
ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

1 55(2)-0116(9)-001 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ระหวางปงบประมาณ 2552-2554

รวม รัตนารักษ สํานักงานปศุสัตวเขต 9

2 55(2)-0116(5)-002 การจัดการนมน้ําเหลืองและน้ํานมในลูกโคเพื่อสรางฝูงโคนมปลอดวัณ

โรค

มนตรี นวมจิตต

ปราณี รอดเทียน 

ชัยวัธน วิทูระกูล

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

3 55(2)-0206-003 ความสัมพันธของยีน MC4R ตอลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร กมล ฉวีวรรณ

วิศาล ศรีสุริยะ

วโรชา จําปารัตน

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

ประภาส มหินชัย

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

4 55(2)-0206-004 การเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเปดเทศที่เลี้ยงดวย

อาหารผสมผักกระเฉด

ชัยวุฒิ อักษรรัตน

วินัย วารี

ชัชวาล วิริยะสมบัติ    

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

5 55(2)-0116(3)-005 การเฝาระวังและตรวจสอบโรคไขหวัดนกและนิวคาสเซิลในพื้นที่กัน

ชนของฟารม คอมพารทเมนตในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและ

สุขอนามัยที่ 3

ทาริกา ประมูลสินทรัพย สํานักงานปศุสัตวเขต 3

6 55(2)-0115-006 ความชุกของพยาธิในเลือดของปศุสัตวในภาคตะวันตกของประเทศไทย เจษฎา จุลไกวัล สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555
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7 55(2)-0115-007 สภาวะการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของปศุสัตวในภาค

ตะวันตกประเทศไทย

เจษฎา จุลไกวัล สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

8 55(2)-0316(8)-008 การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอโครงการเขียงสะอาดของ

จังหวัดชุมพร ป ๒๕๕๔ (The study of Consumers’ Satisfaction 

to Clean Butcher Rooms Project in Chumphon Province, 

๒๐๑๑)

โสภณ นาคกลอม 

พิชัย โพธิ์กระสังข

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

9 55(2)-0115-009
การตรวจหาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตวสําเร็จรูปดวยวิธี

ฟลูออโรเมทรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป ๒๕๕๒-

๒๕๕๔ (Analysis of Aflatoxins in Commercial Animal Feeds 

by Fluorometry in Lower Northeastern Region during the 

year ๒๐๐๙-๒๐๑๑)

ยุภา โอภากาศ

สิทธิกร อุทรังษ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

10 55(2)-0115-010 สัตวปวย: โรคเมลิออยโดซิสในอูฐสองโหนก (A Case Report: 

Melioidosis in Bactrian camel (Camelus bactrianus))

วัลญา วงษจันทอง สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

11 55(2)-0115-011 ความชุกของเชื้อ Trypanosoma evansi ในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย

เจษฎา จุลไกวัลสุจริต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

12 55(2)-0214-012 ความตองการพลังงานเพื่อการดํารงชีพและการเจริญเติบโตของโค

พื้นเมืองไทย

จีระศักดิ์ ชอบแตง สํานักพัฒนาอาหารสัตว
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13 55(2)-0312-013 หลักเกณฑการจัดทําระบบคอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย นิดารัตน ไพรคณะฮก

รักไทย งามภักดิ์

บุณิกา จุลละโพธิ

อภิเษก คงศิลา 

ศยามล พวงขจร

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

14 55(2)-0312-014 คูมือการขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตใน

อุตสาหกรรมสัตวปกไทย คอมพารทเมนตสําหรับฟารมสัตวปกเนื้อ 

ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ (สําหรับเจาหนาที่

กรมปศุสัตว)

บุณิกา จุลละโพธิ 

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

15 55(2)-0312-015 คูมือการขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพารทเมนตใน

อุตสาหกรรมสัตวปกไทยคอมพารทเมนตสําหรับฟารมสัตวปกเนื้อ 

ฟารมสัตวปกพันธุ และสถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ (สําหรับ

ผูประกอบการ)

บุณิกา จุลละโพธิ

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

16 55(2)-0312-016 คูมือการขอรับและออกใบรับรองคอมพารทเมนตสําหรับโรงงานผลิต

อาหารสัตว (สําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตว)

ศยามล พวงขจร สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

17 55(2)-0312-017 คูมือการขอรับและออกใบรับรองคอมพารทเมนตสําหรับโรงงานผลิต

อาหารสัตว (สําหรับผูประกอบการ)

ศยามล พวงขจร สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
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18 55(2)-0312-018 คูมือการขอรับและออกใบรับรองคอมพารทเมนตสําหรับโรงฆาสัตวปก 

(สําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตว)
อภิเษก คงศิลา

ณัฐพร ดวงดี 

อัญญรัตน ราชประโคน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

19 55(2)-0312-019 คูมือการขอรับและออกใบรับรองคอมพารทเมนตสําหรับโรงฆาสัตวปก 

(สําหรับผูประกอบการ)
อภิเษก คงศิลา

ณัฐพร ดวงดี 

อัญญรัตน ราชประโคน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

20 55(2)-0116(9)-020 การสํารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคพื้นเมืองในจังหวัด

