ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางศรลญญา พลวพลเทพ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2562 - ก.ค. 2566
ก.ค. 2558 - ก.ค. 2562
เม.ย. 2555 - ก.ค. 2559
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเภสลชววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาเภสลชววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาเภสลชววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาเภสลชววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย

Ph.D. (Veterinary Pharmacology and Toxicology), University of Tokyo, JAPAN,
สพ.บ. , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เภสลชววทยา, พวษววทยา, Veterinary Clinical Pharmacology, Mycotoxicology, arcinogenesis (Protective agents for Cancer in
Experimental Animals), Veterinary Toxicopathology

งานส อน
Applied Veterinary Pharmacology
Clinical Oncology
Clinical Pharmacology
General Pharmacology
Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals
Mycotoxins in Food Chain
Mycotoxins in Food Chains
Preclinical Integration
Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology
Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology
Res.Method. in Vet.Pharmacology&Toxicology
Special Problems
Toxicology in Animals
Veterinary Pharmaceutical Science I
Veterinary Pharmaceutical Science II
Veterinary Pharmacology
Veterinary Toxiclogy
Veterinary Toxicology
คลวนก
ว ปฏวบต
ล เว ฉพาะทางสลต วยเลลก (คลวนก
ว เนชอ
น งอกและตา)
เภสลชววทยาทางคลวนก
ว
เภสลชววทยาทางคลวนก
ว (Clinical pharmacology)
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางเภสลชและพวษววทยาทางสลต วแพทยย
ววชาเภสลชววทยาทางสลต วแพทยย
สสขภาพสลต วยและการสสขาภวบาล
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547-2551 การววจย
ล ศศก ษาประสวทธวภาพของการใชข Combination chemotherapy (vincristine, cyclophosphamide, prednisone, methotrexate) ในการ
รลก ษา canine lymphoma ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ปป 2549

การศศก ษายาตขานจสล ชชพ ในกสงข กขามกราม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552

ผลของนารวนจชนน
ว ตนอจลนศาสตรยของดชออ
อ กซชน
ช ว
ว าลวนอลในสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากThe University of Tokyo, Japan

ปป 2552

ผลของสารเคอคมมน
ว ตนอพวษของสารพวษอะฟลนาในหนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากThe University of Tokyo, Japan

ปป 2552-2554

ชชวปรวมาณออกฤทธวข
ธ องไอเวอรยเมคตวนในโคเนชอ
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ยมด ช เวลท จตากลด

ปป 2552-2553

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

ปป 2554
การศศก ษาเภสลชจลนศาสตรยและความสลมฤทธวผ
ธ ลทางคลวนก
ว ของยาเคมชบาต บลด ตนอเนชอ
น งอกระบบสชบพลนธสใ
ย นสสนข
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล
ระดลบบลณฑวต ศศก ษาเพชอ
ช ทตาการตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตวประจตาปปงบประมาณ 2553
ปป 2554

จลนศาสตรยและการตกคขางของดชออ
อ กซชนว
ว าลวนอล และซชร าลชโนนในไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2554-2559 การศศก ษาความเปปนพวษเรชอ
น รลงของฟมซ ารวนอน-เอลก ซยใ นหนมทดลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล รนวมกลบสตานลก
งานคณะกรรมการอสด มศศก ษา
ปป 2554-2555
เกษตรศาสตรย

การศศก ษาจลนศาสตรยส ารพวษและเมทาบอไลตยของฟมซ ารวนอนเอลก ซยใ นลมก สสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลย

ปป 2554-2556 การพลฒนาและการแสดงออกของยชนทชเช กชย
ช วกลบอะพอพโทซวส ในลมก หนมทดลองทชแ
ช มนไ ดรลบสารพวษฟมซ ารวนอนเอลก ซย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 1 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางศรลญญา พลวพลเทพ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเภสลชววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย

ปป 2554-2559 การศศก ษาการปนเปปอ
ป นของสารพวษจากเชชอ
น ราและพวษจลนศาสตรยของฟมโมนวซ น
ว ในไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน
การววจย
ล รนวมกลบสตานลก งานคณะกรรมการอสด มศศก ษา
ปป 2555-2556 การศศก ษาเภสลชจลนศาสตรยและการกตาหนดขนาดของยาแอมมอกซชซ
ช ล
ว ลวนในชขางเอเชชย(Elephas maximus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
ววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาเพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ประจตาปปงบประมาณ 2554
ปป 2556-2557 การศศก ษาการตกคขางของยาปฏวชว
ช นะและการประเมวนระยะหยสด ยาปฏวชว
ช นะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไกนเนชอ
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2556-2557

การศศก ษาชชวสมมมล ของ Enflogard ในพลาสมาและปอดของสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โนวารยตส
ช (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2556-2557

