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

ปร.ด. (เทคโนโลยยชว
ย ภาพเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2553
สพ.บ., มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2545

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

งานส อน
App.Geograp.Infor.Sys.in Veterinary Medicine
Applied GIS in Veterinary Medicine
Basic Research Methods in Veterinary Medicine
Clinic.Problem Orient.Approach in One Health
Clinic.Problem Oriented Approach in Livestock
Clinic.Problem Oriented Approach in one health
Clinical Biostatistics & Research Methodology
Clinical Pract.in Meat Hygiene & Inspection
Clinical practice in Meat Hygiene and inspection
Clinical Practice in Vet. Public Health and Epidemiology
Clinical Practice in Veterinary Public Health and Epidemiology
Comp & Non-con Ani Production
Companion and Non-conventional Animals Production
Develop.of Core Competency through One Health
Food & Milk Hygiene
Food and Milk Hygiene
Food Safety & Hygiene
Meat Hygiene & Inspection
Meat Hygiene and Inspection
Seminar
Social Network Analysis
Social Network Analysis in Veter.Epidemiology
Special Clinical Pract.in Vet. Public Health
Special problem in veterinary public health
Special Problems in Veterinary Public Health
Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine
Veterinary Public Health
Zoonoses
กฎหมายและกฎขขอบลงคลบทางววชาชยพ สลต วแพทยย
การผลวต สลต วยเลยย
ล งและสลต วยอน
ช ๆ
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสสขศาสตรยเนชอ
ล สลต วยและการตรวจเนชอ
ล
ปปญหาพวเศษ
ระเบยยบววธว
ย จ
ว ย
ล พชน
ล ฐานทางสลต วแพทยย
โรคตวด ตนอระหวนางสลต วยส ค
นม น
สลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย
สลมมนา
สสขศาสตรยเนชอ
ล สลต วยและการตรวจเนชอ
ล
สสขศาสตรยอาหารและนลาต นม
หลลก ระบาดววทยา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2551 การประเมวนความเสยย
ช งเชวงผลกระทบจากโรคไขขหวลด นกของการเลยย
ล งไกนหลลงบขานในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการพลฒนา
ศลก ยภาพมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของระบบการผลวต เปปด ไลนทงนส จากฟารยมพนอ แมนพน
ล ธสจ
ย นถศงโรงฆนาและการศศก ษาตลวชยว
ล ด
ล สวลส ดวภาพเปปด (อยมภ
น ายใตขศ น
ส ยย
ววทยาการสสขภาพเปปด โครงการความปลอดภลยของอาหารในระบบการผลวต เปปด ไลนทงนส ) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2553-2554 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมเพชอ
ช การประเมวนการแพรนก ระจายของโรคไขขหวลด นก และรมปแบบการคขาของไกนหลลงบขานในจลงหวลด นครปฐม
สสพ รรณบสร ย และราชบสร ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2553-2554
แหนงชาตว

โครงการศศก ษาเกณฑยชว
ลย ด
ล การปฏวบต
ล ท
ว ด
ชย ส
ย าต หรลบโรงฆนาแพะและแกะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหาร
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การศศก ษาการเคลชอ
ช นยขายประชากรสลต วยปก
ป ในเขตกลนชนของระบบคอมพารยทเมนตยด ว
ข ยระบบภมมส
ว ารสนเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสน

ปป 2554-2555 โครงการพลฒนาอาหารเลยย
ล งเชชอ
ล สตาหรลบตรวจหาเชชอ
ล Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลตวแพทย
ศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2555-2557

การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของการเคลชอ
ช นยขายโคกระบชอในจลงหวลด สสโขทลย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย ม.เกษตรศาสตรย

ปป 2556-2557 รมปแบบการดชอ
ล ยาตขานจสล ชยพ ของเชชอ
ล แบคทยเรยยทยแ
ช ยกจากสวงช แวดลขอมในฟารยมไกน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลตว
แพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556

เครชอขนายแบบเบยยเซยยนของโรคเตขานมอลก เสบสตาหรลบฟารยมโคนมรายยนอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2557
การศศก ษาเชชอ
ล E. coli สายพลนธสก
ย อ
น โรคและความตขานทานตนอยาปฏวชว
ย นะทยแ
ช ยกจากอสจจาระสสนข
ล ทยไ
ช มนแสดงอาการและแสดงอาการทของสยย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558

