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ข วามชตานาญในการประกอบววชาชฎพ การสลต วแพทยยส าขาอายดร ศาสตรย (มขา) , ววทยาลลยววชาชฎพ การสลต วแพทยยชาต นาญการแหนง
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ส าขาเชฎย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Equine Exercise Physiology and sport medicine, Equine health management in entertainment and advertising field, Equine
clinical medicine, Veterinary role in equestrian sports

งานส อน
Advanced research method in Bio-veterinary science
Animal Artificial Insemination Lab.Technique
Applied Clinical Orthopedics
Basic Animal Health Care
Basic Veterinary Nursing Techniques
Clinic.Problem Orient.Approach Large Animal
Clinical Pactice in Large animals
Clinical Practice in Equine
Clinical practice in large animal
clinical practice in large animals
Clinical Problem Oriental approach in Large animal
Clinical Problems
Equine Health Management
Equine lameness
Equine Medicine & Surgery
equine medicine and surgery
Equine sport medicine
Equine Sports Medicine
Large Animal Theriogenology
Nutritional Balance and Animal Disease Delelopment
Practice in Large Animal Medicine & Surgery
practice in large animal medicine and surgery
Practice in large animal theriogenology
Role of Veterinarian in Equestrian Sport
Selected Topics in Veterinary Clinical Study
Special Clinical Practice in Equestrian Horse
Special Problems
The Hoof and Horse-shoe
Veterinary Clinical Nutrition
Veterinary Clinical Systemic Practice
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ว ทางสลต วแพทยย
คลวนก
ว ปฏวบต
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ว างสลต วยใ หญน
บทบาทของสลต วแพทยยใ นกฎฬ าอเเควสเตรฎยน
สดขภาพสลต วยเบชอ
บ งตลน
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2556-2559 ผลของรมปแบบการออกตาลลงกายเฉพาะของกฎฬ าขฎม
ช าข โปโลตนอคดณสมบลตข
ว องกลขามเนชอ
บ ลายในมขาโปโล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากกองทดนพลฒนา
คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (บางสนวน)
ปป 2557-2559

ประสวทธวภาพของเครชอ
ช งมชอเกกบตลวอยนางชวน
บ เนชอ
บ แบบกศงช อลต โนมลตใ
ว นการเกกบตลวอยนางกลขามเนชอ
บ มขา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนสนวนตลว

ปป 2560-2562 ผลของการฝฝก ฝนการออกกตาลลงกายกลางแจขงตนอเมแทบอลวซ ม
ศ ของววต ามวนดฎและการแสดงออกของตลวรลบสลมผลส ววต ามวนดฎใ นกลขามเนชอ
บ ลายของมขากฎฬาอฎ
เควสเตรฎยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากโครงการ(Smart Start up Research Fund: SRF)สนลบสนดนทดนบนมเพาะนลก ววจย
ล รดน
น ใหมน คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2561-2562 ผลของการออกกตาลลงกายอยนางหนลก หนนวงตนอเมแทบอลวซ ม
ศ ของววต ามวนดฎและการแสดงออกของตลวรลบสลมผลส ววต ามวนดฎใ นกลขามเนชอ
บ ลายของมขา ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตฎพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดบลนานาชาตว
ปป 2561
การศศก ษาเปรฎยบเทฎยบเมแทบอลวซ ม
ศ ของววต ามวนดฎและการแสดงออกของตลวรลบสลญญาณววต ามวนดฎใ นกลขามเนชอ
บ ลายของมขาเตกมวลยและมขาสมงอายดในระยะการ
ใชขชว
ฎ ต
ว ตามปกตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