นราธิวาส

สามารถ ออนสองชั้น

สุรสิทธิ์ อวนพรมมา 

พิทยา ภาภิรมย

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

21 55(2)-0116(9)-021 การสํารวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะพื้นเมืองในจังหวัด

นราธิวาส

สุรสิทธิ์ อวนพรมมา

พิทยา ภาภิรมย 

สามารถ ออนสองชั้น

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

22 55(2)-0116(3)-022 ความชุกทางซีรัมของโรคโลหิตจางติดเชื้อในมาใชงานในจังหวัด

นครราชสีมา ป พ.ศ. 2554

บุญสม พลรักษา 

สุทธิวัฒน ชาปญญา

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

23 55(2)-0115-023 การปนเปอนเชื้อ Salmonella Typhimurium Salmonella 

Enteritidis และ Salmonella spp ในเนื้อสัตวจากภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

สุภาพร มีบุญ 

เพชรรัตน ศักดินันท

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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24 55(2)-0503-024 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูอํานวยการกองบํารุงพันธุสัตว และ

ตําแหนงผูอํานวยการกองอาหารสัตว เปนตําแหนงระดับสูง

เข็มทอง แกวอนุ กองการเจาหนาที่

25 55(2)-0503-025 คูมือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้นสําหรับ

ผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

เข็มทอง แกวอนุ กองการเจาหนาที่

26 55(2)-0116(5)-026 การปนเปอนของซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ป 2552-2554

มณิชญา ประชุม

สุวิทย ประชุม

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

27 55(2)-0116(5)-027 สํารวจความชุกของวัณโรคโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย ระหวางธันวาคม 2553 - พฤษภาคม 2554

มนตรี นวมจิตต 

ปราณี รอดเทียน

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

28 55(2)-0115-028 ความแตกตางทางพันธุกรรมและความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อ 

Listeria moncytogenes ที่แยกไดจากเนื้อไกจากตลาดสดใน

กรุงเทพมหานคร

พัชรี ทองคําคูณ 

วัชรชัย ณรงคศักดิ์

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

29 55(2)-0115-029 รายงานสัตวปวย: การติดเชื้อรวมกันของเชื้อ Jaagsiekte sheep 

retrovirus Mycoplasma ovipneumoniae ในแกะ

พัชรี ทองคําคูณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

30 55(2)-0115-030 ความแตกตางทางพันธุกรรมของเชื้อ สเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได

จากสุกรปวยและปกติโดยใชเทคนิค pulse-field gel 

electrophoresis

พัชรี ทองคําคูณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

31 55(2)-0115-031 RT-PCR Survey of Emerging Paramyxoviruses in Thai bats Lerdchai Chintapitaksakul et al. สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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32 55(2)-0115-032 Serosurvey of Leptospirosis among livestock in Thailand ดวงใจ สุวรรณเจริญ

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

33 55(2)-0312-033 การศึกษาสภาวการณของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. และ 

Enterobacteriaceae ในสินคาของขบเคี้ยวสําหรับสัตวเลี้ยง เพื่อการ

สงออกจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพโดยกรมปศุ

สัตว

วศิลป พงษพัฒน

ธนวรรธน บริพันธุ

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

34 55(2)-0115-034 สภาวะโรคพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ โคนม และกระบือ

ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

เพ็ญนรินทร ดวงมาลา

ชัยยงค สากํา

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

35 55(2)-0206-035 โครงการวิจัยพันธุไกไขเพื่อเลี้ยงแบบปลอยอิสระ 1.สมรรถภาพการ

ใหผลผลิตไขในไกพันธุโรดไอแลนดเรดและไทยพลีมัทร็อค

เจนรงค คํามงคุณ 

บุญทรัพย สู.โคตร

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

36 55(2)-0115-036 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคขออักเสบและสมองอักเสบติดตอใน

แพะในเขตภาคตะวันออกระหวางป 2549-2553

มุทิตะ ชลามาตย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

37 55(2)-0115-037 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขมี

เจาของในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๔

วันดี คงแกว

อรรถพร จีนพันธ 

เมษายน ชีวะเสรีชล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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38 55(2)-0116(8)-038 การสํารวจการใชสารกลุมเบตาอะโกนิสตในฟารมสุกรจังหวัดสุราษฎร

ธานี (Detection of Beta – agonist in pigs farm Suratthani 

Province)

เดนพันธุ พันธุเลง 

ประภัสสร อนันต

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

39 55(2)-0116(8)-039 การสํารวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลาในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตว 

จังหวัดสุราษฎรธานี (Detection of Salmonella contamination 

in pork slaughterhouses in Suratthani Province)

เดนพันธุ พันธุเลง

อุไม บิลหมัด

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

40 55(2)-0116(1)-040 ศึกษาการปนเปอนเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวปกและสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวในกรุงเทพมหานคร ระหวางป 2550-2553

ชาญชัย จุลโลบล

ไพรัช รุงอุทัย

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

41 55(2)-0116(7)-041 การศึกษาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว

และสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในพื้นที่ภาคตะวันตก

วรวุฒิ วิเศษโส 

กรรัตน คุมกระ

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

42 55(2)-0116(7)-042 การปนเปอนเชื้อ อ.ีโคไล ในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