พลาสมวด ดวอ
ล ยาคลวโนโลนในแบคทยเรยยทยแ
ช ยกไดขจากสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบสนสนการพลฒนาบสคลากรในประเทศกลสม
น อาเซยยน

ปป 2558
ความชสก และรมปแบบการแพรนก ระจายของโรคตวด เชชอ
ล ในโรงพยาบาลสลต วยมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยโดยใชขก ารววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การดชอ
ล ยาตขานจสล ชยพ ในฟารยมสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยความเปปนเลวศ ดขานเทคโนโลยยชว
ย ภาพ สตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล ดขาน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย สตานลก งานคณะกรรมการอสด มศศก ษา
ปป 2559-2561 การประยสก ตยใ ชขส ารสนเทศทางภมมศ
ว าสตรย ในการววเคราะหยปจ
ป จลยการเกยตชน
ล ของสลต วยทะเลหายากใกลขส ญ
ม พลนธสใ
ย นพชน
ล ทยช
ช ายฝปงฝ ของประเทศไทย
ระหวนางปป 2549-2558 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการววจย
ล ทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา(ทสน ทวพ.) คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2559-2561 ศศก ษาความสลมพลนธยของรมปแบบการเคลชอ
ช นทยข
ช องชขางเลยย
ล งในประเทศไทย ดขวยเทคนวคการววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคม ระหวนางปป พ.ศ. 2557-2558 (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการววจย
ล ทสนววจย
ล สตาหลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา(ทสน ทวพ.)
ปป 2559-2560
Development

การดชอ
ล ยาโคลวส ตวนดขวยพลาสมวด จากตลวอยนางในฟารยมสสก รและเนชอ
ล หมม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก U.S. Agency for International

ปป 2559-2560
(มหาชน)

การศศก ษาประสวทธวภาพของ ZnO nanoparticle ตนอการยลบยลงล และฆนาเชชอ
ล แบคทยเรยยกนอโรค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไออารยพซ
ย ย จตากลด

ปป 2560-2561

โครงการ “ประเมวนความเสยย
ช งโรคไขขหวลด นกในคอมพารยต เมนทยส ต
ล วยปก
ป พลนธสแ
ย ละสถานทยฟ
ช ก
ป สลต วยปก
ป ” ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมปศสส ต
ล วย

ปป 2560-2562 การศศก ษาเชชอ
ล แบคทยเรยยดชอ
ล ยาตขานจสล ชยพ ในนลาต นมจากถลงนลาต นมรวม ภายใตขส หกรณยโคนมหนองโพราชบสร ย จตากลด (ในพระบรมราชมปถลมภย) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวนฟ ารยมาน คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2561-2562
ไทย) จตากลด

เครชอขนายทางสลงคมของการเคลชอ
ช นยขายโคและสสก รในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ฮมเวฟารยมา (ประเทศ