การศศก ษาพวษจลนศาสตรยของเมลามชนในเปปด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย ม.เกษตรศาสตรย

ปป 2556-2557

เภสลชจลนศาสตรยของยาเอนโรฟลอกซาซวนในกระบชอไทย (Bubalus bubalis) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย

ปป 2557-2558 การดมด ซศมและการขลบถนายยาออกซชเตตรขาซลยคลวน (ชนวด ออกฤทธวย
ธ าวนาน) ในกระบชอไทย (Bubalus bubalis) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกอง
ทสนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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 ทสนจากทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2557-2558

ชชวสมมมล ของผลวต ภลณฑย amoxicillin ในพลาสมาของสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โนวารยตส
ช (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2557-2559 ความเสชย
ช งของการเกวด มะเรลงในสสนข
ล จากภาวะโภชนาการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย รนวมกลบมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (50:50)
ปป 2558-2559 การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราพาทมล น
ว ในนนาต ผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
น สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2559

การศศก ษาชชวสมมมล ของทวล มวโคซวนในพลาสมาและปอดของสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โซเอทวส (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2557-2558 การศศก ษาพวษจลนศาสตรยและการตกคขางของนววาลวนอลในเปปด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการสนลบสนสนและสนงเสรวมการววจย
ล กลสม
น
ววชาการปป 2558
ปป 2557-2558 การผลวต ยาและเวชภลณฑยส าต หรลบสลต วยเพชอ
ช ใชขใ นโรงพยาบาลสลต วย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดข
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยและคณะสลต วแพทยศาสตรย (70:30)
ปป 2558-2560

การประเมวนความเสชย
ช งตนอสสขภาพจากไพรชทรอยดยใ นเมลลด กาแฟ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2558-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของประเทศเพชอ
ช การจลด การความเสชย
ช งของการเกวด เชชอ
น ดชอ
น ยาตขานจสล ชชพ ในการผลวต สลต วยเพชอ
ช การบรวโภคในประเทศไทย: การใชข
ยาตขานจสล ชชพ ในสลต วยเพชอ
ช การบรวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2560

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

ปป 2558-2559 การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราอะฟลาทอกซวนบช 1 และโอครนาทอกซวนเอในชา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนพลฒนาศลก 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 ทสนจากบรวษท
ล Vet Product

ปป 2558-2560 การตรวจววเคราะหยอะฟลาทอกซวนและออคราทอกซวน เอในเครชอ
ช งเทศทชว
ช างจตาหนนายในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล ระดลบ
บลณฑวต ศศก ษา, บลณฑวต ววทยาลลย
ปป 2559
การประเมวนการสลมผลส สารพวษจากเชชอ
น ราออครนาทอกซวน เอ (ochratoxin A) ในเครชอ
ช งดชม
ช นตาเขขาประเภทไวนยและเบชยรยใ นประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560

การประเมวนความเสชย
ช งตนอการบรวโภคกสงข กขามกรามทชป
ช นเปปอ
ป นดขวยโลหะหนลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560
ววจย
ล มก.

การววเคราะหยก ารปนเปปอ
ป นของยาตขานจสล ชชพ และยาฆนาแมลงกลสม
น ตนางๆในนนาต ผศงน ทชว
ช างจตาหนนายในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสน

ปป 2560

แชมพมส น
ส ข
ล สมต รทรชอน
ว วลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560

ผลของไพรชทรอยดยทต
ช กคขางในกสงข กขามกรามตนอผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560

ผลของสารตกคขางในกสงข กขามกรามทชม
ช ต
ช อ
น ผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561

การพลฒนาววธก
ช ารววเคราะหยก ารตกคขางยาปฏวชว
ช นะในผลวต ภลณฑยจากสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย ม.เกษตรศาสตรย

ปป 2559-2561

เภสลชจลนศาสตรยของยาตขานจสล ชชพ ในเตนาทะเล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2560

แชมพมส าต หรลบสสนข
ล ผววแพขงาน ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว

ปป 2560-2561 การศศก ษาการปนเปปอ
ป นของอะฟลาทอกซวนในผลวต ภลณฑยอาหารเสรวมจากเมลลด เจชยนตาเขขาในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบ
สนสนการพลฒนาศลก ยภาพในการทตาววจย
ล ของนลก ววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2560-2561 การศศก ษาเภสลชจลนศาสตรย การตกคขางและระยะปลอดยาของยาออกซวเตตรขาซลยคลวนในปลาดสก ลมก ผสม (clarias macrocephalus x C.
gariepinus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สนลบสนสนการพลฒนาศลก ยภาพในการทตาววจย
ล ของนลก ววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย (ทสนพลฒนาศลก ยภาพ) ประจตาปป
งบประมาณ 2560
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ปป 2560-2561 ความเปปนพวษของสารพวษจากเชชอ
น ราไทรโคทชซ น
ช ไทปปบ:ช อะพลอพโตซวส ในหนมทดลองและเซลลยเพาะเลชย
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยา
การขลน
น สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร (CASAF)
ปป 2561

PK study of chlortetracycline following oral administration in pigs ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากPucheng Chia Tai Co., Ltd.

