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ประวัติและผลงานผูเชี่ยวชาญกรมปศุสัตว 

สวนที่ ๑:ประวัตสวนบุคคล 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)     ปฏิพร                             นามสกุล    ฐาปนกุลศักดิ์                             . 

Name (Mr./Mrs./Miss)     Patiporn                       Surname    Thapanagulsak                        . 

เกิดวันที่      ๒๘       เดือน       พฤษภาคม           พ.ศ.      ๒๕๐๔                  อายุ       ๕๙          ป 

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและชันสูตรโรคสัตว                                                                        . 

ไดรับตําแหนงผูเชีย่วชาญฯ พ.ศ.    ๒๕๖๐          เกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ.     ๒๕๖๔         . 

หนวยงาน     ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                                . 

สถานที่ติดตอ :    ๑๐๑ หมูบานแกรนดวิลเลจ ซอย ลาดพราว ๘๐/๓ ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง  เขต

วังทองหลาง กทม ๑๐๓๑๐           .                                                                                     . 

โทรศัพทมือถือ     ๐๘๕-๘๐๑๔-๕๓๙              E-mail     patiporn.t@dld.go.th                            . 

สวนที่ ๒ : ประวัติการศึกษา                        

ชื่อปริญญา   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                   . 

สาขาวิชาเอก      -                                                                                                         . 

สถาบัญการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                                                        . 

ประเทศ     ไทย                                                                                                             . 

สวนที่ ๓ : ความเชี่ยวชาญ 

๑. มีความชํานาญในการสอบสวนโรคสัตว ทั้งในปศุสัตวและสัตวปา โดยการเขาไปแกไขปญหาสุขภาพสัตว
ใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่ เกษตรกร เจาของฟารม บริษัทเอกชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ  เมื่อทราบปญหา
จากการวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการแลว เปนผูนําทีมงานเขาไปในพื้นที่และชวยในการหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหาตอสุขภาพสัตว รวมทั้งใหคําแนะนําในการควบคุมปองกันโรคอีกดวย 
๒. มีความชํานาญในการสรางเครือขายดานสุขภาพสัตวรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ โดยการสรางกลุมไลนกับ
เจาหนาที่ในพื้นที่ เมื่อสัตวในพื้นที่มีปญหา ทางเจาหนาที่ในพื้นที่ก็จะแจงมาทางกลุมไลนใหกับคนในกลุมไลน
ทราบ นายสัตวแพทยทางดานระบาดวิทยาในหองปฏิบัติการจะใหคําแนะนําในการเก็บตัวอยาง การแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาใหกับเจาหนาที่ในพ้ืนที่ไดทันทวงท ี
๓. มีความชํานาญในการจัดทําสื่อการนําเสนอ เอกสารทางวิชาการทางดานสุขภาพสัตว เพื่อใชในการ
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อที่กอโรคในตัวสัตว ระยะการติดตอและการเจริญเติบโตของเชื้อในตัว
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สัตว อาการที่แสดง รอยโรคที่ตรวจพบ การตรวจวินิจฉัยโรคในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล การควบคุม 
ปองกันโรคใหกับเจาหนาที่ในพ้ืนที่ของกรมปศุสัตวและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
๔. มีความชํานาญในการเปนวิทยากรนําเสนอดานสุขภาพสัตวใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่ เกษตรกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานปศุสัตว 
๕. มีความชํานาญดานระบบคุณภาพมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ เปนผูรวมในการ
จัดระบบการจัดเก็บตัวอยางที่ถูกตองในการสงทางหองปฏิบัติการของเจาหนาที่ในพื้นที ่
๖. มีความชํานาญดานการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกภาคปศุสัตวและการวิเคราะหคารบอนฟุต
ปรินทภาคปศุสัตวโดยการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต 
๗. มีความชํานาญดานระบาดวิทยาภูมิศาสตรสารสนเทศในการจัดทําแผนที่ การจัดการและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงานปศุสัตว 
๘. มีความชํานาญดานการใชสัตวทดลองในการทํางานวิจัยของนักวิจัยทางหองปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
๙. มีความชํานาญดานการจัดทํามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ใหกับฝายอํานวยการ  

สวนที่ ๔ : ผลงานวิจัย/วิชาการที่ไดรับการเผยแพร/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ 

(แนบผลงานวิจัยดวยจะดีมาก)    

๑. จัดทําสื่อนําเสนอโรคสัตวใหญในรูปแบบ CD 

๒. จัดทําสื่อนําเสนอโรคสัตวเล็กในรูปแบบ CD 

๓. จัดทําสื่อนําเสนอโรคสัตวปกในรูปแบบ CD 

๔. จัดทําโรคสัตวใหญในรูปแบบ E book 

๕. จัดทําโปสเตอร “โรคติดตอระหวางคนและสัตว” 

