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ว ย
ล
ปป 2551
การศศก ษาความแปรผลนของยมน Bm86 ในทางเดวนอาหารสนวนกลาง (Midgut) ของเหหบ
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

โค Rhipicephalus (Boophilus) microplus ในประเทศไทย (

ปป 2551
ความชทก และความไวตนอยาตขานจทล ชมพ ของเชชอ
ช สเตรหพ โตคหอคคลส ซมอส
ว ทมแ
ช ยกไดขจากสทก รในโรงฆนาสลต วย ภาคเหนชอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551

เชชอ
ช แบคทมเรมยทมด
ช อ
ช ตนอสารตขานจทล ชมพ ทมแ
ช ยกไดขจากแมลงสาปทมพ
ช บในโรงพยาบาลสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 ชมวนวเวศจทล น
ว ทรมยใ
ย นทางเดวนอาหารหมมปาป : การคลด แยกแบคทมเรมยกรดแลกตวก ทมส
ช รขางเอนไซมยยอ
น ยอาหารสตาหรลบใชขเปปนสารเสรวมอาหารในสทก ร ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 ความหลากหลายทางพลนธทก รรมของเชชอ
ช สตรปโตคอคคลส ซมอส
ว ทมก
ช ระจายตลวอยนใ
ย นการผลวต สทก รภาคกลางของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
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ปป 2557-2559 ความหลากหลายทางพลนธทก รรมของเชชอ
ช สเตรปโตคอดคลส ซมอส
ว ทมก
ช ระจายตลวอยมใ
น นการผลวต สทก ร ภาคกลางของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 การพลฒนาระบบสนลบสนทนการสรขางความเขขมแขหงกลทม
น ววจย
ล ดขานชมวววทยาประยทก ตยและสลต วแพทยสาธารณสทข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนววจย
ล
จากงบประมาณเงวนรายไดข มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประเภทกลทม
น ววจย
ล และววชาการ
ปป 2559

ยมนและรมปแบบการดชอ
ช ยาตขานจทล ชมพ ของเชชอ
ช สเตรปโตคอคคลส ซมอส
ว ทมพ
ช บในสทก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560
การศศก ษาววธก
ม ารตรวจหาเชชอ
ช ทมน
ช าต โดยเหหบแบบใหมนโดยการใชขเทคนวคชมวโมเลกทล คขนหาในตลวเหหบสทนข
ล (Rhipicephalus sanguineus) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2562
การเปรมยบเทมยบปรวมาณโปรตมนตอบสนองในระยะเฉมยบพลลนซมร แ
ม อคทมฟ โปรตมนและแบคทมเรมยกนอโรคจากสทนข
ล ทมม
ช เม นชอ
ช งอกในชนองปากและสทนข
ล ปกตว ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Nattakan Meekhanon, "Loss of Capsule in Streptococcus suis", สลต วแพทยยมหานครสาร 11 (1) (2016) 57-68
- นทชจรม บทญยงคย, สวร ภพ ศวร รว ต
ล นย , กชพรรณ ปปด ถาวะโร, ณวชาภลทร โรจนนาววน , ธวลชชลย เกตทบญ
ท ลชอ, Sarawan kaewmongkol, Khomson Satchasataporn,
Duangdaow khunbutsri, Nattakan Meekhanon, "Antimicrobial Resistance of Streptococcus suis isolated from pigs", วารสารววทยาศาสตรยส ข
ท ภาพสลตวย
และเทคโนโลยม 1 (1) (2017) 14-22
ระดลบนานาชาตว
- Nattakan Meekhanon, จรวนทรย ฉลต รศวร เว วช, ววไ ลลลก ษณย เลวศ อลฉรวยกทล , อาธารม รทงน โรจนย, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Antimicrobial
Resistance in Escherichia coli from Hospitalized and Kennel Dogs by Agar Disc Diffusion (Bauer-Kirby) Test", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 263-270
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, PORNPHIMON METHEENUKUL, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking,
Worawut Rerkamnuaychoke, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 78-83
- Nattakan Meekhanon, Daisuke Takamatsu, Masatoshi Okura, Masumi Sato, Makoto Osaki, Tsutomu Sekizaki, "Loss of capsule among
Streptococcus suis isolates from porcine endocarditis and its biological significance", Journal of Medical Microbiology 60 (Pt11) (2011) 1669-1676
- Nattakan Meekhanon, Daisuke Takamatsu, Masatoshi Okura, Masumi Sato, Makoto Osaki, Tsutomu Sekizaki, "Capsule loss or death: The
position of mutations among capsule genes sways the destiny of Streptococcus suis", FEMS Microbiology Letter 354 (1) (2014) 46-54
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, natnaree inthong, Nattakan Meekhanon, Theerapol Sirinarumitr, Sathaporn Jittapalapong, "Variation
among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology 66
(2) (2015) 247-256
- Jean-Philippe Auger, Nattakan Meekhanon, Masatoshi Okura, Makoto Osaki, Marcelo Gottschalk, Tsutomu Sekizaki, Daisuke Takamatsu,
"Streptococcus suis Serotype 2 Capsule In Vivo", Emerging Infectious Diseases 22 (10) (2016) 1793-1796
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Waraphon Phimpraphai, Masatoshi Okura, Makoto Osaki, Tsutomu Sekizaki, Daisuke Takamatsu,
"Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of Thailand", Journal of medical
microbiology 66 (5) (2017) 662-669
- นทชจรม บทญยงคย, Sarawan kaewmongkol, Duangdaow khunbutsri, Khomson Satchasataporn, Nattakan Meekhanon, "Contamination of Streptococcus
suis in pork and edible pig organs in central Thailand", Veterinary World 12 (1) (2019) 165-169
- AtcharapornKidchana, Nattakan Meekhanon, Rujirat Hatrongjit, Marcelo Gottschalk, ANUSAK KERDSIN, "Application of random amplified
polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major
Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigs", Molecular and Cellular Probes 43 (-) (2019) 34-39
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Pichai Jirawattanapong, Tanyanant Kaminsonsakul, SIRIPORN KONGSOI, Suksun Chumsing,
Masatoshi Okura, Yuichi Ueno, Tsutomu Sekizaki, Daisuke Takamatsu, "High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus
isolates from swine clinical specimens", Journal of Veterinary Medical Science 81 (4) (2019) 567-572
- Nachiko Takeshita, Hyunjung Kim, Kriangkrai Witoonsatian, Mari Tohya, T??n H?ng V?, Nuchjaree Boonyong, Thi Ph  u  ong B?nh Nguy??
n, Ichiro Nakagawa, Nattakan Meekhanon, Ngoc Hai Nguy??n, Tsutomu Sekizaki, "16S rRNA Gene Amplicon Sequence Data from Chicken
Cecal Feces from Vietnam and Thailand", Microbiology Resource Announcements 8 (32) (2019) e00781-19-e00781-19
- natnaree inthong, Sarawan kaewmongkol, Nattakan Meekhanon, Kaitkanoke Sirinarumitr, Theerapol Sirinarumitr, "Dynamic evolution of canine
parvovirus in Thailand", Veterinary World 13 (2) (2020) 245-255
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว

