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

Dr.phil.nat. Pharmacy, Johann - Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main, Germany, 2556
Master of Science (Molecular Genetics and Genetic Engineering), Institute of Molecular Biology and Genetics, Mahidol University, ไทย,
2546
สลต วแพทยศาสตรบลณฑวต (เกกยรตวนย
ว มอลนดลบหนศงช ), คณะสลต วแพทยศษสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2544

ส าขาเชกย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

zoonoses, Bioactivities of bioactive natural compounds, Host-virus interactions , antimicrobial resistance and new drug
development

งานส อน
Adv.Research Methods in Bio-Veterinary Sci.
Advance research in bio-veterinary science
Advance Research Methods in Bio-Veterinary Science
Animal Product Quality Assurance
Animal Production Quality Assurance
Bioactive Agents in Veterinary Profession
Biostat.in Animal Health & Biomedi.Science
Biostatistics in Animal Health and Biomedical Sciences
Clinic.Prac.Veter.Public Health Epidemiology
Clinical Pract.in Meat Hygiene & Inspection
Clinical Practice in Meat Hygiene and Inspection
Clinical Practice in Veterinary Public Health and Epidemiology
Clinical Problem Oriented Approach in Livestock
Clinical Problem Oriented Approach in Small Animal
Food & Milk Hygiene
Food Safety & Hygiene
Infections Diseases & Zoonoses
Infectious Disease and Zoonoses
Law in Veterinary Medicine & Environ.Protec.
Meat Hygiene and Inspection
Meat Inspection and Safety
Regulation and Environmental Protection in Veterinay Medicine
Research Methodology II
Research Methods in Bio-Veterinary Sciences
Research Methods in Veterinary Epidemiology
Seminar
Special Clinical Pract.in Vet. Public Health
Special Clinical Practice in Meat Hygiene
Special Clinical Practice in Meat Inspection
Special Clinical Practice in Zoonoses
Special Problems in Veterinary Public Health
Statistics in Veterinary Medicine
Veterinary Public Health
Zoonoses
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549

ระบาดววทยาของโรคไขขหวลด นกระดลบหมมบ
น าข นในพชน
พ ทกภ
ช าคกลาง 5 จลงหวลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2547-2550

โครงการววจย
ล โรคเลปโตสไปโรซกส ในสสนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2549-2555

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล พวเศษโรคไขขหวลด นก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550-2551 การศศก ษาเชวงพรรณนาของการจลด การแกลบเพชอ
ช สรขางรมปแบบการปฏวบต
ล ท
ว ด
ชก ใ
ก นปปองกลนความเสกย
ช งในการแพรนก ระจายเชชอ
พ ไขขหวลด นกจากแกลบใน
วงจรการผลวต ไกนใ นประเทศไทย
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2551
การววจย
ล

การศศก ษาทางระบาดววทยาของโรคไขขหวลด นก H5N1 เพชอ
ช ชนวยในการวางแผนนโยบาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน
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ปป 2557-2558 การตรวจคลด กรองและการแยกแยะฤทธวต
ธ าข นแบคทกเรกยและตขานไวรลส ของสารออกฤทธวท
ธ างชกวภาพจากสารสกลด พชชธรรมชาตวใ นแบคทกเรกยและใน
ไวรลส ตวด ตนอระหวนางสลต วยและคนทกถ
ช ก
ม มองขขาม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2557-2560 สลต วแพทยสาธารณสสขกลบความมลน
ช คงทางอาหารและความปลอดภลยในอสต สาหกรรมการผลวต เปปด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสน
สนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2558-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของประเทศเพชอ
ช การจลด การความเสกย
ช งของการเกวด เชชอ
พ ดชอ
พ ยาตขานจสล ชกพ ในการผลวต สลต วยเพชอ
ช การบรวโภคในประเทศไทย: การใชข
ยาตขานจสล ชกพ ในสลต วยเพชอ
ช การบรวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของประเทศเพชอ
ช การจลด การความเสกย
ช งของการเกวด เชชอ
พ ดชอ
พ ยาตขานจสล ชกพ ในการผลวต สลต วยเพชอ
ช การบรวโภคในประเทศไทย: การดชอ
พ
ตนอยาตขานของเชชอ
พ จสล ชกพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2558-2561 การเปลกย
ช นแปลงคสณสมบลตข
ว องจสล น
ว ทรกยท
ย ก
ชก อ
น ใหขเกวด โรคและความไวตนอยาตขานจสล ชกพ จากการแยกทางคลวนก
ว ทางสลต วแพทยศาสตรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2559-2561

การประยสก ตยก ารประเมวนสวลส ดวภาพสลต วยปก
ป ตนางระบบสมรน ะบบการผลวต เนชอ
พ สลต วยปก
ป ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2560-2562