๖. จัดทําหนังสือ “คูมือการเก็บตัวอยาง” 

๗. จัดทําหนังสือ “คูมือโรคปศุสัตวในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว” 

๘. จัดทําหนังสือ “โรคเฮอรปสไวรัสในชางและการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ” 

๙. ผลงานวิชาการเรื่อง “ระบาดวิทยาและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรของโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย

ระหวางป พ.ศ. 2556-2557” 

๑๐. ผลงานวิชาการรวมเรื่อง “Melioidosis in Animals, Thailand, 2006–2010” 
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สวนที่ ๕ : ประสบการณอื่นๆ 

๑. เปนหัวหนาคณะสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีคนเสียชีวิตในโรงเรียนนายรอย จปร จังหวัด

นครนายก เนื่องจากคนที่เสียชีวิตไดลงไปในคลองเพื่อลอกขุดคลองแลวมีอาการปวยมีไขสูง ตอมาได

เสียชีวิตและตรวจพบวามีการติดเชื้อเลปโตสไปรา แตเมื่อไดเก็บตัวอยางปศุสัตวในพื้นที่ ผลการตรวจพบวา

เชื้อเลปโตสไปราในสัตวเปนคนละชนิดกันกับคน สอบสวนในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ 

๒. เปนหัวหนาคณะสอบสวนโรคโลหิตจางติดตอในไก ในกรณีเกษตรกรไดทําหนังสือรองเรียนตอ

กรรมาธิการรัฐสภาเรื่อง บริษัทคารกิลล จํากัด นําลูกไกปวยเปนโรคโลหิตจางติดตอในไกไปใหเกษตรกร

จํานวนหลายรายเลี้ยงแลวขาดทุนเปนหนี้กับบริษัทเปนจํานวนมาก จากการสอบสวนโรคผลสรุปพบวา

บริษัทมีการจัดการที่ไมดีทําใหพอแมพันธุเปนโรคโลหิตจางติดตอในไก เนื่องจากเปนไกอายุมากที่จะปลด

ออกและตองการใหไกเปนโรคกับไกปกติไดคลุกคลีกันในการสรางภูมิคุมกันในฝูง จึงไมทําวัคซีนซ้ําเพื่อลด

ตนทุน สอบสวนระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๓. เปนหัวหนาคณะสอบสวนโรคพารโวไวรัสในเปดเทศ เนื่องจากเกษตรกรนําลูกเปดเทศจากสถานีวิจัย

ทดสอบพันธุสัตวที่จังหวัดนครสวรรค ไปเลี้ยงแลวลูกเปดเทศออกมาตายเกือบหมด ทางปศุสัตวจังหวัด

ชัยนาทนําตัวอยางไปสงตรวจแลว ผลการตรวจเปนโรคพารโวไวรัสในเปดเทศ ทางคณะสอบสวนจึงไดเอา 

antiserum โรคพารโวไวรัสในเปดเทศของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติที่เก็บไว นํามาใหเกษตรกรใชกับลูก

เปดที่เกิดออกมาในวันแรก สอบสวนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ 

๔. เปนหัวหนาคณะสอบสวนโรคเชื้อราในเปดเนื้อ เนื่องจากบริษัทบางกอกแรนท จํากัด ไดนําลูกเปดไปให

เกษตรกรเลี้ยงในระบบประกันราคาแลว พบวาเปดเริ่มแสดงอาการปวยเมื่ออายุได ๒๑ วัน เมื่อนําตัวอยาง

เปดปวยตายไปชันสูตรตรวจพบวาเปดมีการติดเชื้อราที่ปอด จึงหาสาเหตุที่มาของเชื้อราทั้งฟารมพอแมพันธุ

ที่ผลิตลูกเปดและโรงฟกไขที่ฟกลูกเปดเหลานี้สงไปใหเกษตรกรเลี้ยงและพบวาสาเหตุเกิดจากการจัดการใน

ระบบตูฟกไขในโรงฟกไข สอบสวนระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๕. เปนหัวหนาทีมคณะสอบสวนโรคในเปดที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยง

เปดไดแจงปศุสัตวจังหวัดวา เปดของเกษตรกรที่เลี้ยงมีการตายเปนจํานวนมากและไดสงตัวอยางมาตรวจ

พบวาเปนกาฬโรคเปด จึงไดประสานกับเจาหนาที่ปศุสัตวและไดพูดคุยกับเกษตรกรในการทําวัคซีนปองกัน

กาฬโรคเปด พบวาสาเหตุเกิดจากเกษตรกรตองการประหยัดวัคซีน จึงมีการผสมน้ํากลั่นเพิ่มเปนสองเทา ซึ่ง

