommintr, Patchima Sithisarn, Chayakit Sinthusing, Kanittha Phetudomsinsuk, Anawat Sangmalee,
Manakorn Sukmak, Waraphon Phimpraphai, Apinun Suprasert, "Knowledge and practices regarding rabies inurban and rural communities in Thailand
andCambodia", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2016 (2016)
- Juthamas Leklub, Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, "Equine anesthesia in practice", Conference proceeding of Kasetsart University
Veterinary international conference (2019)
- Watcharapol Pathomsakulwong, Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, Chompooneg Yurayart, "Pythiosis treatment", Kasetsart University
Veterinary International Conference 2019 (2019)

ผลงานววจย
ล นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 12 เมษายน 2564
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