การประเมวนสวลส ดวภาพสลต วยปก
ป จากตลวบนงชกค
พ ณ
ส ภาพเนชอ
พ สลต วยปก
ป ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2561-2562 การตรวจสอบเชชอ
พ แบคทกเรกยกนอโรคทกม
ช ค
ก วามสตาคลญในอาหารทะเลจากตลาดภาคกลางของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการ
วมว. มก. สาธวต เแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2562
ศาสตรย

การประเมวนสวลส ดวภาพสลต วยปก
ป จากตลวบนงชกค
พ ณ
ส ภาพเนชอ
พ สลต วยปก
ป ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนทสนสนลบสนสนคณะสลตวแพทย

ปป 2562-2563 พลฒนาสารสกลด มาตรฐานและผลวต ภลณฑยตน
ข แบบจากเพกาสตาหรลบตขานเชชอ
พ แบคทกเรกยกนอโรคสลต วยส ค
นม น ทกท
ช าต ใหขเกวด แผลตวด เชชอ
พ ในสลต วยเลกย
พ งและสลตวย
เศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเครชอขนายองคยก รบรวหารงานววจย
ล แหนงชาตว (คอบช.)
ปป 2562-2565 การศศก ษาปฏวส ม
ล พลนธยร ะหวนางเชชอ
พ กนอโรคสตาคลญในอขอยและผลตนอการเกวด โรคแบบแสดงอาการและไมนแสดงอาการ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการการอสด มศศก ษา
ปป 2563-2564
สวก.)