พวมพยครลงช ลนาสทด เมชอ
ช 3/8/63

หนขา 2 จาก 3

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

นางณลฐกานตย มมขนอน

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

- Nattakan Meekhanon, จรวนทรย ฉลต รศวร เว วช, ววไ ลลลก ษณย เลวศ อลฉรวยกทล , อาธารม รทงน โรจนย, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Antimicrobial
Resistance in Escherichia coli from Hospitalized and Kennel Dogs by Agar Disc Diffusion (Bauer-Kirby) Test", การประชทมววชาการบตาบลด โรคสลตวยเลมย
ช ง
ครลงช ทมช 14 (2008)
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking, Worawut Rerkamnuaychoke,
"Prevalence of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern Thailand", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทมช 47
(2009)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, WANAT SRICHARERN, Nattakan Meekhanon, AKACHART PROMDIREG, Worawut
Rerkamnuaychoke, "Identification of Clostridium sp. isolated from small intestine lesions of a sudden death wild boar piglet", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนง
ชาตว 2553 (Thailand Research Symposium 2010) (2010)
- น.ส.ธมลวรรณ ทศปารมมญาณรทจ,ม น.ส.พวจต
ว รา รองดอน, น.ส.จารทมน ทองหยม, น.ส.ดวงชนก อตานวยยนตยวารม, น.ส.นลนทพร ตลนเจรวญ, Narong Abking, Khomson
Satchasataporn, natnaree inthong, Thitichai Jarudecha, Nattakan Meekhanon, "Methicillin Resistant and Multiple Antimicrobial Resistant
Staphylococci in Dogs and Owners", การประชทมทางววชาการครลงช ทมช 53 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
- นทชจรม บทญยงคย, รสวก าญจนย ศวร อ
ว รวยรลก ษย, อนงนาต เยมย
ช มศทภโชค, Sarawan kaewmongkol, Nattakan Meekhanon, "Streptococcus suis isolated from
finishing pigs in Nakhon Pathom and Ratchaburi provinces", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทมช 54 (2016)
- นทชจรม บทญยงคย, Duangdaow khunbutsri, Nattakan Meekhanon, "Contamination of Streptococcus suis in pork and offal in central region of Thailand",
การประชทมทางววชาการ ครลงช ทมช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
ระดลบนานาชาตว
- SIRAPAN SUKONTASING, อตานาจ ภลก ดมโต, Nattakan Meekhanon, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, รศ. ดร. สมบมร ณย ธนาศทภวลฒนย,
Dr. Kazumi Hiraga, Prof. Dr. Kohei Oda, "Study on Glutamate Decarboxylase Genes in a GABA Producing Lactic Acid Bacterium, Lactobacillus
brevis LSF8-13", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbe in Disease Prevention & Treatment (2009)
- Sarawan kaewmongkol, gunn kaewmongkol, natnaree inthong, Nattakan Meekhanon, WANAT SRICHARERN, Sathaporn Jittapalapong,
"GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens
International Conference 7 (2011)
- Tanyanant Kaminsonsakul, Nattakan Meekhanon, chalalai rueanghiran, SIRIPORN KONGSOI, "The Serotype Distribution of Streptococcus suis
Isolated from Various Clinical Samples of Diseased Pigs from Seven Provinces of Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia
Pacific (2018)
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Tanyanant Kaminsonsakul, Suksun Chumsing, Masatoshi Okura, Yuichi Ueno, Daisuke
Takamatsu, "Precise identification of biochemically presumptive Streptococcus isolates from swine clinical specimens", The 19th international
symposium of world association of veterinary laboratory diagnosticians (ISWAVLD 2019) (2019)
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ว าก าร
- รางวลล ชมเชย สลต วแพทยย ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "การปนเปปอ
ป นของเชชอ
ช สเตรปโตคอคคลส ซมอส
ว ในเนชอ
ช สทก รและเครชอ
ช งในสทก รในภาคกลางของประเทศไทย" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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