ไมไดใชน้ําละลายวัคซีนที่ซื้อมาจากบริษัทดังกลาว นาจะเปนสาเหตุของการทําวัคซีนที่ไมเหมาะสมจึงทําให

ไมไดผลในการปองกันโรคดังกลาว สอบสวนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ 



4 
 

๖. เปนหัวหนาทีมคณะสอบสวนโรคพยาธิในเลือดในกระบือนมมูราหที่อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทําใหแมกระบือแทงลูกชวงอายุทอง ๖-๘ เดือน เกิดจากการจัดการในการควบคุมโรคพยาธิในเลือด มี

ปญหาดานการจัดการโดยการใชยาที่ไมถูกตอง เมื่อแนะนําการจัดการใหกับเกษตรกรแลว หลังการติดตามก็

ไมพบปญหาแมกระบือแทงลูก ผลผลิตไดตามปกติและชวยลดคาใชจายยาไดเปนจํานวนมาก สอบสวน

ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๒ 

๗. ทางปศุสัตวอําเภอหันคาไดรับแจงวามีนกยูงเปนจํานวนมากตายที่วัดไกลกังวล ตําบลบานเชี่ยน อําเภอ

หันคา จังหวัดชัยนาท ทางปศุสัตวอําเภอหันคาไดสงตัวอยางมาใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติโดยสงสัยวา

เปนโรคไขหวัดนก เมื่อผลการชันสูตรโรคพบวาเปนโรคนิวคาสเซิล จึงไดนําทีมไปสอบสวนโรคที่วัดไกลกังวล 

พบวาเปนนกยูงปามีจํานวนเปนพันตัวที่มาอาศัยวัดและมีการแพรขยายพันธุเปนจํานวนมากไมมีการทํา

วัคซีนปองกันโรคมากอน จึงใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอในการทําวัคซีนในรูปแบบละลายน้ําให

กินโดยใชวัคซีนของสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติที่ผลิตขึ้นมาเอง สอบสวนในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

๒๕๕๔ 

๘. เปนหัวหนาทีมคณะสอบสวนโรคติดตอเชื้อราในนกพิราบของชมรมคนรักนกพิราบแขงแหงประเทศไทย 

เนื่องจากไดนําเขานกพิราบจากตางประเทศที่มีมูลคาสูงมาเลี้ยงเปนนกแขงและประสบกับปญหานกพิราบปวย

ตายเปนระยะเวลามากกวา ๒ เดือน ไดนําซากนกพิราบมาชันสูตรพบวาเปนโรคติดตอเชื้อรา จึงไดนําทีมไป

สอบสวนโรคในสถานที่เลี้ยงนกพิราบ โดยเลี้ยงอยูบนดาดฟาของสํานักงานนายกสมาคมคนรักนกพิราบแขง

แหงประเทศไทย มีการเก็บอาหารของนกพิราบเปนถังบรรจุชนิดกระดาษอยูในหองโถง อากาศถายเทได

สะดวก ฝนตกลงมาทําใหละอองฝนสามารถเขามาในหองโถงไดและถังอาหารบางสวนก็เปดทิ้งไวเมื่อนํา

ตัวอยางอาหารที่ใชเลี้ยงนกพิราบ พบวาเมล็ดถั่วเหลืองที่นําเขามามีเชื้อราเปนจํานวนมากจึงไดแนะนําให

เปลี่ยนอาหารใหมและเสริมวิตามินใหกับฝูงนกพิราบดังกลาว สอบสวนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 

สวนที่ ๖ :รางวัลผลงานที่ไดรับ 

๑   ไดรับรางวัลดานการบูรณาการการบริการที่เปนเลิศของ กพร. ระดับดีเลิศ เรื่อง งานบริการดานสุขภาพ

สัตวแบบบูรณาการ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหกรมปศุสัตวไดรับรางวัลการบริการภาครัฐยอด

เยี่ยมอีกหนึ่งรางวัล 

๒   ไดรับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศของ กพร. ระดับดีเลิศ เรื่อง ภาพรวมมาตรฐานการ

บริการทางหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓    ไดรับรางวัลรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศของ กพร. ระดับดี เรื่อง การผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรชนิด

ใหมโดยไมใชกระตาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  . 
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๔  ไดรับรางวัลชมเชย KM DAY ๒๐๑๓ “KM Towards AEC” เรื่อง โรคติดตอระหวางสัตวและคน 

(Zoonosis) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  . 

๕    ไดรับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่องของ กพร. ระดับดีเลิศ เรื่อง ภาพรวมมาตรฐานการ

บริการทางหองปฏิบัติการดานสุขภาพสัตว ในป พ.ศ. ๒๕๕๘   . 

 