กรรัตน คุมกระ

วรวุฒิ วิเศษโส

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

43 55(2)-0516(1)-043 โครงการจัดทําสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 1 ใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

รัตนวดี ภัทรวิศรุต สํานักงานปศุสัตวเขต 1

44 55(2)-0216(1)-044 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม กรณีการจัดสัดสวนโคนมใน

ฟารมโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมพื้นที่อําเภอพัฒนานิคม จังหวัด

ลพบุรี

สุชาติ ยี่สาคร

รักษิณา สัตยชาพงษ

สํานักงานปศุสัตวเขต 1



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

45 55(2)-0216(1)-045 การพัฒนาแบบประเมินการประกันคุณภาพการจัดการฟารมโคนม

สําหรับเกษตรกรรายยอย กรณีศึกษาในพื้นที่อําเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี

รักษิณา สัตยชาพงษ 

สุชาติ ยี่สาคร 

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

46 55(2)-0115-046 ระบบแลคโตเพอรออกซิเดสกับคุณภาพน้ํานมดิบ (Lactoperoxidase 

system and raw milk quality)

วงศอนันต ณรงควาณิชการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

47 55(2)-011(5)-047 ความชุกของวัณโรคในโคนมจังหวัดเชียงใหมป 2554 มงคล ศรีจันทร

สุวิทย ประชุม 

พรชัย อินทรคําดี

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

48 55(2)-011(5)-048 ความรูและการมีสวนรวมของอาสาสมัครไขหวัดนก ในการเฝาระวังโรค

ไขหวัดนกในชุมชนจังหวัดเชียงใหม
สมพร พรวิเศษศิริกุล

มงคล ศรีจันทร

พิทัศน วิศัทวัฒนา

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

49 55(2)-0316(3)-049 การสํารวจและการวิเคราะหสภาพโรงฆาสัตวในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ

ปรับปรุงใหเปนโรงฆาสัตวมาตรฐาน

ชุมพล นาครินทร 

ชาญชัย จุลโลบล

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

50 55(2)-0116(1)-050 ศึกษาการปนเปอนเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวรับการรับรองเปนสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียง

สะอาด) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปที่ดําเนินการ พ.ศ. 2553-2554

ชาญชัย จุลโลบล

ปญญา แดงสีพลอย 

ศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ

สํานักงานปศุสัตวเขต 1



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

51 55(2)-0108-051 ผลความเขมขนของ Cysteine ในน้ํายาเจือจาง Egg Yolk Tris ตอ

คุณภาพน้ําเชื้อโคนม

สุดา จันทาสี

จตุพร พงษเพ็ง

สํานักงานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

52 55(2)-0115-052 การดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ Salmonella และ Salmonella 

Enteritidis ที่แยกไดจากเนื้อสัตวในภาคตะวันตก

เพชรรัตน ศักดินันท 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

53 55(2)-0115-053 ประมวลขอบกพรองและขอสังเกตในระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 

ของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลางระหวางป 

2548 – 2553

ประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย

สุวรรณี ตันรัตนวงศ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

54 55(2)-0115-054 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมบนยีน HA ของไวรัสไขหวัดนก

สายพันธุ H5N1 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ป พ.ศ. 2549 ถึง 2551

สุวรรณี ตันรัตนวงศ

ประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

55 55(2)-0316(1)-055 การใชสารทําความสะอาดและฆาเชื้อในฟารมมาตรฐานไกเนื้อ ในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2553

ไพรัช รุงอุทัย 

ชาญชัย จุลโลบล

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

56 55(2)-0115-056 ศึกษาซีโรไทปของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae 

ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2553

สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

57 55(2)-0116(4)-057 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงงานฆาสัตว

ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

พิงพันธ เจริญสุระสถล

คงศักดิ์ จอมทอง

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

58 55(2)-0116(4)-058 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสทในฟารมสุกร

ขนาดเล็กในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2550 – 2553

คงศักดิ์ จอมทอง 

กลาหาญ ศรีทองทวม

สํานักงานปศุสัตวเขต 4



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

59 55(2)-0116(4)-059 การศึกษาคุณภาพน้ําทิ้งจากฟารมสุกรขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ ระหวางป 2551 – 2553

คงศักดิ์ จอมทอง

พิงพันธ เจริญสุระสถล

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

60 55(2)-0116(4)-060 การตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในสุกรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ระหวางป 2550 – 2553

กลาหาญ ศรีทองทวม

คงศักดิ์ จอมทอง

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

61 55(2)-0115-061 รายงานการเกิดโรค : การติดเชื้อแบคทีเรีย Mannheimia varigena 

ในโคนม

เสกสิทธิ์ สิงหแจม

โยธกานต สิงหวงศ 

ปราโมทย คายชัยภูมิ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

62 55(2)-0206-062 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหมบราวนเพศผูสันติ แพงเมา

