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

นายชลยเทพ พมล เขตตย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

รองหลวหนขาภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

วท.ม.(สลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย) , จสฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

ระบาดววทยา

งานส อน

พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 4/7/63

หนขา 1 จาก 6

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

นายชลยเทพ พมล เขตตย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

App.Geograp.Infor.Sys.in Veterinary Medicine
Applied Geographic Information System in Vet. Med.
Applied Geographic Information System in Vet. Med.
Applied Geographic Information System in Veter. Medicin
Basic Research Methods in Veterinary Medicine
Biostat.in Animal Health & Biomedi.Science
Biostatistic in Veterinary Research
Biostatistics in Veterinary Clinical study
Biostatistics in Veterinary Research
Clinic.Prac.Veter.Public Health Epidemiology
Clinic.Pract.in Vet.Public Health & Epidemio.
Clinical Biostatistics & Research Methodology
Clinical Pract.in Meat Hygiene & Inspection
Clinical Practice in Meat Hygiene and Inspection
Clinical Practice in Vet. Public Health and Epidemiolog
Clinical Practice in Veterinary Public Health and Epide
Clinical Problem Oriented Approach in One Health
Clinical Veterinary Epidemiology
Com - Application in Veterinary Epidemiolo I
Com.Application in Veterinary Epidemiology II
Computer Application in Veterinary Epidemiology I
Disease Surveillance and Infor. Sys.
Diseases Surveillance
Emerging and Re-emerging Zoonoses
Food & Milk Hygiene
Food and Milk Hygiene
Informa.System Techno.Veter.Public Health
Manag. Infor. System in Veter.Public Health
Management Information System in Vet. Public Health
Management Information System in Veterinary Public Heal
Meat Hygiene & Inspection
Meat Hygiene and Inspection
Principle of Epidemiology
Principles of Epidemiology
Qualitative Risk Analysis in VeterinaryM
Quan. Risk Analysis in Veterinary Medicine
Research Method. in Veterinary Clinical Study
Research Methods in Veterinary Epidemiology
Risk Analysis in Veterinary Epidemiology
Seminar
Social Network Analysis in Veter.Epidemiology
Special Clinical Pract.in Vet. Public Health
Veter. Epdiemiology Plan. in Community Health
Veterinary Biostatistics I
Veterinary Biostatistics II
Veterinary Clinical Epidemiology
Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine
Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
Veterinary Epidemiology I
Veterinary Epidemiology II
Veterinary Epidemiology Planning in Community Health
Veterinary Public Health
หลลก ระบาดววทยา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549

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

พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 4/7/63

หนขา 2 จาก 6

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

นายชลยเทพ พมล เขตตย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2549
ปป 2549-2555

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

การศศก ษาและเฝฝาระวลงโรคไขขหวลด นกในสลต วยพ าหะ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล พวเศษโรคไขขหวลด นก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550
มก.

การประเมวนความเสชย
ช งเชวงผลกระทบจากโรคไขนหวลด นกของการเลชย
ร งไกนหลลงบขานในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล

ปป 2550

การศศก ษาเชวงพรรณาของปปจจลยเสชย
ช งตนอการเกวด โรคไขขหวลด นกในนกพวร าบแขนงขลนในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550-2551 การประเมวนความเสชย
ช งเชวงผลกระทบจากโรคไขขหวลด นกของการเลชย
ร งไกนหลลงบขานในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการพลฒนา
ศลก ยภาพมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551
การววจย
ล

การศศก ษาทางระบาดววทยาของโรคไขขหวลด นก H5N1 เพชอ
ช ชนวยในการวางแผนนโยบาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน

ปป 2553-2554 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของระบบการผลวต เปปด ไลนทงนส จากฟารยมพนอ แมนพน
ล ธสจ
ย นถศงโรงฆนาและการศศก ษาตลวชชว
ร 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 ช และราชบสร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2553-2554
แหนงชาตว

โครงการศศก ษาเกณฑยชว
รช ด
ล การปฏวบต
ล ท
ว ด
ช ส
ช าต หรลบโรงฆนาแพะและแกะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหาร

ปป 2554-2555 โครงการประเมวนความเสชย
ช งของโรคปากและเทขาเปปอ
ป ยในพชน
ร ทชป
ช ลอดโรคปากและเทขเาปปอ
ป ยในพชน
ร ทชภ
ช าคตะวลนออกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากกรมปศสส ต
ล วย กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2554
ววจย
ล มก.