พวมพยครลงบ ลนาสดด เมชอ
ช 27/2/64

หนขา 1 จาก 2

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

นายเมธา จลนดา

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

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยใ หญนและสลต วยปาป คณะสลต วแพทยศาสตรย
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ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Soontaree Petchdee, Worakij Cherdchutham, METHA CHANDA, Theera Rukkwamsuk, "Signs of Myocardial Damage on Electrocardiogram
Correlate with Elevated Plasma Cardiac Troponin T in Sport Horses", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข. 24 (1) (2014) 83-93
ระดลบนานาชาตว
- น.ส.สดพ รรณวก า พดทธชาลฎ, Worakij Cherdchutham, Aree Laikul, Kanittha Phetudomsinsuk, METHA CHANDA, น.ส.สดขม
ด าล พฤกษยอด
ด ม, "Comparison of
the Anesthetic Effects of TiletamineHCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazinein Older Foals under Field Conditions", Kasetsart
Journal; Natural Science 46 (2) (2012) 190-199
- Kongoun, Sasithorn, METHA CHANDA, Piyachaturawat, Pawinee, Saengsawang, Witchuda, "Exercise increases brain-derived neurotrophic
factor level in serum of horses", LIVESTOCK SCIENCE 180 (2015) 253-256
- METHA CHANDA, ผศ.ดร.รลชกฤต ศรฎเกชอ
บ , ศ.ดร.ภาววณฎ ปปยะจตดร วลฒนย, "Semi-automated microbiopsy device: a potential tool for muscle sampling in
horse", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 46 (4) (2016) 569-577
- METHA CHANDA, ผศ.ดร.รลชกฤต ศรฎเกชอ
บ , Worakij Cherdchutham, ผศ.ดร.อาทวต ยย ไชยรของเดชอ
ช , ศ.ดร.ภาววณฎ ปปยะจตดร วลฒนย, "Modulating effects of
exercise training regimen on skeletal muscle properties in female polo ponies", BMC Veterinary research 12 (1) (2016) 245-245
- METHA CHANDA, พ.ต.ววทยา เสนะรลต นย, ร.ท.เอกลลก ษณย ทองคตา, ร.อ.กนกพร กลณฐววจต
ว ร, สพ.ญ. ชนวก านตย พนวงทอง, "Unilateral perineural anaesthesia on
the lame leg facilitates the selection of z bar shoeing technique for the treatment of navicular syndrome", Journal of Applied Animal Research 47 (1)
(2019) 154-158
- สพ.ญ.ชนวก านตย พนวงทอง, Ratikorn Bootcha, Soontaree Petchdee, METHA CHANDA, "Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with
Intermittent Neck Stiffness", Journal of Equine Veterinary Science 91 (-) (2020) 103128-1-5
- METHA CHANDA, Dr. Chanikarn Puangthong, Miss Kanokpan Sanigavatee, Miss Ratsamin kiawwan , Miss Watsachon Krungthongpatthana ,
"The effect of the z-bar shoeing method on surface dimension of the hoof wall and time required for therapeutic shoeing in three horses with a
sheared heel", J๋ ournal of applied animal research 48 (1) (2020) 406-412
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- Soontaree Petchdee, Worakij Cherdchutham, METHA CHANDA, Theera Rukkwamsuk, "Cardiac markers in equine cardiovascular emergencies",
International conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept 2011 (2011)
ระดลบนานาชาตว
- Tawin Inpankaew, Ketsarin Kamyingkird, Chanya Kengradomkij, Nongnuch Pinyopanuwat, Wissanuwat Chimnoi, Worakij Cherdchutham, METHA
CHANDA, Soichi Maruyama, Xuenan Xuan, Marc Desquesnes, Sathaporn Jittapalapong, "The seroprevalence and risk factor associated with
Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary
Parasitology (2015)
- METHA CHANDA, Dr. Chanikarn Puangthong, "AGE-DEPENDENT DECLINES SERUM 25(OH)2D AND THE EXPRESSION OF VITAMIN D
METABOLIZING ENZYME IN HORSE SKELETAL MUSCLE", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International
Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020) (2020)
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- The 2nd place in oral presentation award - ประจตาปป 2563 เรชอ
ช ง "ภาวะสมงอายดส งน ผลลดระดลบของปรวมาณววต ามวนดฎใ นกระแสโลหวต และลดการแสดงออกของ
เอนไซมยทเชฎ กฎย
ช วขของกลบกระบวนการเมแทบอลวซ ม
ศ ในกลขามเนชอ
บ มขาชรา" จาก The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International
Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020)
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