จิรวรรณ จุยวัดเลา

ชาตรี ประทุม 

สมคิด พรหมมา

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

63 55(2)-0404-063 การตรวจหาปริมาณไวรัสโรคนิวคาสเซิลในวัคซีนรวมโรคนิวคาสเซิล

และหลอดลมอักเสบติดตอชนิดเชื้อเปนโดยเทคนิคไมหักลางฤทธิ์ดวย

ไฮเปอรอิมมูนซีรั่มตอไวรัสหลอดลมอักเสบติดตอ

อนงนาฎ พุมสุคันธรส

ธีระพงศ เจริญ

จารุณี สาตรา

สํานักตรวจสอบคุณสินคาปศุสัตว

64 55(2)-0115-064 การติดเชื้อรวมกันของ Mannheimia haemolytica และ 

Mycoplasma ovipneumoniae ในแพะ

พัชรี ทองคําคูณ

ตวงทอง ปจฉิมะศิริ 

ทริกา จันทมณีโชติ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

65 55(2)-0115-065 Isolation of reassortant H3N2 swine influenza viruses that 

possess internal genes from Pandemic (H1N1) 2009 and 

Pandemic (H1N1) 2009 viruses from healthy weaning pigs in 

Thailand in 2011

Yasuaki Hiromoto

สุจิรา ปาจริยานนท

นรี เกตุสิงห

พรรณพร เนตรพุกกณะ

Tsuyoshi Hayashi

Tomoko Kobayashi

Nobuhiro Takemae 

Takehiko Saito

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

66 55(2)-0115-066 รายงานการวินิจฉัยโรคซัลโมเนลโลซีสติดตอจากสุกรสูคน ฤชุดา กาญจนเพ็ญ

ชัยยงค สากํา

สมชวน รัตนมังคลานนท

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

67 55(2)-0116(5)-067 การปนเปอนซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรโครงการเนื้อสัตวอนามัยจังหวัด

เชียงใหมระหวางป 2551-2554

สุวิทย ประชุม 

มณิชญา ประชุม

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

68 55(2)-0115-068 Production of recombination Bacillus anthracis  lethal 

factor for antibody detection in vaccinated cattle

นพพร โตะมี 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

69 55(2)-0115-069 Rapid and visual detection of white spot syndrome virus by 

loop-mediated isothermal amplification

ทินรัตน ศรีสุวรรณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

70 55(2)-0115-070 คุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกรในภาคใตของประเทศไทยป 2553-2554 ประภัสสร อนันต 

ธีรพรรณ ภูมิภมร

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

71 55(2)-0214-071 การทดสอบสูตรอาหารไกไข: 1) ผลของการเสริมเมทไธโอนีนในสูตร

อาหารไกไข

ญาณิศา รัชดาภรณวานิช สํานักพัฒนาอาหารสัตว

72 55(2)-0214-072 ผลของอายุการตัดที่มีตอสวนประกอบทางเคมีของหญาไนล อุดร ศรีแสง

ศศิพร ชอลําไย

จันทกานต อรณนันท

ณรงคศักดิ์ ดําชม

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

73 55(2)-0116(4)-073 การศึกษาแนวโนมคุณภาพน้ําเสีย ของฟารมสุกรจากตัวอยางที่เก็บใน

จังหวัดเลย ระหวางป พ.ศ. 2550-2554

คณายศ กริอุณะ สํานักงานปศุสัตวเขต 4

74 55(2)-0206-074 สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ

ในจังหวัดสระบุรี

ศิริสุข ทรัพยอนันต

พิเศษ แสดกระโทก

พิชิต ชูเสน

นิกร สางหวยไพร 

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

75 55(2)-0206-075 ความตองการสงเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอําเภอแกงคอยและ

วังมวงของจังหวัดสระบุรี
นฤมล อินตรา

ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ

วัชระ ศิริกุล

นิกร สางหวยไพร 

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

76 55(2)-0105-076 Ecologic Risk Factor Investigation of Clusters of Avian 

Influenza A (H5N1) Infection in Thailand

ธนวรรษ เทียนสิน กองปศุสัตวตางประเทศ

77 55(2)-0105-077 Wild Bird and Increased Transmission of Highly Pathogenic 

Avian Influenza (H5N1) among Poultry, Thailand

ธนวรรษ เทียนสิน กองปศุสัตวตางประเทศ

78 55(2)-0105-078 Resource Allocation for Efficient Environmental Management ธนวรรษ เทียนสิน กองปศุสัตวตางประเทศ

79 55(2)-0105-079 The Animal-Human Interface and Infectious Disease in 

Industrial Food Animal Production: Rethinking Biosecurity 

and Biocontainment

ธนวรรษ เทียนสิน กองปศุสัตวตางประเทศ

80 55(2)-0105-080 Baseline documents for OIE-PVS evaluation of Thailand ธนวรรษ เทียนสิน กองปศุสัตวตางประเทศ

81 55(2)-0304-081 การตรวจสอบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในวัคซีนรวมนิว

คาสเซิล(สเตรนลาโซตา) และหลอดลมอักเสบติดตอในไกเชื้อเปน โดย

วิธีเพราะเลี้ยงเชื้อและวิธีกรองผานเมมเบรน

ภาวศุทธิ์ จันทรกระจาง 

พัฒนี สุนามะ

สํานักตรวจสอบคุณสินคาปศุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

82 55(2)-0304-082 คูมือวิเคราะหสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins) ในหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว

พิไล กวิศราศัย สํานักตรวจสอบคุณสินคาปศุสัตว

83 55(2)-0115-083 การศึกษาสภาวะโรคขอและสมองอักเสบในแพะ สุจิรา ปาจริยานนท

นรี เกตุสิงห

บัณฑิต นวลศรีฉาย 

วรา วรงค

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

84 55(2)-0115-084 Molecular genetic characteristics of the envelope 

glycoprotein (E2) gene of classical swine fever viruses 

isolated in Thailand

สุจิรา ปาจริยานนท

ละมูล โมลี 

บัณฑิต นวลศรีฉาย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

85 55(2)-0115-085 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในในสุกรที่เลี้ยงใน

จังหวัดนาน ระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2554

กิตติชัย อุนจิต 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

86 55(2)-0115-086 Serological survey of neosporosis in dairy cattle in the 

central region of Thailand in 2011

กิตติชัย อุนจิต 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

87 55(2)-0115-087 Tibial dyschondroplasia (TD) in ducks: case report เจษฎา รัตโณภาส 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

88 55(2)-0115-088 Equine nasal granuloma caused by Halicephalobus deletrix: 

a case report

เจษฎา รัตโณภาส 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

89 55(2)-0115-089 โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจในสุกรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และการ

ตรวจวินิจทางหองปฏิบัติการ

สุจิรา ปาจริยานนท สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

90 55(2)-0214-090 ผลของการใสปุยสูตร 15-15-15 ตอผลผลิตและคุณภาพของเมล็ด

พันธุหญากินนีมอมบาซา

บุญสง เลิศรัตนพงศ สํานักพัฒนาอาหารสัตว

91 55(2)-0116(3)-091 ความชุกทางซีรั่มวิทยาของโรคโลหิตจางติดเชื้อในมาใชงานในพื้นที่

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ป 2553

สุทธิวัฒน ชาปญญา 

บุญสม พลรักษา

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

92 55(2)-0208-092 ประมวลงานวิจัยดานระบบสืบพันธุของโคนมในประเทศไทย นุสสรา วัฒนกุล สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

93 55(2)-0206-093 ผลตอบสนองทางพันธุกรรมตอการคัดเลือกลักษณะทางเศรษฐกิจ 5 

ชั่วอายุ ในสุกรพันธุปากชอง 5

กลม ฉวีวรรณ

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

วโรชา จําปารัตน 

วิศาล ศรีสุริยะ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

94 55(2)-0216(4)-094 สภาพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรรายยอยในจังหวัดอุดรธานี มานพ กุศลยัง 

สมพร โชคเจริญ

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

95 55(2)-0216(4)-095 การผลิตไขไอโอดีนจากการเลี้ยงไกไขในโรงเรียน ตามโครงการใน

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน

พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

มานพ กุศลยัง

ศุภวัฒน ศรีเชษฐา 

วีระชัย ทองดี

สํานักงานปศุสัตวเขต 4



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

96 55(2)-0216(4)-096 การศึกษาสายพันธุและสภาพการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรราย

ยอย ในจังหวัดอุดรธานี

มานพ กุศลยัง 

อิทธิพัทธ จํารัสบุญหิรัญ

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

97 55(2)-0513-097 คูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

 พ.ศ. 2535 และปญหาการบังคับใช

สุมาลี จําเริญ สํานักกฎหมาย

98 55(2)-0513-098 คูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงกรณีทั่วไป สุมาลี จําเริญ สํานักกฎหมาย

99 55(2)-0513-099 คูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ สุมาลี จําเริญ สํานักกฎหมาย

100 55(2)-0214-100 ผลการใชเยื่อใยเทียมที่มีตอการปลดปลอยกาซมีเทนในโคพื้นเมืองไทย วรรณา อางทอง

พิมพาพร พลเสน

รําไพร นามสีลี 

ศุภชัย อุดชาชน

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

101 55(2)-0115-101 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการโรคขออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ลัขณา รามริน

ภัทริน โอภาสชัยทัตต

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

102 55(2)-0516(2)-102 ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

ฉัตรชัย ประทุมมาลย สํานักงานปศุสัตวเขต 2

103 55(2)-0516(2)-103 คูมือการสอนงานนักทรัพยากรบุคคลในสํานักงานปศุสัตวเขต 2 ฉัตรชัย ประทุมมาลย สํานักงานปศุสัตวเขต 2



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

104 55(2)-0206-104 สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรตอการสงเสริม

การผลิตพืชอาหารสัตว ภายใตโครงการวิจัยและกระจายพันธุกระบือ

ของเกษตรกรเครือขาย

พิเศษ แสดกระโทก

ศรุต วงษขันธ 

ฉลองชัย ชุมชื่น

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

105 55(2)-0206-105 อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอลักษณะการเจริญเติบโตและความ

สมบูรณพันธุในโคพันธุบราหมันที่เลี้ยงในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว

ทับกวาง

นฤมล อินตรา

ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ 

เอก วิทูรพงศ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

106 55(2)-0516(6)-106 การคนหาความจําเปนเพื่อฝกอบรมและพัฒนาขาราชการสํานักงาน

ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6

อานันท เทพทอง สํานักงานปศุสัตวเขต 6

107 55(2)-0516(6)-107 ประเมินผลโครงการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาผานระบบอีเลิรนนิ่ง

(e-learning) สํานักงานปศุสัตวเขต 6

อานันท เทพทอง สํานักงานปศุสัตวเขต 6

108 55(2)-0214-108 ผลของความสูงและความถี่ในการตัดที่มีตอผลผลิตและสวนประกอบ

ทางเคมีของบุหงานราในชุดดินบานทอน

สมเกียรติ กิจรุงโรจน

พิสุทธิ์ สุขเกษม

ศักดา ประจักษบุญเจษฏา

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

109 55(2)-0501-109 คูมือการเชารถยนตจากภาคเอกชนมาใชในราชการ สุฤดี วรรณศิลปน สํานักเลขานุการกรมฯ

110 55(2)-0115-110 ความไวของยาตานจุลชีพตอเชื้อ Escherichia coli ที่แยกไดจาก

อวัยวะสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหวางป 2549-2553

วัลญา วงษจันทอง 

อาจอง ออนหวาน

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

111 55(2)-0115-111 Development of a novel primer combination to detect 

pathogenic Leptospira  by loop-mediated isothermal 

amplification method

ดวงใจ สุวรรณเจริญ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

112 55(2)-0216(7)-112 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู

เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม

รัตนา นึกเร็ว 

จิรสิน พันธุโสดา

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

113 55(2)-0502-113 การเลือกใชรหัส GPSC ในการจัดทําใบสั่งซื้อใบสั่งจาง ในระบบ GFMIS อรวรรณ ยอดแกว กองคลัง

114 55(2)-0502-114 กระบวนงานจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาตามระบบ e-GP และการ

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ประไพรจิตร อาจวิเชียร กองคลัง

115 55(2)-0116(5)-115 ความชุกทางซีรัมและปจจัยเสี่ยงของโรคไขสมองอักเสบในสุกรจังหวัด

นาน ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 – เมษายน พ.ศ. 2554

เพ็ญพร ทับเลิก

ละมูล โมลี

วีรวัฒน โพธิ์สุยะ

ออมฤทัย ใจจันทร 

เสาวพักตร ฮิ้นจอย

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

116 55(2)-0116(5)-116 การสํารวจบรูเซลโลซิสทางซีรัมวิทยาในสุกรของจังหวัดนาน ระหวาง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 – เมษายน พ.ศ. 2554
เพ็ญพร ทับเลิก

วีรวัฒน โพธิ์สุยะ

ออมฤทัย ใจจันทร 

เสาวพักตร ฮิ้นจอย

สํานักงานปศุสัตวเขต 5



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

117 55(2)-0216(7)-117 การศึกษาการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม

จิรสิน พันธุโสดา 

รัตนา นึกเร็ว

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

118 55(2)-0503-118 การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียนกลาวหาผูอํานวยการ

ระดับสูงมีพฤติกรรมใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบในการเอื้อยประโยชน

ในการจัดหาพัสดุ และการเขาสูตําแหนงไมโปรงใส

นฤชา แกวอุดมวัชระ กองการเจาหนาที่

119 55(2)-0503-119 การสอบสวนวินัยขาราชการซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงกรณีไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมแจงสาเหตุ

นฤชา แกวอุดมวัชระ กองการเจาหนาที่

120 55(2)-0503-120 แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกรณีขาราชการไมมาปฏิบัติราชการ นฤชา แกวอุดมวัชระ กองการเจาหนาที่

121 55(2)-0216(5)-121 การศึกษาเบื้องตนการเลี้ยงหมูหลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชี่ยงใหม 

และแมฮองสอน

จเร หลิมวัฒนา สํานักงานปศุสัตวเขต 5

122 55(2)-0304-122 แนวทางการบริหารสัญญาซื้อขายของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา

ปศุสัตว

นิตยา กิ่งโคกกรวด สํานักตรวจสอบคุณสินคาปศุสัตว

123 55(2)-0206-123 ไกประดูหางดําเชียงใหม อํานวย เลี้ยวธารากุล

ศิริพันธ โมราถบ 

ดรุณี ณ รังษี

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

124 55(2)-0206-124 น้ําหนักตัวและคาอัตราพันธุกรรมของไกพื้นเมืองไทยประดูหางดํา

เชียงใหมเมื่อคัดเลือกถึงชั่วอายุที่ ๙
อํานวย เลี้ยวธารากุล

ดรุณี ณ รังษี 

ชาตรี ประทุม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

125 55(2)-0206-125 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยประดูหางดํา

เชียงใหมพันธุแทและลูกผสม
อํานวย เลี้ยวธารากุล

ดรุณี ณ รังษี 

ชาตรี ประทุม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

126 55(2)-0206-126 ระบบการผลิตและระบบการรับรองพันธุไกประดูหางดําเชียงใหม ๑ 

ของฟารมเครือขาย
อํานวย เลี้ยวธารากุล

ศิริพันธ โมราถบ

ดรุณี ณ รังษี 

ปราณี รอดเทียน

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

127 55(2)-0206-127 ไกพื้นเมือง : โอกาสบนเวทีวัฒนธรรม อํานวย เลี้ยวธารากุล สํานักพัฒนาพันธุสัตว

128 55(2)-0206-128 อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสานดนัย คําขวัญ

เยาวลักษณ เลไพจิตร

เอก วิทูรพงศ 

วุฒิพงษ อินทรธรรม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

129 55(2)-0206-129 คาการผสมพันธุและแนวโนมพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของ

โคพื้นเมืองสายภาคใต โดยการวิเคราะหแบบหลายลักษณะ
ดนัย คําขวัญ

เยาวลักษณ เลไพจิตร

เอก วิทูรพงศ 

วุฒิพงษ อินทรธรรม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

130 55(2)-0115-130 โรคฮิสโตโมเนียซิสในนกยูงจากฟารมเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ็ญนรินทร ดวงมาลา

ชัยยงค สากํา

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

131 55(2)-0316(6)-131 รายงานการศึกษาการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรที่เก็บ

จากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ในพื้นที่จังหวัด

กําแพงเพชร ปงบประมาณ 2554

นันทศักดิ์ มุสิกศิลป

สืบชาติ สัจจวาทิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

132 55(2)-0316(6)-132 รายงานการตรวจพบสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกร

ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแต ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2554

นันทศักดิ์ มุสิกศิลป 

สืบชาติ สัจจวาทิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

133 55(2)-0116(8)-133 การศึกษาระดับภูมิคุมกันของโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อในพื้นที่

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 8 ป 2553

วิสูตร นวลขาว สํานักงานปศุสัตวเขต 8

134 55(2)-0116(1)-134 ศึกษาการใชสารทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคดานการปศุสัตวใน

ฟารมมาตรฐานไกไขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2553

สุริยา ผาแสง สํานักงานปศุสัตวเขต 1



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

135 55(2)-0115-135 สภาวะโรคขอและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

 ระหวางป พ.ศ. 2551-2554

พิไลพร เจติยวรรณ 

เยาวรัตน สวัสดี

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

136 55(2)-0115-136 อัตราการพบโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยาของโคนมในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประเทศไทย ระหวางป 2552-2554

เยาวรัตน สวัสดี 

พิไลพร เจติยวรรณ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

137 55(2)-0510-137 การพัฒนาระบบการถายทอดเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล สมเกียรติ กรอบแกว กลุมพัฒนาระบบบริหาร

138 55(2)-0510-138 การปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางของกรมปศุสัตว สมเกียรติ กรอบแกว กลุมพัฒนาระบบบริหาร

139 55(2)-0115-139 Parasitic infection of honeybees (Apis spp.) in upper 

northern region of Thailand-การติดปรสิตของผึ้ง (Apis spp.) ที่

เลี้ยงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ณัฐธัญ แสนบัวผัน 

นัฐวุฒิ อินคําเชื้อ

พัชรา วิทูระกูล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

140 55(2)-0115-140 Pasteurella multocida infection in Lion (Panthera leo)-การ

ติดเชื้อ Pasteurella multocida ในสิงโต

วิจิตรา อนุกูล 

พรทิพา โรจนแสง

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

141 55(2)-0115-141 Serological Survey of Antibodies to Anthrax in Livestock 

from Mae Hong Son

ศนิกานต ทองสวัสดิ์

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

142 55(2)-0105-142 คูมือการเตรียมความพรอม เฝาระวัง ปองกัน และแผนฉุกเฉินเพื่อ

ควบคุมกําจัดโรคสมองอักเสบนิปาหในสุกร

อรพันธ ภาสวรกุล 

คเชนทร วงศสถาพรชัย

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

143 55(2)-0116(7)-143 การสอบสวนโรคปากและเทาเปอย ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี

จําลอง วรศรี

พรศักดิ์ ประสมทอง

สํานักงานปศุสัตวเขต 7



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

144 55(2)-0116(7)-144 การสอบสวนโรคปากและเทาเปอย ในอําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี พรศักดิ์ ประสมทอง 

จําลอง วรศรี

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

145 55(2)-0116(6)-145 แอนติบอดีตอเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยของกระบือในตลาดนัดคา

สัตว ของจังหวัดพิษณุโลก ปที่ดําเนินการ 2554

ชัยนาท แสนยศ 

สืบชาติ สัจจวาฑิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

146 55(2)-0116(6)-146 การทดสอบยาในกลุม Macrolide ที่ใหผลบวกลวงตอการตรวจสาร

กลุมเบตาอะโกนิสท ในสุกรขุน

สืบชาติ สัจจวาฑิต 

ชัยนาท แสนยศ

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

147 55(2)-0115-147 Histology and Immunohistochemical detection of Porcine 

Circovirus Type ๒ for the Diagnosis of Postweaning 

Multisystemic Wasting Syndrome

สนทนา มิมะพันธุ

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

148 55(2)-0214-148 ผลของคุณภาพหญาแพงโกลาตอปริมาณการกินได การยอยไดและ

การผลิตแกสมีเทนในโคเนื้อ

จีระศักดิ์ ชอบแตง 

วรรณา อางทอง 

ณุทนาถ โคตรพรหม 

สุมน โพธิ์จันทร

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

149 55(2)-0116(2)-149 การศึกษาสภาวะสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อไก เนื้อสุกร จังหวัด