การบตาบลด ไมโครพลาสตวก บรวเวณปปาชายเลนโดยใชขพช
ช รนวมกลบแบคทกเรกย ( 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
ระดลบนานาชาตว
- Prof. Dr. Martin Michaelis, Patchima Sithisarn, Prof. Dr. Jindrich Cinatl JW, "Effects of flavonoid-induced oxidative stress on anti- H5N1 influenza a
virus activity exerted by baicalein and biochanin A.", BMC Research Notes 7 (1) (2014) 384-389
- ภญ.ดร.ปองทวพ ยย สวทธวส าร , ภญ.ดร.ปปยนสช โรจนยส งล ขยส า, Patchima Sithisarn, ดร.สสเมษ กของเกกยรตวไ พบมล ยย, "Antioxidant Activity and Antibacterial Effects on
Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus intermedius of Extracts from Several Parts of Cladogynos orientalis and Their
Phytochemical Screenings", Evidence-Based Complememtary and Alternative Medicine 2015 (-) (2015)
- Patchima Sithisarn, Nantateerapong, P, Rojsanga, P, Sithisarn, P , "Screening for Antibacterial and Antioxidant Activities and Phytochemical
Analysis of Oroxylum indicum Fruit Extracts", MOLECULES 21 (4) (2016)
- 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
- Patchima Sithisarn, Rojsanga, P., "Inhibitory Effects on Clinical Isolated Bacteria and Simultaneous HPLC Quantitative Analysis of Flavone
Contents in Extracts from Oroxylum indicum", Molecules 24 (10) (2019)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thavajchai Sakpuaram, Worawidh Wajjwalku, Theerapol Sirinarumitr, Suwicha Kasemsuwan, Patchima Sithisarn, นพกฤษณย จลนทวก , "Monitoring of
Leptospirosis in healthy vaccinated dogs in Hua-Hin district, Prachuapkhirikhan province between January to December, 2004", การประชสมววชาการ
ครลงพ ทก4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- สสธน
ว ก ภมมรวนทรย, Thanachod Thammachat, Patchima Sithisarn, Sasitorn Nakthong, "The Use of Water Extraction from Cordyceps militaris in Smoked
Pork Sausage on Physio-Chemical and Sensory Characteristics.", การประชสมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต กตาแพงแสน ครลงพ ทก1
ช 2 (2015)
- พลชราพรรณ คตาเมชองสา, Patchima Sithisarn, ปปยะนสช ศรชลย, Oratai Jintasataporn, Sasitorn Nakthong, "The Use of Water Extraction from Cordyceps
militaris. in Goat Milk Yogurt on Physical-Chemical Properties.", การประชสมววชการระดลบชาตว ครลงพ ทกช 13 มก.กพส (2016)
ระดลบนานาชาตว
- Phitsanu Tulayakul, Patchima Sithisarn, Arsooth Sanguankiat, TANYALAK KHUNTAMOON, Chaithep Poolkhet, Chaiyan Kasorndorkbua, Suwicha
Kasemsuwan, "Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.", 15th Congress of the Federation of Asian
Veterinary Associations (2008)
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- Suwicha Kasemsuwan, TANYALAK KHUNTAMOON, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, Patchima Sithisarn, Phitsanu Tulayakul, Chalermkiat
Saengthongpinit, Arsooth Sanguankiat, Prapeuk Tangmunkhong, "Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue.",
The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases. (2008)
- Suwicha Kasemsuwan, Chalermpol Lekcharoensuk, Chaithep Poolkhet, ทวพ วรรณ ปรลก มะวงศย, Patchima Sithisarn, Arsooth Sanguankiat, Theera
Rukkwamsuk, Pipat Arunvipas, Thaweesak Songserm, ประสวทธวธ ชลยทวกทรลพ ยย, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in
Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases (2008)
- Patchima Sithisarn, Martin Michaelis, Jindrich Cinatl Jr., "Flavonoids with antioxidant N-acetyl-cysteine, H5 N1-induced oxidative stress and
anti-H5N1 activity", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014)
(2014)
- Patchima Sithisarn, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, chalalai rueanghiran, Kanjana Imsilp, "Trend and antimicrobial drug susceptibility of
Escherichia spp., Pasteurella spp., pseudomonas spp., proteus spp. and Salmonella spp. isolated in Thailand", The 18th Federation of Asian
Veterinary Associations Congress (FAVA) 2014 (2014)
- SUPORN THONGYUAN, Patchima Sithisarn, Waraphon Phimpraphai, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, TANYALAK KHUNTAMOON,
chalalai rueanghiran, Phitsanu Tulayakul, Suwicha Kasemsuwan, "Impact of Flooding on Water Quality in Flood Affected Areas in Prachinburi
Province, Thailand", การประชสมววชาการนานาชาตวทางสลต วแพทยยและการเลกย
พ งสลต วย ครลงพ ทกช 39 (2014)
- SUPORN THONGYUAN, Patchima Sithisarn, Waraphon Phimpraphai, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, TANYALAK KHUNTAMOON,
chalalai rueanghiran, Phitsanu Tulayakul, Suwicha Kasemsuwan, "Role of Veterinary School in Flooded Areas of Eastern Thailand in 2013", 13th
Meeting of Asian Association of Veterinary Schools and One Health Forum Korea 2014 (2014)
- Patchima Sithisarn, ภญ.ดร.ปปยนสช โรจนยส งล ขยส า, ดร.สสเมษ กของเกกยรตวไ พบมล ยย, ภญ.ดร.ปองทวพ ยย สวทธวส าร , "An evaluation of antimicrobial activities of
Cladogynos orientalis extracts against Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus intermedius", The 14th Asian Association of
Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with
The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015
'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets'
(2015)
- 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)
- Arsooth Sanguankiat, Pakkawat Saencharoen, Phitsanu Tulayakul, TANYALAK KHUNTAMOON, Patchima Sithisarn, SUPORN THONGYUAN,
Thaweesak Songserm, "A Preliminary Evaluation of 5 Freedoms Welfare in a Duck Slaughterhouse", International Conference on Veterinary Science
2016 (2016)
- Patchima Sithisarn, น.ส.เพชรรลต นย นลนทธกร าพงศย, ภญ.ดร.ปองทวพ ยย สวทธวส าร, ภญ.ดร.ปปยนสช โรจนยส งนา, "Differential antimicrobial activities of four structural
closely related flavonoids baicalein, baicalin, chrysin and biochanin A on clinical isolated Staphylococcus intermedius and Streptococcus suis in
vitro", the 8th International Symposium on recent advances in food analysis (2017)
- Patchima Sithisarn, Petcharat Nantateerapong, ภญ.ดร.ปปยนสช โรจนยส งนา, ภญ.ดร. ปองทวพ ยย สวทธวส าร, "Inhibitory Effects of Major Flavonoids from
Oroxylum indicum Fruits against Clinical Isolated Bacteria", The 7th International Conference on Natural Products. The Asian Society of Natural
Products (2018)
- Patchima Sithisarn, ดร.ปารวชาตว เบวร นส, น.ส. นฤดก ศรกวพ
ว าพงษย, น.ส. เพกยงฟปา บสญแกขว, น.ส. อครวร าภย เบวร น
ย ส, น.ส.พวมพวไ ล แสงมณก , "Diversity of Vibrio spp.
in three major food mollusks fromcentral region of Thailand", International Conference on Biodiversity 2019 (2019)
- Patchima Sithisarn, ดร.ปารวชาตว เบวร นส, น.ส.พวมพวไ ล แสงมณก , ดร.จสฑ าเทพ วลชระไชยคสปตย, Sontichai Chanprame, ดร. ววนต
ว ชาญ รชน
ช ใจชน, "Discovery of
plant antimicrobial peptides and laboratory scale production", International Conference on Biodiversity 2019. (2019)
- Patchima Sithisarn, สสปรกยา เจรวญกวจภลณฑย, เมจวร า มนตยวรว ต
ล นยก ล
ส , พรพรรณ สสวรรณธาดา, ชสตก
ว าญจนย รอดสวลส ดว,ธ "Passive poultry welfare evaluation
system set up in Thailand using meat quality parameters and corticostrerone hormone", The 2nd International Conference on Tropical Animal
Science and Production (TASP 2019) and The
2nd International Conference on Native Chicken (ICONC 2019) (2019)

ผลงานววจย
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