การศศก ษาการเคลชอ
ช นยขายประชากรสลต วยปก
ป ในเขตกลนชนของระบบคอมพารยทเมนตยด ว
ข ยระบบภมมส
ว ารสนเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสน

ปป 2554-2555 โครงการพลฒนาอาหารเลชย
ร งเชชอ
ร สตาหรลบตรวจหาเชชอ
ร Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลตวแพทย
ศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2555-2557

การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของการเคลชอ
ช นยขายโคกระบชอในจลงหวลด สสโขทลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย ม.เกษตรศาสตรย

ปป 2555-2557 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมและดลชนชก ารผลวต ของการเลชย
ร งปลานวล ดตาในจลงหวลด สมสทรปราการ นครปฐม ราชบสร ช ชลยนาท สสพ รรณบสร แ
ช ละ
กาญจนบสร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2555-2557

ประเมวนความเสชย
ช งโรควลวบขาของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมปศสส ต
ล วย

ปป 2556-2557 รมปแบบการดชอ
ร ยาตขานจสล ชชพ ของเชชอ
ร แบคทชเรชยทชแ
ช ยกจากสวงช แวดลขอมในฟารยมไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลตว
แพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2558 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของการเลชย
ร งกสงข ขาวและกสงข กสล าดตาเพชอ
ช การควบคสมการระบาดของโรคกสงข ตายดนวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 การศศก ษาระบาดววทยาดขวยรมปแบบ Case control study เพชอ
ช เขขาใจถศงปปจจลยเสชย
ช ง ของการเกวด ปปญหาและววธก
ช ารควบคสมปปญหากสงข ตายดนวน
(EMS/AHPNS) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2559
สนสนการววจย
ล
ปป 2556

การศศก ษาเครชอขนายสลงคมทชม
ช ผ
ช ลตนอการระบาดของพยาธวใ บไมขตบ
ล จากแหลนงนราต ไปสมช
น ม
ส ชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบ
เครชอขนายแบบเบยยเซชยนของโรคเตขานมอลก เสบสตาหรลบฟารยมโคนมรายยนอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2557
การศศก ษาเชชอ
ร E. coli สายพลนธสก
ย อ
น โรคและความตขานทานตนอยาปฏวชว
ช นะทชแ
ช ยกจากอสจจาระสสนข
ล ทชไ
ช มนแสดงอาการและแสดงอาการทของสชย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558
ความชสก และรมปแบบการแพรนก ระจายของโรคตวด เชชอ
ร ในโรงพยาบาลสลต วยมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยโดยใชขก ารววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคม ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมของการเลชย
ร งเปปด ไขนไ ลนทงนส ในพชน
ร ทชภ
ช าคกลาง ภาคตะวลนตกและภาคเหนชอตอนลนาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2559-2560
Development

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

ปป 2559-2561 การดชอ
ร ยาตขานจสล ชชพ ในฟารยมสสก ร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยความเปปนเลวศ ดขานเทคโนโลยชชว
ช ภาพ สตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล ดขาน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช สตานลก งานคณะกรรมการอสด มศศก ษา
ปป 2559-2561 การประยสก ตยใ ชขส ารสนเทศทางภมมศ
ว าสตรย ในการววเคราะหยปจ
ป จลยการเกยตชน
ร ของสลต วยทะเลหายากใกลขส ญ
ม พลนธสใ
ย นพชน
ร ทชช
ช ายฝปงป ของประเทศไทย
ระหวนางปป 2549-2558 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการววจย
ล ทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา(ทสน ทวพ.) คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2559-2561 ศศก ษาความสลมพลนธยของรมปแบบการเคลชอ
ช นทชข
ช องชขางเลชย
ร งในประเทศไทย ดขวยเทคนวคการววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคม ระหวนางปป พ.ศ. 2557-2558 (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการววจย
ล ทสนววจย
ล สตาหลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา(ทสน ทวพ.)
ปป 2560-2561 การเปรชยบเทชยบการววเคราะหยโรคเตขานมอลก เสบแบบแสดงอาการในฟารยมโคนมรายยนอยโดยอาศลยหสน
น จตาลองการววเคราะหยแบบเครชอขนายเบยยเชชยนและ
หสน
น จตาลองแบบการถดถอยโลจวส ตวค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษาบางสนวน (ทสน ทวพบ.) คณะสลต วแพทยศาสตรย มก.

พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 4/7/63

หนขา 3 จาก 6

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

นายชลยเทพ พมล เขตตย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

ปป 2560-2561 การศศก ษาลลก ษณะเฉพาะและปปจจลยทชเช กชย
ช วขของกลบการเกวด เตขานมอลก เสบแบบเรชอ
ร รลงจากเชชอ
ร Streptococcus uberis ในฟารยมโคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2561

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

ปป 2560-2561 รมปแบบของการเกวด โรคปากและเทขาเปปอ
ป ยในโคและสสก รในประเทศไทย: การประยสก ตยใ ชขก ารววเคราะหยก ารตลด สวนใจแบบหลายหลลก เกณฑยและระบบ
สารสนเทศทางภมมศ
ว าสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทสน ทวพ.) คณะสลต วแพทยศาสตรย มก.
ปป 2560-2561 รมปแบบทางพชน
ร ทชแ
ช ละเวลาของโรคพวษสสนข
ล บขาในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทสน ทวพ.)
คณะสลต วแพทยศาสตรย มก.
ปป 2560-2562 การศศก ษาเชชอ
ร แบคทชเรชยดชอ
ร ยาตขานจสล ชชพ ในนราต นมจากถลงนราต นมรวม ภายใตขส หกรณยโคนมหนองโพราชบสร ช จตากลด (ในพระบรมราชมปถลมภย) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวนฟ ารยมาน คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2561-2562
ไทย) จตากลด

เครชอขนายทางสลงคมของการเคลชอ
ช นยขายโคและสสก รในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ฮมเวฟารยมา (ประเทศ

ปป 2562
การศศก ษาแบบจาลองการแพรนร ะบาดของโรคอหววาตยแอฟรวก าในสสก รในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การเปรชยบเทชยบประสวทธวภาพของววธก
ช ารตรวจไวรลส ตลวแดงดวงขาวดขวย Nested PCR, Real-time PCR และ dd PCR ในลมก กสงข ระยะโพสตยล ารยวา
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทสน ทวพ.)
ปป 2562-2563 แบบจตาลองรายตลวของโรคพวษสสนข
ล บขาในประชากรสสนข
ล ทชแ
ช ตกตนาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพระ
ราชา คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Theera Rukkwamsuk, Chalermpol Lekcharoensuk, Suwicha Kasemsuwan, Chaithep Poolkhet, ววไ ลภรณย วงศยพ ฤกษาสมง, กมลทวพ ยย เพพงหวร ญ
ล , ถนอม
นขอยหมอ, การสณ ชนะชลย, "Social Network Analysis on Feed Trading Parrern of Small holder Dairy Farms, Nong Pho Dairy Cooperative, Ltd.(under thr
Royal Patronage)", วารสารสลต วแพทยย 23 (3) (2013) 138-154
- 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.", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช 22 (3) (2014) 398-406
- สวนพ
ช รรณ ภมวนลนทย, Suwicha Kasemsuwan, Chaithep Poolkhet, "Quantitative Risk Assessment of Foot and Mouth Disease into Standardized Swine
Housing via Human Contamination", ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช 24 (3) (2016) 488-499
- 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
- Chaithep Poolkhet, Suksun Chumsing, Worawidh Wajjwalku, Chihiro Minato, Yukiko Otsu, Shinji Takai, "Plasmid Profiles and Prevalence of
Intermediately Virulent Rhodococcus equi from Pigs in Nakhonpathom Province, Thailand: Identification of a New Variant of the 70-kb Virulence
Plasmid, Type 18", Veterinary Medicine International 2010 (2009) 1-5
- 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
- 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
- N. Marquetoux, M. Paul, Sirichai Wongnarkpet, Chaithep Poolkhet, W. Thanapongtharm, F. Roger, C. Ducrot, K. Chalvet-Monfray, "Estimating
spatial and temporal variations of the reproduction number for highly pathogenic avian influenza H5 N1 epidemic in Thailand", Preventive Veterinary
Medicine 106 (2) (2012) 143-151
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

