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ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร/่โครงการวิจัยหรอืโครงการลกัษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง  
1. Rivers and flooded areas identified by medium-resolution remote sensing improve risk 

prediction of the highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand, Geospatial health, 2013 

2. Spatial epidemiology of porcine reproductive and respiratory syndrome in Thailand, BMC 

veterinary research, 2014 

3. Spatial characterization of colonies of the flying fox bat, a carrier of Nipah Virus in Thailand, 

BMC veterinary research, 2015 

4. Spatial analysis and characteristics of pig farming in Thailand, BMC Veterinary Research, 

2016 

5. A spatial assessment of Nipah virus transmission in Thailand pig farms using multi-criteria 

decision analysis, BMC Veterinary Research, 2019. 

6. Geographic and Temporal Distribution of Highly Pathogenic Avian Influenza A Virus (H5N1) 

in Thailand, 2004–2005: An Overview, Avian Diseases, 2006 

7. Transmission of the Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 within Flocks during the 

2004 Epidemic in Thailand, Journal of Infectious Diseases, 2007 

8. Ecologic Risk Factor Investigation of Clusters of Avian Influenza A (H5N1) Virus Infection in 

Thailand, Journal of Infectious Diseases, 2008 

9. Anthropogenic factors and the risk of highly pathogenic avian influenza H5N1: prospects 

from a spatial-based model, Veterinary research, 2010 

10. Improving risk models for avian influenza: the role of intensive poultry farming and flooded 

land during the 2004 Thailand epidemic, PloS one, 2012 

11. Optimizing early detection of avian influenza H5N1 in backyard and free-range poultry 

production systems in Thailand, Preventive veterinary medicine, 2012 

12. Predicting the distribution of intensive poultry farming in Thailand, Agriculture, ecosystems 

& environment, 2012 

13. Estimating spatial and temporal variations of the reproduction number for highly pathogenic 

avian influenza H5N1 epidemic in Thailand, Preventive Veterinary Medicine, 2012 

14. Practices associated with highly pathogenic avian influenza spread in traditional poultry 

marketing chains: social and economic perspectives, Acta tropica, 2013 

https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
https://scholar.google.co.th/scholar?oi=bibs&cluster=17737165346075146449&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:qjMakFHDy7sC
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15. Serological survey of leptospirosis in livestock in Thailand, Epidemiology and infection, 

2013 

16. Agro-environmental determinants of avian influenza circulation: a multisite study in 

Thailand, Vietnam and Madagascar, ProS one, 2014 

17. Income disparities and the global distribution of intensively farmed chicken and pigs, PloS 

one, 2015 

18. Quantitative assessment of a spatial multicriteria model for highly pathogenic avian 

influenza H5N1 in Thailand, and application in Cambodia. Sci Rep. 2016 

19. Dynamics of the 2004 avian influenza H5N1 outbreak in Thailand: the role of duck farming, 

sequential model fitting and control. Preventive Veterinary Medicine. 2018 

20. Point pattern simulation modelling of extensive and intensive chicken farming in Thailand: 

Accounting for clustering and landscape characteristics. Agricultural Systems. 2019 

21. Downscaling livestock census data using multivariate predictive models: sensitivity to 

modifiable areal unit problem. bioRxiv. 2019 

22. Spatio-temporal analysis of malaria cases along China-Myanmar border of Yunnan 

province, 2011-2016. JITMM Proceeddings 8. 2019. 

23. Malaria risk map using spatial multi-criteria decision analysis along Yunnan border during 

the pre-elimination period. Trop.Med.Hyg. 2020 

24. Spatiotemporal trends of Malaria in relation to economic development and cross-border 

movement along the China-Myanmar border in Yunnan province. Kjp.2020 

25. A ‘What-if’’ scenario: Nipah virus attacks pig trade chains in Thailand. BMC Veterinary 

Research. 2020  

26.  Map Simulation of Dog’s Behavior using Population Density of Probabilistic Model.   

Inderscience Enterprises. 2020. 

27. Identification of risk areas for foot and mouth disease in Thailand using a geographic 

information system-based multi-criteria decision analysis. Preventive Medical Medicine.  2020 

28.Two decades of one health surveillance of Nipah virus in Thailand.   Research Square. 

2021. 

29. Canines Rabies Epidemic and Control Simulator.  IEEE. 2020 

https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Dr_0b2gAAAAJ&citation_for_view=Dr_0b2gAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4977984/


   

ส่วนที่ 5 : ประสบการณ์อืน่ ๆ 
1. เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง “Spatio-Temporal Epidemiology, Dog 

immunity, and Awareness of People of Canine Rabies in Sri Lanka Using Community 

Based Active Survey Approaches” ของ Ms.Kamalika Harshini Ubeyratne Janrabelge                            

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562 

2. เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายในหัวข้อ “Multi-criteria decision analysis (MCDA) I & II และ 

Remote sensing” ให้กับนกัศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะสัตว

แพทยศาสตร์          ม.มหิดล ปี 2562 

3. เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายในหัวข้อ “The unprecedented Rabies outbreaks in 

Thailand” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 

4. เป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายเรื่อง “Special talk: Fight against zoonoses with DLD”    

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ปกีารศึกษา 2563 

5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ ในการสร้างแบบจำลองเสมือนจริง 

(Simulation) การเคลื่อนทีข่องสุนัขปกติ ของนายชวพัฒน์ ยงจิตติกรกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขา

เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 

2561 

6. เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติ กิจกรรม 2ND Module of R-FETPV 2018: Animal 