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

เภสลชจลนศาสตรยของยาตขานการอลก เสบชนวด ไมนใ ชนส เตชยรอยดยใ นเตนาทะเล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลย

ปป 2561-2564
การววจย
ล

เภสลชจลนศาสตรย/เภสลชพลศาสตรยและการกตาหนดขนานยาตขานจสล ชชพ ในจระเขขนาตน จชด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน

ปป 2561
การกตาหนดขนาดยาและเภสลชจลนศาสตรยของยาเอนโรฟลอกซาซวนและมารยโบฟลอกซาซวนในเตนาตนส (Chelonia mydas) และเตนากระ
(Eretmochelys imbricata) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2561

แชมพมแหขงและสเปรยยส าต หรลบสลต วยเลชย
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2562
เทคโนโลยช

ชสด ผลวต ภลณฑยแชมพมเพชอ
ช ดมแลผววหนลงและปปองกลนเหลบหมลด สมต รพวเศษและนนาต ยาเชลด หม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและ

ปป 2562-2563 การตรวจววเคราะหยก ารปนเปปอ
ป นของสารพวษจากเชชอ
น ราหลายชนวด ในอาหารสลต วยด ว
ข ยเทคนวค LC-MS/MS ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล
สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทวพ) คณะสลต วแพทยศาสตรย มก.
ปป 2562-2564 การกตาหนดขนาดยาและเภสลชจลนศาสตรยของยาดาโนฟลอกซาซวนในเตนาตนส (Chelonia mydas) และเตนากระ (Eretmochelys imbricata) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพ ระราชา ปปทช 2
ปป 2563-2564
สวก.)