ปป 2562-2563 แบบจตาลองรายตลวของโรคพวษสสนข
ล บขาในประชากรสสนข
ล ทยแ
ช ตกตนาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพระราชา
คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, สาหรนาย, นงเยาวย , "Comparison of
the International Standards Organization reference method and lactose peptone broth for the detection of Coliform bacteria and Escherichia coli in
water from the animal farms.", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย 22 (3) (2014) 398-406
- สมพวศ แยขมเกษม, Sukanya Thongratsakul, Visanu Boonyawiwat, จวร าพร เกษรจลนทรย, Chaithep Poolkhet, "Spatial analysis of the occurrence of White
Spot Disease in marine shrimp farms in Rayong province", วารสารสลต วแพทยย 27 (1) (2017) 14-25
- ปานปปณณย วรนสช, Sukanya Thongratsakul, Visanu Boonyawiwat, จวร าพร เกสรจลนทรย, Chaithep Poolkhet, "Probability of factors associated with the
occurrence of White Spot Disease in marine shrimp farms, Rayong province: Bayesian network analysis", วารสารสลต วแพทยย 27 (1) (2017) 1-13
- 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
- ประมวลชลย เกตสขาว, 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
- Sukanya Thongratsakul, Thaweesak Songserm, Chaithep Poolkhet, Sachiko Kondo, Hirokazu Yagi, Hiroaki Hiramatsu, Masato Tashiro, Harue
Okada, Koichi Kato, Yasuo Suzuki, "Determination of N-Linked Sialyl-Sugar Chains in the Lungs of Domestic Cats and Dogs in Thailand Susceptible
to the Highly Pathogenic Avian ทInfluenza Virus ( H5N1)", Open Glycoscience 2 (2) (2009) 28-36
- Sukanya Thongratsakul, Prof.Dr. Yasuo Suzuki, Dr. Hiroaki Hiramatsu, Thavajchai Sakpuaram, Theerapol Sirinarumitr, Chaithep Poolkhet, Pattra
Moonjit, Rungrueang Yodsheewan, Thaweesak Songserm, "Avian and human influenza A virus receptors in trachea and lung of animals", Asian
Pacific Journal of Allergy and Immunology 28 (4) (2010) 294-301
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- Mathilde Paul, Sirichai Wongnarkpet, Patrick Gasqui, Chaithep Poolkhet, Sukanya Thongratsakul, Christian Ducrot, Francois Roger, "Risk factors
for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, Thailand", Acta Tropica 118 (3) (2011) 209-216
- Chaithep Poolkhet, Pornsri Chairatanayuth, Sukanya Thongratsakul, วยร พงษย ธนพงษยธรรม, Theera Rukkwamsuk, "Spatial Analysis and Mapping of
Highly Pathogenic Avian Influenza in Thailand Using National Outbreak Data: An Area-based Risk Orientation", Kasetsart Journal (Natural Science)
46 (5) (2012) 715-723
- Chaithep Poolkhet, Pornsri Chairatanayuth, Sukanya Thongratsakul, Suwicha Kasemsuwan, Theera Rukkwamsuk, "Social network analysis used
to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, Thailand", Research in
Veterinary Science 95 (1) (2013) 82-86
- Chaithep Poolkhet, Pornsri Chairatanayuth, Sukanya Thongratsakul, Nantawan Yatbantoong, Suwicha Kasemsuwan, ดร.ดวงกมล แตขมชนวย, Theera
Rukkwamsuk, "Social Network Analysis for Assessment of Avian Influenza Spread and Trading Patterns of Backyard Chickens in Nakhon Pathom,
Suphan Buri and Ratchaburi, Thailand", Zoonoses and Public Health 60 (6) (2013) 448-455
- สสพ จนย หนมปท
ป ยา, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, "Social Network Analysis of Cattle Movement in Sukhothai Province, Thailand: A
Study to Improve Control Measurements", Veterinary Medicine International 2015 (-) (2015) 1-6
- Chaithep Poolkhet, Kohei Makita, Sukanya Thongratsakul, Kansuda Leelahapongsathon, "Exponential random graph models to evaluate the
movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, Thailand", Preventive Veterinary Medicine 158 (-) (2018) 71-77
- Rortana, C., Worawidh Wajjwalku, Visanu Boonyawiwat, Hrianpreecha, C., Sukanya Thongratsakul, Patamaporn Amavisit, "Antimicrobial
resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimp", Agriculture and Natural Resources 52 (4) (2018) 377-381
- Wantida Horpiencharoen, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, "Risk factors of clinical mastitis and antimicrobial susceptibility test results
of mastitis milk from dairy cattle in western Thailand: Bayesian network analysis", Preventive Veterinary Medicine 164 (-) (2019) 49-55
- Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Patamaporn Amavisit, Tomomi Sato, Akira Fukuda, Masaru Usui, Yutaka Tamura, "ANTIMICROBIAL
RESISTANCE AND STEC VIRULENCE GENES OF ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM NON-DIARRHEIC AND DIARRHEIC DOGS AT A
VETERINARY TEACHING HOSPITAL IN THAILAND", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 50 (4) (2019) 708-714
- Sukanya Thongratsakul, Masaru Usui, Hidetoshi Higuchi, Toshihiko Takahashi, Tomomi Sato, Chaithep Poolkhet, Yutaka Tamura, "Prevalence
and characterization of Staphylococcus aureus isolated in raw milk from cows in Hokkaido, Japan", Tropical Animal Health and Production 52 (4)
(2020) 1631-1637
- Wantida Horpiencharoen, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, "Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at
small dairies in western Thailand", Agriculture and Natural Resources 54 (2) (2020) 190-196
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
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