
ล ำดับ
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขทีร่บั กวป. ชือ่ผลงานวิชาการ คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หน่วยงานหลัก

1 กษ ๐๖๑๖(๑)/๒๕๘๗ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๘ ๐๐๒ ลว. ๕ ม.ค. ๕๘ การศึกษาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครปศุ
สัตวใ์นจงัหวดัสิงห์บุรี

พิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

2 การศึกษาสภาพการเล้ียงและช่องทางการตลาดแพะ
เนื้อในจงัหวดัสิงห์บุรี

พิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตวเ์ขต ๑ ปศุสัตวเ์ขต ๑

3 กษ ๐๖๐๗/๗๙ ลว. ๒๐ ม.ค ๕๙ ๐๐๔ ลว. ๒๐ ม.ค. ๕๙ คู่มือค าแนะน า การให้อาหารแพะเนื้อ โสภณ ชินเวโรจน์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
4 กษ ๐๖๑๖/๑๘๓ ลว. ๒๘ ม.ค. ๕๙ ๐๐๘ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ การศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ Salmonella spp.ในเนื้อ

สุกรจากโรงฆ่าสัตวใ์นจงัหวดัตาก ระหวา่งปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๗

จ ารัส เข่งวา
นิยม ดาวศรี

ปศุสัตวเ์ขต ๖ ปศุสัตวเ์ขต ๖

5 กษ ๐๖๑๒/๓๐๑ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ ๐๑๐ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ การศึกษาปริมาณเอ็นโดท็อกซินในวคัซีนเฮโมรายกิ
เซพติซีเมียโดยวธิ ีLimulus amebocyte lysate

อารีรัตน์ สุดโต 
ภูวนาท เปาปราโมทย ์

ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์

6 กษ ๐๖๐๗/๑๔๓ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ ๐๑๒ ลว. ๒ ก.พ. ๕๙ คู่มือการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับหญ้าแพงโกลา

เกียรติศักด์ิ กล่ าเอม ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

7 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๕๓๗ ลว. ๒๓ ก.พ.๕๙ ๐๑๔ ลว. ๒๔ ก.พ. ๕๙ การหาพืน้ที่เส่ียงของโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ในสุกร 
โดยใช้โมเดลเชิงพืน้ที่

วรีพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

8 กษ ๐๖๐๗/๓๗๐ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๙ ๐๒๐ ลว. ๒๓ มี.ค. ๕๙ ทดสอบการใช้อาหารผสมครบส่วน (TMR) จากหญ้า
แพงโกลาแห้งและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ หมัก เล้ียง
โคพืน้เมืองในสภาพขังคอก

โสภณ ชินเวโรจน์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

9 กษ ๐๖๐๙/๐๕๘๐ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๙ ๐๒๑ ลว. มี.ค. ๕๙ ความชุกและการกระจายเชิงพืน้ที่ของโรคบรูเซลโลสิส
ในแพะในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗

ธนสรณ์ นิลพรหม
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

10 กษ ๐๖๐๗/๓๗๐ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๙ ๐๒๔ ลว. เม.ย. ๕๙ ผลของโปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอดและชนิดฝังใต้
ผิวหนังเพือ่ผสมเทียมแบบก าหนดเวลาต่อการต้ังท้อง
ในกระบือปลักไทย

ฉัตรชัย สืบค า ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิต  ปศุ
สัตว์

ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุ
สัตว์

11 กษ ๐๖๐๙/๐๖๓๙ ลว. ๔ เม.ย. ๕๙ ๐๒๕ ลว. เม.ย. ๕๙ ความไวต่อยาต้านจลุชีพและยนีด้ือยาในเชื้อแซล
โมเนลลาที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย

เพชรรัตน์ ศักดินันท์ 
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

12 กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๔๒ ลว. ๓๑ มี.ค. ๕๙ ๐๒๖ ลว. ๒๐ เม.ย. ๕๙ ปัจจยัความยัง่ยนืมาตรฐานฟาร์มสุกรในพืน้ที่
ปศุสัตวเ์ขต ๓ สู่ประชาคมอาเซียน

ปัณณรัตน์ สวสัด์ิ ปศุสัตวเ์ขต ๓ ปศุสัตวเ์ขต ๓
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13 กษ ๐๖๐๗/๕๔๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙ ๐๒๗ ลว.๑๐ พ.ค. ๕๙ การหาความชื้นในเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซ่ีและหญ้ากินีสีม่วง
ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

อาทิติยา สุขสะเกษ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

14 ผลของระยะเวลาการแช่กรดซัลฟิวริกที่มีต่อการแก้
การพักตัวของหญ้ามิยาโอกิโกกุ อิชิโกอุ

อาทิติยา สุขสะเกษ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

15 กษ ๐๖๐๙/๐๘๖๑ ลว. ๔ พ.ค. ๕๙ ๐๒๙ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๙ เทคนิคทางแบคทีเรียและอณูชีววทิยาส าหรับเชื้อ 
Mycoplasma ในสัตว ์(Bacterial and molecular 
biology techniques used for animal 
Mycoplasma)