การบตาบลด ไมโครพลาสตวก บรวเวณปปาชายเลนโดยใชขพช
ช รนวมกลบแบคทชเรชย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- 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", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช 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)
- Saranya Poapolathep, Amnart Poapolathep, Naruamol Klangkaew, ศ.ดร. ซมซ ม
ม ส คสมะไก, "Incidence of ochratoxin A in red chili pepper in Thailand",
สลต วแพทยสาร 63-64 (1-3) (2013) 14-20000000
- Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, AKSORN SAENGTIENCHAI, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Napasorn Paochoosak, Naruamol
Klangkaew, ณลฐพงศย วรรณพลฒนย, เทวลฒนย สสขเกษม, "Pharmacokinetics and tissue residues of enrofloxacin in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", สลตว
แพทยสาร 65 (1-3) (2014) 64-75
ระดลบนานาชาตว
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Naruamol Klangkaew, Sugita-Konishi Y, Kumagai S, "Detection of deoxynivalenol contamination in
wheat products in Thailand", Journal of Food Protection? 71 (9) (2008) 1931-1933
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, ณลฐวสฒว 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
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Machii, K, Nakayama, H, Kumagai, S, "The effects of curcumin as a chemoprotective agent against
aflatoxin B1 induced toxicity in rats", Toxicology Letters 189 (189S) (2009) 134-135
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Yoshiko Sugita-Konishi, Kannika Wongpanit, Kenji Machii, Yoshinori Itoh, Susumu Kumagai, "The
effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 72 (10) (2010)
1289-1294
- Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Prof.Dr. Mayumi Ishizuka, Ikenaka Y, ธนวต แสงเทชยนชลย, "Toxicokinetics and
tissue depletion of Fusarenon-X and its metabolite nivalenol in piglets", Food and Chemical Toxicology 66 (-) (2014) 307-312
- Saranya Poapolathep, สสพ รรณวก ารย หาญตระกมล , Naruamol Klangkaew, Sunee Kunakornsawat, ดร.ทวชวล
ล ยย ตลนสถวต ยย, Amnart Poapolathep, Prof.Dr.
Susumu Kumagai, "Clinical Pharmacokinetics and Effects of Vincristine Sulfate in Dogs with Transmissible Venereal Tumor (TVT)", Journal of
Veterinary Medical Science 76 (12) (2014) 1549-1553
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- Saranya Poapolathep, Naruamol Klangkaew, Peera Arreesrisom, Supaporn Isariyodom, Sugita-Konishi, Y., Kumagai, S., Amnart Poapolathep,
"Toxicokinetics and absolute oral bioavailability of melamine in broiler chickens", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND
THERAPEUTICS 38 (1) (2015) 101-104
- 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
- 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, นางสาวสาววณช อสปนลนทย, "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
- Kongkapan, J., Giorgi, M., Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Amnart Poapolathep, "Toxicokinetics and tissue distribution of nivalenol in
broiler chickens", Toxicon 111 (-) (2016) 31-36
- Suknikom, P., Usuma Jermnak, Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Giorgi, M., Kumagai, S., Amnart Poapolathep, "Dispositions and
tissue depletion of melamine in ducks", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 39 (1) (2016) 90-94
- Nitwarat RUENNARONG, Kannika Wongpanit, Chainarong Sakulthaew, Prof.Dr.Mario GIORGI, Prof.Dr.Susumu KUMAGAI, Amnart Poapolathep,
Saranya Poapolathep, "Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes", Journal of Veterinary Medical
Science 78 (3) (2016) 397-403
- Jutamart Kongkapan, Saranya Poapolathep, Supaporn Isariyodom, Prof. Susumu Kumagai, Amnart Poapolathep, "Simultaneous detection of
multiple mycotoxins in broiler feeds using a liquid chromatography tandem-mass spectrometry", Journal of Veterinary Medical Science 78 (2) (2016)
259-264
- Sinthpitakkul, P, Naruamol Klangkaew, Pornchai Sanyathitiseree, Giorgi, M, Kumagai, S, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep,
"Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in male Asian elephants (Elephas maximus) following intramuscular administration", Journal of Veterinary
Pharmacology and Therapeutics 39 (3) (2016) 287-291
- 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)
- นางสาวสาววณช อสปนลนทย, อ.ดร.พลชรา เผชอกเทศ, Saranya Poapolathep, Samak Sutjarit, Prof. Mario GIORGI, Amnart Poapolathep, "Apoptosis and gene
expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-treated mice", Toxicon 123 (1) (2016) 15-24
- นางสาวไกรสวร ว ขชด 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
- นางสาวสาววณช อสปนลนทย, 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, Prof Mario Giorgi, สสพ รรณวก า หาญตระกมล , Naruamol Klangkaew, Pornchai Sanyathitiseree, Amnart Poapolathep,
"Pharmacokinetics of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siaensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of
Veterinary Pharmacology and Therapeutics 40 (1) (2017) 57-61
- 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
- นางสาวนวษฐยวรลทยย รชน
ช ณรงคย, Kannika Wongpanit, Chainarong Sakulthaew, Prof Mario Giorgi, Naruamol Klangkaew, Amnart Poapolathep, Saranya
Poapolathep, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary
Pharmacology and Therapeutics 40 (2) (2017) 200-202
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- 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
- Chainarong Sakulthaew, Chanat Chokejaroenrat, Amnart Poapolathep, Tunlawit Satapanajaru, Saranya Poapolathep, "Hexavalent chromium
adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere 2017 (184) (2017) 1168-1174
- 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
ส , 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
- Susakate, S, Saranya Poapolathep, Chanat Chokejaroenrat, PHANWIMOL TANHAN, Hajslova, J, Giorgi, M, Saimek, K, Zhang, ZW, Amnart
Poapolathep, "Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass
spectrometry", JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS 27 (1) (2019) 118-134
- Mapongpeng, R, Laovechprasit, W, Amnart Poapolathep, Giorgi, M, Junchompoo, C, Chainarong Sakulthaew, Usuma Jermnak, Wanida
Passadurak, Saranya Poapolathep, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular
administration at two dosages", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 42 (1) (2019) 104-110
- Aupanun, S., Phuektes, P., Saranya Poapolathep, Alassane-Kpembi, I., Oswald, I.P., Amnart Poapolathep, "Individual and combined cytotoxicity of
major trichothecenes type B, deoxynivalenol, nivalenol, and fusarenon-X on Jurkat human T cells", Toxicon 160 (-) (2019) 29-37
- สาววณช อสปนลนทย, Saranya Poapolathep, ผศ.ดร.พลชรา เผชอกเทศ, Prof. Mario GIORGI, Prof. Zhaowei ZHANG, Prof. Isabelle P. OSWALD, Amnart
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- นายไกรวสฒว นวลขาว, Saranya Poapolathep, Prof. Dr. Zhaowei ZHANG, Prof. Dr. Qi ZHANG, Prof. Dr. Mario GIORGI, Prof. Dr. Peiwu LI, Prof. Dr.
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ระดลบนานาชาตว
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- 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
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ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบสคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลสม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"The effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
- Young Researcher Award ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Health risks of mycotoxin contamination in imported wine and beer consumed in Thailand" จาก
ISMYCO 2016 (Japanese Society of Mycotoxicology)

ผลงานววจย
ล นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 6 กรกฎาคม 2563

พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 6/7/63

หนขา 8 จาก 8

