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

นางสาวชลาลลย เรชองหวร ญ
ล

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

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาสลต วแพทยสาธารณสสขศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

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

เอก, Ph.D. (Tropical Medicine) ม.มหวด ล , ไทย, 2554

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สลต วแพทยยส าธารณสสข

งานส อน
Basic Research Methods in Veterinary Medicine
Body of Knowledge from Overseas Studies
Clinic.Prac.Veter.Public Health Epidemiology
Clinic.Pract.in Vet.Public Health & Epidemio.
Clinical Pract.in Meat Hygiene & Inspection
Envi. Monitoring&Occupational Health in Vet.
Food & Milk Hygiene
Food Inpec.Quali.Control Veter.Public Health
Food Safety & Hygiene
Health for Life
Introduction to Veterinary Medicine
Law in Veterinary Medicine & Environ.Protec.
Meat Hygiene & Inspection
Regulations & Envi.Protection in Vet.Medicine
Research Methodology I
Research Methodology II
Selected Topics in Veterinary Clinical Study
Seminar
Special Problems in Veterinary Public Health
Veter.Clinical & Lab.Practices Abroad
Veterinary Public Health
Veterinary Public Health & Quality Assurance
Veterinary Public Health and Quality Assurance
Zoonoses
การตรวจเนชอ
น และความปลอดภลย
การศศก ษาจากปปญหาทางคลวนก
ว ดขานสลต วยเลลก
การศศก ษาจากปปญหาทางคลวนก
ว ดขานสลต วยใ หญน
การศศก ษาจากปปญหาทางคลวนก
ว ดขานสสขภาพหนศงช เดชยว
การศศก ษาปปญหาทางคลวก นวก ดขานสลต วยใ หญน
การศศก ษาปปญหาทางคลวนก
ว ดขานสลต วยเศรษฐกวจ
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างสสขศาสตรยเนชอ
น สลต วยและการตรวจเนชอ
น
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล พชน
น ฐานทางสลต วแพทยย
โรคตวด เชชอ
น และโรคตวด ตนอระหวนางสลต วยและคน
โรคตวด ตนอระหวนางสลต วยและคน
สสขภาพเพชอ
ช ชชวต
ว
สสขศาสตรยเนชอ
น สลต วยและการตรวจเนชอ
น
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555-2557 การววเคราะหยเครชอขนายทางสลงคมและดลชนชก ารผลวต ของการเลชย
น 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 2556
ตลว

การววเคราะหยเชชอ
น Burkholderia pseudomallei จากสลต วยและสวงช แวดลขอมในสวนสลต วยส งขลาดขวยววธช MLST ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวน

ปป 2556-2557 รมปแบบการดชอ
น ยาตขานจสล ชชพ ของเชชอ
น แบคทชเรชยทชแ
ช ยกจากสวงช แวดลขอมในฟารยมไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลตว
แพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2558
จากทสนสนวนตลว
ปป 2556

การศศก ษาลลก ษณะทางพลนธสก รรมดขวยววธช multilocus sequence typing ของเชชอ
น Campylobacter jejuni ในเปปด ไขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน

การสตารวจและมาตรการลดปรวมาณเชชอ
น โรคในอากาศทชพ
ช บในโรงพยาบาลสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2557-2559 โครงการสตารวจความชสก ความไวยาและ อณมร ะบาดววทยาของ Campylobacter และ Salmonella ของเปปด เนชอ
น ตลงน แตนใ นฟารยมถศงโรงฆนาเปปด ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
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เชชอ
น กนอโรคหลลก ในอากาศทชพ
ช บในโรงพยาบาลสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล พลฒนาศลก ยภาพ คณะสลต วแพทยศาสตรย ม.

ปป 2557-2558 การศศก ษาคสณภาพนนาต และเชชอ
น ดชอ
น ยาในระบบการเลชย
น งไกนเนชอ
น ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลตวแพทย
ศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรสาสตรย
ปป 2557-2559 โครงการศศก ษาและพลฒนาเกณปฏวบต
ล ด
ว าข นสวลส ดวภาพสลต วยส าต หรลบระบบการผลวต ไกนเนชอ
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก มาตรฐานสวนคขา
เกษตรและอาหาร
ปป 2559

เชชอ
น แบคทชเรชยกนอโรคหลลก ในระบบทางเดวนหายใจทชพ
ช บในโรงพยาบาลสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560 การศศก ษาเพชอ
ช ทตาความเขขาใจอยนางถนองแทขถ งศ วววฒ
ล นาการของความรสนแรงในการกนอโรคและการดชอ
น ตนอยาตขานจสล ชชพ โดยใชขก ารววเคราะหยหนขาทชย
ช น
ช ทลงน
จชโนมในแบคทชเรชยกนอโรคทชแ
ช ยกไดขจากสลต วยปว
ป ยในระบบการผลวต สลต วยใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล กองทสนววจย
ล ฮมเวฟารยมา
ปป 2562-2563

การจตาแนกชนวด ของเชชอ
น แบคทชเรชยจากมมล ไกนเนชอ
น และผลของการเสรวมโปรไบโอตวค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนววจย
ล คณะสพ.มก.

ปป 2562-2563

โรคบรมเซลลาในสสนข
ล จรจลด ในเขตกรสงเทพมหานคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกองทสนพลฒนาสลก ยภาพ คณะสพ.มก.