Disease Outbreak Investigations ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

7. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ ในการสร้างแบบจำลองเสมือนจริง 

(Simulation) การระบาดของสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ของนายวิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล นักศึกษา

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคช่ัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 

8. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบประมวลความรู้ในส่วนของระบาดวิทยา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะ

สัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 

9. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติคณะสัตว

แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเข้า

เชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร” ของนางสาวอรุณพรรณ ดุจสูงเนิน ปี 2560 

10. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “รูปแบบของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและ
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สุกรในประเทศไทย:การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การติดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร”์ของนางสาววรธิดา แสงรัตน์ ปี 2561 

11. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Apply GIS for Health Services” ให้กบัผู้เข้าร่วมอบรมด้านระบาด

วิทยาระยะสั้น 1st module ๒๐๑๙ รุ่นที่ ๗ โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยา

ภาคสนามระดับภูมิภาค (R-FETPV) ปี 2562 

12. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “A risk-based tools for animal disease awareness and 

prevention program” สำหรับ OIE expert mission to Thailand with regard to PPR and 

FMD ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 

13. เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในหัวข้อเรื่อง การพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของ

ประเทศไทย งานโคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 

14. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขอ้ “Animal health and disease situation in Thailand”    ในการ

ประชุม JVPA VMP Asia Forum ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจกิายน-1 ธันวาคม 2561 ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

15. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “พฤติกรรมและคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เนื้อสุกรของผู้บริโภคในภาคใต”้ ของนายกานต์ภท เทียบศร ปี 2562 

16. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ Mr.Nyuyen The Hien Hien นิสิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง Case-control study on risk factors of Acute 

Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน ป ี2562 

17. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลีย้ง  สัตว์

ประจำปี 2560 (ICVS 2017) ในหัวข้อเรือ่ง “การวิเคราะห์และพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ 

จากงานวิจัยสู่การปฏิบัต”ิณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ปี 2560 

18. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Mr.Xiaotao Zhao (นายแพทย์ ชาวจีน) 

นักศึกษาปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “Multi-criteria 

decision analysis for malaria risk map along China-Myanmar border” ป ี2017 

19. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย ์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 
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20. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย “Studies to understand risks and drivers influencing emergence 

and introduction of Influenza viruses, Paramyxo viruses, Corona viruses, Filoviruses, 

and Flaviviruses” ภายใต้การสนับสนุนของ USAID/FAO ระหว่างปี 2016-2019 

21. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “An initial epidemic prevention system such as the 

epidemic prediction information distribution system or risk assessment system of farm 

is established by using epidemiological modelling” ภายใต้โครงการวิจัย Science and 

Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ดำเนินการร่วมกัน

ระหว่าง JICA, Japan และ กรมปศุสัตว์ ประเทศไทย ระหว่างปี 2020-2024 

22. โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบต้นแบบการวิเคราะห์เพ่ือการพยากรณ์และเตือนภัยโรคปากและเท้าเปื่อย 

(Prototype of systematic Analysis for forecasting and warning of Foot and Mouth 

Disease (P-SAFF) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2016-2017 

23. โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพือ่การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า”  ภายใต้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็

เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปี 2560 – 2563   

24. โครงการวิจัย แบบจำลองการระบาดและการควบคมุโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ในประเทศไทย 

(Epidemic and mitigation modeling of canine rabies outbreaks in Thailand) ได้รับทนุ

สนับสนุนจาก สวทช. ระยะเวลา 2 ปี (2019-2020) 

25. เขียนบทความเรื่อง “ระวัง…!! โรคพิษสุนัขบา้” ลงในนิตยสารสัตว์บกปีที่ 7 ฉบับที ่83 มีนาคม 2543 

26. เขียนบทความเรื่อง การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ให้กับสัตวแพทยสภา ปี 2564 

27. เขียนคู่มือวิชาการ 1.โรคเลปโตสไปโรซิสในปศุสัตว,์ 2. การควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย, 3. 

Animal Health in Thailand in 2011, 4. คู่มือการฝึกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว ์สำหรับ

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ, 5.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการควบคุมโรคระบาด

สัตว,์ 6.คู่มือระบาดวิทยาเบื้องต้นทางสัตวแพทย์, และ 7. คู่มือการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ด้านระบาด

วิทยา (โดยมีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นตัวอย่าง) 

 

ส่วนที่ 6 : รางวัลผลงานที่ได้รับ 
1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน “อีสมาร์ทพลัส” ระบบการ

ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

2. ทุน “SEAMEO TROPMED” สำหรับเรียนปริญญาโท คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม .มหิดล ระหว่างปี 
2003-2005 
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3. ท ุนจาก  Institue Geographique National (IGN), France และ  GISDA, Thailand ไปอบรบ
หลักสูตร “Land use planning” ณ เมือง Toulouse, France ปี 2008 

4. ท ุน  NIH สำหร ั บ ว ิ จ ั ยและอบรมในห ั วข ้ อ  “Computational Remote Sensing and GIS 
Applications in Environment Modelling” ณ  Center for Spatial Analysis, University of 
Oklahoma, USA ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2010 

5. ทุน NIH ไปอบรมเรื่อง “Spatial Distribution Modelling” ณ University of Brussels, Belgium 
ปี 2011 

6. ทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) เรียนปริญญาเอกสาขาวิชา “Biological Control and Spatial Ecology” ณ 
University of Brussels, Belgium ระหว่างปี 2013-2015  

 