พัชรี ทองค าคูณ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

16 กษ ๐๖๐๙/๐๘๖๒ ลว. ๔ พ.ค. ๕๙ ๐๓๐ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๙ การศึกษาความไว ความจ าเพาะ และความถูกต้องของ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (PRC) (Investigation of 
sensitivity, specificity, and accuracy of 
polymerase chain reaction (PCR) in comparison 
with stained thin blood smear for blood 
parasites detection in cattle)

ญญาพร เพราะดีสกุล สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

17 กษ ๐๖๐๙/๐๘๖๓ ลว. ๔ พ.ค. ๕๙ ๐๓๑ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๙ การประเมินคุณภาพน้ านมดิบในถังนมรวมรายฟาร์ม
ของเกษตรกรรายยอ่ยในเขตพืน้ที่บ้านห้วยเตย จงัหวดั
ขอนแก่น (Assessment of bulk milk quality 
collected from small scale farmers in Huey 
Toei village, Khon Kaen Province)

ศิริประภา ค าโคตร สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

18 กษ ๐๖๐๙/๐๘๖๕ ลว. ๔ พ.ค. ๕๙ ๐๓๒ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๙ การใช้เทคนิค Immunohistochemistry ในการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปือ่ยไทป์โอในเนื้อ
เยือ้โค (Using of Immunohistochemistry 
Technique for Detection of Foot and Mouth 
Disease Virus Type O in Cattlc Tissues)

ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
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19 ปัญหาสุขภาพโคนมในฟาร์มเกษตรกรรายยอ่ยในกลุ่ม
โคเกษตรกรก้าวหน้าจงัหวดัขอนแก่น ระหวา่งเดือน
มกราคม ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ (Health 
problems of dairy cow raised by small scale 
farmers from Kasetra Kao-na group Khon kaen 
province during January 2014 – February 2016)

ทว ีพงษ์สุพรรณ์ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

20 กษ ๐๖๑๖/๑๑๗๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๙ ๐๔๐ ลว. ๑ มิ.ย. ๕๙
การศึกษารูปแบบและระบบการเล้ียงสุกร วไิลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง 

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

21 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (KAP) ของ
ฟาร์มสุกร สุนทรี วรีกิจพานิช 

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

22
การศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การรับแจง้โรค
และการจดัการข้อมูลเพือ่การเฝ้าระวงัโรค

ถนอม น้อยหมอ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

23 การศึกษาหาหลักฐานการติดเชื้อโรคระบาดในสุกร จาก
โรคที่มีค้างคาวเป็นแหล่งกักเก็บโรค

การุณ ชนะชัย ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

24 การศึกษาหาพืน้ที่เส่ียงของโรคระบาดในสุกรจากโรคที่
มีค้างคาวเป็นแหล่งกักเก็บโรค โดยใช้โมเดลเชิงพืน้ที่

วรีพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

25 การศึกษาหารูปแบบการระบาดและมาตรการควบคุม
โรคที่เหมาะสมเพือ่การควบคุมการระบาดของโรคใน
สุกร จากโรคที่มีค้างคาวเป็นแหล่งกักเก็บโรค โดยใช้
โมเดลทางคณิตศาสตร์และทางโมเดลทางสถิติ

เขมพรรษ บุญโญ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรค
สัตว์

26 กษ ๐๖๐๗/๗๒๐ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๙ ๐๔๗ ลว. ๘ มิ.ย. ๕๙ คู่มือแนะน า การจดัการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ 
เพือ่ใช้เล้ียงสัตว์

จรูญโรจน์ จนัทรศิริ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
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27 กษ ๐๖๐๙/๑๑๙๐ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ๐๕๑ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ความชุกทางซีรัมวทิยาของโรคเมลิออยด์ในแพะใน
ภาคใต้ของประเทศไทยอละอัตราอุบัติการณ์ของการ
ตรวจพบแอนติบอดีต่อโรคเมลิออยด์ในแพะที่เล้ียง
แบบยนืโรงร่วมกับปล่อยแปลงหญ้า

วนัดี คงแก้ว สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

28 การประเมินคุณภาพน้ านมดิบในถังนมรวมรายฟาร์ม
ของเกษตรกรรายยอ่ยในเขตพืน้ที่บ้านห้วยเตย จงัหวดั
ขอนแก่น (Assessment of bulk milk quality 
collected from small scale farmers in Huey 
Toei village, Khon Kaen Province)

ศิริประภา ค าโคตร สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

29 ความไวต่อยาต้านจลุชีพและยนีด้ือยาในเชื้อแซล
โมเนลลาที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย

โสภณ ชินเวโรจน์ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ

30 กษ ๐๖๒๑/๑๗๗๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๙ ๐๕๒ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๕๙ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจา้หน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว ์ส าหรับสถานที่พยาบาล
สัตว ์สถานประกอบการผลิต น าเข้า หรือขายอาหาร
สัตว ์ยาสัตว์

วนิดา แจง้ประจกัษ์ กองสารวตัรและกักกัน กองสารวตัรและกักกัน
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ปนัดดา เนตรพุดซา
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อัครเดช รัตนวไิล
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จรูญวทิย ์นะพรรัมย์
สายฝน วงษาทุม

ปศุสัตวเ์ขต ๓ ปศุสัตวเ์ขต ๓

55 การวเิคราะห์ความสัมพันธใ์นรูปแบบเครือข่ายทาง
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