- Chaithep Poolkhet, Pornsri Chairatanayuth, Sukanya Thongratsakul, วชร 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
- Paul, M., Baritaux, V., Sirichai Wongnarkpet, Chaithep Poolkhet, Thanapongtharm, W., Roger, F., Bonnet, P., Ducrot, C., "Practices associated
with Highly Pathogenic Avian Influenza spread in traditional poultry marketing chains: Social and economic perspectives", Acta Tropica 126 (1)
(2013) 43-53
- 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
- Theera Rukkwamsuk, Suwicha Kasemsuwan, Chaithep Poolkhet, กมลทวพ ยย เพพงหวร ญ
ล , "Risk Factors of Food and Mouth Disease among Smallholder
Dairy Farms, Nongpho Dairy Co-operative Ltd. (Under the Royal Patronage), in 2011", วารสารสลต วแพทยย 23 (1) (2013) 38-49
- Mathilde C. Paul, Muriel Figui?, Attawit Kovitvadhi, Sophie Valeix, Sirichai Wongnarkpet, Chaithep Poolkhet, Suwicha Kasemsuwan, Christian
Ducrot, Francois Roger, Aur?lie Binot, "Collective resistance to HPAI H5 N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social
anthropology study", Preventive Veterinary Medicine 120 (1) (2015) 106-114
- 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, Suwicha Kasemsuwan, S. Seng, C. Keartha, C. Sokmao, M. Shin, W. Kalpravidh, J. Hinrichs, "Social network analysis of cattle
movement in Kampong Cham, Kampong Speu and Takeo, Cambodia", Acta Tropica 159 (-) (2016) 44-49
- Visanu Boonyawiwat, Patanasatienkul, Thitiwan, Kasornchandra, Jiraporn, Chaithep Poolkhet, Yaemkasem, S., Hammell, Larry K., Davidson, Jeff,
"Impact of farm management on expression of earlymortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosisdisease (EMS/AHPND) on penaeid shrimp
farms in Thailand", Journal of Fish diseases 40 (5) (2017) 649-659
- Sompit Yaemkasem, Visanu Boonyawiwat, J๋ iraporn Kasornchandra, Chaithep Poolkhet, "Risk factors associated with white spot syndrome virus
outbreaks in marine shrimp farms in Rayong Province, Thailand", Diseases of Aquatic Organisms 2017 (124) (2017) 193-199
- Parnpan Worranut, Visanu Boonyawiwat, Jiraporn Kasornchandra, Chaithep Poolkhet, "Analysis of a shrimp farming network during an outbreak of
white spot disease in Rayong Province, Thailand", Aquaculture 491 (-) (2018) 325-332
- 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
- Chaithep Poolkhet, Suwicha Kasemsuwan, Sithong Phiphakhavong, Intha Phouangsouvanh, Khamphouth Vongxay, Man Sub Shin, Wantanee
Kalpravidh, Jan Hinrichs, "Social network analysis for the assessment of pig, cattle and buffalo movement in Xayabouli, Lao PDR", PeerJ 2019 (1)
(2019) 1-11
- 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
ระดลบชาตว
- Prapeuk Tangmunkhong, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, Chaithep Poolkhet, Prakorn Jala, สสด ธวษา เหลนาเปปย
ป ม, "Report on The Mycotoxins
Analysis in Raw Materials of Animal Feeds from Years 2002-2005", การประชสมววชาการทางสลต วแพทยยและการเลชย
ร งสลต วย ครลงร ทชช 31 ประจตาปป 2548 (2005)
- Sukanya Thongratsakul, Thaweesak Songserm, Chaithep Poolkhet, ฮวโรอะกว ฮวร ามลต สศ, Yasuo Suzuki, "DETECTION OF INFLUENZA A VIRUS
RECEPTOR IN TRACHEA AND LUNG OF DOMESTIC DOGS AND CATS USING LECTIN HISTOCHEMICAL METHOD", การประชสมววชาการววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงประเทศไทย ครลงร ทชช 35 (วทท 35) (2009)
- Chaithep Poolkhet, Sukanya Thongratsakul, Suwicha Kasemsuwan, DHANIRAT SANTIVATR, น.สพ.จตาลอง วรศรช, Thaweesak Songserm, Theera
Rukkwamsuk, "Social Network Analysis: A Use of Ego-centric Network for Evaluation of the Avian Influenza Disease Spreading in Backyard
Chicken Farming in Ratchaburi Province", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 48 (2010)
พวมพยครลงร ลนาสสด เมชอ
ช 4/7/63
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- Chaithep Poolkhet, Sukanya Thongratsakul, Phitsanu Tulayakul, Churee Pankumnoed, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Suksun
Chumsing, Arsooth Sanguankiat, Suwicha Kasemsuwan, DHANIRAT SANTIVATR, Orawan Boodde, น.สพ.มนลส ชลย วลฒนกสล , "A Study of Animal Health