ปป 2559-2560 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากCompanion Approach for Cross-sectoral collaboration in health risks management in SEA (ComAcross)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- chalalai rueanghiran, Srisamai Viriyarampa, SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, "Species Diversity and Antimicrobial Susceptibility
Properties of Staphylococcus Isolated from Broiler Faeces in Selected Farms, Thailand", วารสารสาธารณสสขศาสตรย 47 (1) (2017) 44-55
- Kshitiz Shrestha, Sebastien Boyer, Veronique Chevalier, chalalai rueanghiran, "Host Preference of Mosquito Vectors in Kandal Province of
Cambodia", วารสารสลต วแพทยย 28 (2) (2018)
ระดลบนานาชาตว
- chalalai rueanghiran, Apiwathnasorn, C, Samung, Y, Ruangsittichai, J, Pradit Saengthong, "Utility of a set of conserved mitochondrial cytochrome
oxidase subunit I gene primers for Mansonia annulata identification.", Southeast Asian J Trop Med Public Health. 42 (6) (2011)
- Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, SUPORN THONGYUAN, Viriyarumpa, S., Parnkamnhoed, C., "Cross-sectional study of E-coli,
Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", TROPICAL MEDICINE &
INTERNATIONAL HEALTH 20 (2015) 288-289
- chalalai rueanghiran, Preeda Lertwatcharasarakul, Jiraporn Ruangsittichai, "Species-specific primers for the detection of lymphatic filariasis
vectors: Mansonia bonneae and Mansonia dives", Tropical Biomedicine 34 (3) (2017) 615-621
- Truong, DB, Doan, HP, Tran, VKD, Nguyen, VC, Bach, TK, chalalai rueanghiran, Binot, A, Goutard, FL, Thwaites, G, Carrique-Mas, J, Rushton, J,
"Assessment of Drivers of Antimicrobial Usage in Poultry Farms in the Mekong Delta of Vietnam: A Combined Participatory Epidemiology and
Q-Sorting Approach", FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCE 6 (-) (2019)
- SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, TANYALAK KHUNTAMOON, Srisamai Viriyarampa, Aurieli Binot, "Assessment
of municipal opened landfill and itsimpact on environmental and human health incentral Thailand", International Journal of infectious Diseases 79 (1)
(2019) 55-55
- chalalai rueanghiran, Kaset Sutasha, Konwipa Pongkerdlap, Nuttamon Treeratsakulchai, Pakawan Asawawongsawat, Maytavee Latchanon,
Suksun Chumsing, SUPORN THONGYUAN, "Patterns of antimicrobial resistance bacteria from respiratory tract of psittacine pet birds in Thailand ;
Abstact", International Journal of Infectious Diseases 79 (S1) (2019) 71-71
- Nguyen T. T. Dung , Bao D. Truong , Nguyen V. Cuong , Nguyen T. B. Van , Doan H. Phu, Bach T. Kiet, chalalai rueanghiran, Vo B. Hien, Guy
Thwaites, Jonathan Rushton, Juan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the
Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health 16 (1) (2020) 8-8
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Panisa Noourai, SIRIPORN KONGSOI, chalalai rueanghiran, Chonchanok Muangnapoh, "Phylogenetic characterization of Escherichia coli
isolated from diseased swine in Ratchaburi province, Thailand", การประชสมววชาการ ครลงน ทชช ๕๗ ม.เกษตรศาสตรย (2019)
ระดลบนานาชาตว
- 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)
- 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)
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- 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 วแพทยยและการเลชย
น งสลต วย ครลงน ทชช 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)
- Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, SUPORN THONGYUAN, Srisamai Viriyarampa, Churee Pankumnoed, "Cross-sectional study of E. coli,
Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", 9th European Congress on Tropical
Medicine and International Health (ECTMIH) (2015)
- chalalai rueanghiran, Natthakarn Foythong, Nawapat Intaracha, Nareerat Songdechakraiwut, Panumard Khamkan, Worrawan Nuntawas, Srisamai
Viriyarampa, Suksun Chumsing, SAKUNA PHATTHANAKUNANAN, Preeda Lertwatcharasarakul, Phitsanu Tulayakul, "Virulence Factors F18 and
STaPplay a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on
veterinary Science 2016 (2016)
- 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)
- L.D. Lawwyne, chalalai rueanghiran, Srisamai Viriyarampa, Suksun Chumsing, Phitsanu Tulayakul, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of
Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 •
Vienna, Austria • November 9-12, 2018
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance
(2018)
- SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, TANYALAK KHUNTAMOON, Srisamai Viriyarampa, A. Binot, "Assessment of
Municipal Opened Landfill And Its Impact On Environmental And Human Health In Central Thailand", International Meeting on Emerging diseases and
Surveillance (IMED2018) (2018)
- chalalai rueanghiran, Kaset Sutasha, Konwipa Pongkerdlap, Nuttamon Treeratsakulchai, Pakawan Asawawongsawat, Maytavee Latchanon,
Suksun Chumsing, SUPORN THONGYUAN, "Patterns of Antimicrobial Resistance Bacteria from Respiratory Tract of Psittacine Pet Birds in
Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, IMED 2018 (2018)
- Darunee Satorn, SIRIPORN KONGSOI, chalalai rueanghiran, Chonchanok Muangnapoh, "Antimicrobial Resistance Profiles of Escherichia coli
Isolated from Multiple Organs of Diseased Swine in Nakhon Pathom Province, Thailand", RSU International Research Conference 2019 (2019)

ผลงานววจย
ล นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2554 - 13 สวงหาคม 2563
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