Status for Avian Influenza Disease
in Various Animals Surrounding Outbreak Area
", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทชช 48 (2010)
- Tanadon Kijsumritroj, Witchuta Eiamsuk, Sarita Jeedepram, Panittha Rattanasriampaipong, Sirilak Ruangaram, Nongnuch Pinyopanuwat, Sirichai
Wongnarkpet, Chaithep Poolkhet, Sathaporn Jittapalapong, "Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogs in Bangkhen areas
of Kasetsart University", The 55th Kasetsart Annual Conference (2017)
- แปฝงรนา ประทชป ณ ถลาง, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, "Knowledge, Attitude and Practice of Local Fisherman on Stranded Marine
Endangered Species in Rayong Province, Thailand", นเรศวรววจย
ล ครลงข ทชช 13: ววจย
ล และนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจและสลงคม (2017)
- ณลฐชลย วรสสทธว,ธ Chaithep Poolkhet, ประภาส ภวญโญชชพ , นพวรรณ บลวมชธป
ม , "Network Analysis of Cattle and Buffalo Movements in Thailand, 2012-2014",
นเรศวรววจย
ล ครลงข ทชช 13: ววจย
ล และนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจและสลงคม (2017)
- ชญานวศ ประสานวงศย, Sukanya Thongratsakul, Nikorn Thongthip, Chaithep Poolkhet, "Knowledge, Attitudes and Practice of the Mahouts for
Probably Diseases Spread through Domesticated Elephant Movement in High Frequency Elephant Camps of Thailand", นเรศวรววจย
ล ครลงข ทชช 13: ววจย
ล
และนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นเศรษฐกวจและสลงคม (2017)
- วรธวด า แสงรลต นย, Chaithep Poolkhet, "Spatial-temporal analysis of Foot-and-mouth disease in Thailand during 2014-2016", การประชสมววชาการระดลบ
ชาตว ครลงร ทชช 14 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2017)
- ลลทธพรรณ เฮงตระกมล , Sukanya Thongratsakul, Kansuda Leelahapongsathon, Chaithep Poolkhet, "Time series analysis of rabies in Thailand during
year 2015-2016", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงร ทชช 14 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2017)
- วรรธวด า ห.เพชยรเจรวญ, Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, "Risk factors on the presence of Streptococcus spp. in dairy cows with clinical
mastitis in western Thailand", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงร ทชช 14 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Suwicha Kasemsuwan, Pipat Arunvipas, Sirichai Wongnarkpet, Theera Rukkwamsuk, Arsooth Sanguankiat, Chaithep Poolkhet, "Knowledge,
Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference (2008)
- 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)
- Suwicha Kasemsuwan, Chalermpol Lekcharoensuk, Chaithep Poolkhet, ทวพ วรรณ ปรลก มะวงศย, Patchima Sithisarn, Arsooth Sanguankiat, Theera
Rukkwamsuk, Pipat Arunvipas, Thaweesak Songserm, ประสวทธวธ ชลยทวชทรลพ 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)
- M. PAUL, Sirichai Wongnarkpet, Chaithep Poolkhet, Sukanya Thongratsakul, S. BORD, P.GASQUI, F. ROGER, C. DUCROT, "FARMING
PRACTICES AND THE RISK OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INLUENZA H5 N1 IN BACKYARD POULTRY: A CASE-CONTROL STUDY IN
THAILAND", Society for Veterinary Epidemiologyand Preventive Medicine 2010 Annual Conference (2010)
- Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Srisamai Viriyarampa, chalalai rueanghiran, Patamaporn Amavisit, "The MALDI-TOF MS identification
of environmental bacteria in poultry farm", International Conference on Veterinary Science 2014 (2014)
- Waraphon Phimpraphai, ผศ.สวร ข
ว จร ตลงควลฒนา, Chaithep Poolkhet, Suwicha Kasemsuwan, ศ.บรรจบ ศรชภา, "Pattern of fresh-water fish sharing for
household consumption using participatory epidemiology and social networkin 10 villages of Lawa Lake, Thailand", Neglected Tropical Disease
Conferrence NTDASIA2014 (2014)
- Visanu Boonyawiwat, Chaithep Poolkhet, Jiraporn Kasornchandra, "Epidemiology Study on Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp Culture in
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