จันทบุรี ดวยเทคนิค CM Test ป 2554

จิรวัฒน ศิริเจริญสุขศรี สํานักงานปศุสัตวเขต 2



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

150 55(2)-0304-150 คูมือการพิสูจนความใชไดของวิธีทดสอบ ตามแนวมติคณะกรรมาธิการ

ยุโรป ๖๕๗/๒๐๐๒/EC Cemmission Decision 657/2002/EC for 

Veterinary Drug Residues Testing Laboratory

สุจิตตรา พงศวิวัฒน สํานักตรวจสอบคุณสินคาปศุสัตว

151 55(2)-0208-151 การแกไขปญหาระบบสืบพันธุในโคโดยใชเครื่องอัลตราซาวนด Bovine

 Reproductive Management by Real-time Ultrasonic 

Scanning

ไกรวรรณ หงษยันตรชัย สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

152 55(2)-0304-152 การพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองทางจุลชีววิทยาสําหรับกลุมยาเต

ตระซัยคลินตกคางในน้ํานมโคดิบ (Development of 

Microbiological screening method for tetracyclines residues 

in raw cow’s milk)

สมชาย วงศสมุทร 

เนาวรัตน กําภูศิริ

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

153 55(2)-0304-153 การทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหปริมาณโปรตีน น้ําตาล

แลคโตสและปริมาณของแข็งทั้งหมดในตัวอยางน้ํานมโคดิบ 

(Proficiency Testing of Protein, Lactose and Total solids in 

Raw Cow’s Milk)

สมชาย วงศสมุทร 

ศิริประภา คําโคตร

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

154 55(2)-0304-154 คูมือการตรวจประเมินความสามารถทางวิชาการหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑนม

สมชาย วงศสมุทร สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

155 55(2)-0214-155 ผลผลิตและสวนประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง หญากินนีมอบ

บาซาและหญากินนีโคโลเนียว ในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว

ของแกน

พิมพาพร พลเสน

สุกัญญา คําพะแย

วิรัช สุขสราญ 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

156 55(2)-0116(1)-156 ความชุกทางซีรั่มของโรคบรูเซลโลซิสในแพะในกลุมเกษตรกรที่เขา

รวมกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในพื้นที่อําเภออูทองป 2552-2554

อนุสรณ สังขผาด 

ภรณชนก สุขวงศ

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

157 55(2)-0115-157 ความสัมพันธระหวางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป A ที่แยกไดใน

พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ของประเทศไทยป พ.ศ. 2554 กับไวรัส

ที่ใชผลิตวัคซีน

สมใจ กมลศิริพิชัย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

158 55(2)-0115-158 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคปากและเทาเปอย สมใจ กมลศิริพิชัย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

159 55(2)-0116(9)-159 ศึกษาสถานการณการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาของเนื้อสุกรในพื้นที่

จังหวัดพัทลุง

มนัส เทพรักษ

สุภาณี เอื้อเบญจพล

คมวุฒิ ธรรมสาร

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

160 55(2)-0116(9)-160 กรณีศึกษา : โครงการสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาดจังหวัดพัทลุง มนัส เทพรักษ

จุลชาติ จุลเพชร

สํานักงานปศุสัตวเขต 9



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

161 55(2)-0115-161 การติดเชื้อ Mycoplasma mycoides subspecies Capri ในลูกแพะ พัชรี ทองคําคูณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

162 55(2)-0107-162 ปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลลที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไวรัสกาฬโรค

เปด

ธวัชชัย ปจฉานุกูล 

ฤทธิ์ลือชัย ปูสูงเนิน

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

163 55(2)-0107-163 การสูญเสียปริมาณไวรัสในขั้นตอนแชแข็งและทําแหงของการผลิต

วัคซีนกาฬโรคเปด

ฤทธิ์ลือชัย ปูสูงเนิน 

ธวัชชัย ปจฉานุกูล

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

164 55(2)-0206-164 ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสเต็กเนื้อโคเชียงใหมบราวนเพศผู นางจิรวรรณ จุยวัดเลา

สันติ แพงเมา

ชาตรี ประทุม 

สมคิด พรหมมา

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

165 55(2)-0206-165 สมรรถภาพการผลิตกระบือนมพันธุเมซานีที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบ

พันธุสัตวบุรีรัมย

ศรุต วงษขันธ

พิเศษ แสดกระโทก

ประมร เมืองพรม

ฉลองชัย ชุมชื่น

พิชิต ชุมเจริญ 

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

166 55(2)-0216(3)-166 ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของกลุมผูเลี้ยงสัตวโครงการธนาคาร โค-

กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๓

ประเทือง ขอสันเทียะ

ลิขิต อุปมา

นภาพร โสมกุล

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

167 55(2)-0216(3)-167 การศึกษาผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรยักษที่

ปลูกภายใตสภาพการจัดการแปลงหญาของเกษตรผูเลี้ยงโคนมรายยอย

ในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๓

ประเทือง ขอสันเทียะ

สุรศักดิ์ พัฒนพงศ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

168 55(2)-0105-168 การสํารวจและศึกษาสถานการณโรคโลหิตจางติดตอในมา ( Equine 

Infectious Anemia, EIA) ที่มีการนําเขาประเทศไทย ผานระบบ

ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส (e-Service) ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๕๔

อุบลวรรณ จตุรพาหุ 

ชาคริต ภูมิศรีจันทร

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

169 55(2)-0208-169 ผลของโปรเจสตินชนิดลอดชองคลอดและชนิดฝงใตผิวหนังเพื่อผสม

เทียมแบบกําหนดเวลาตอการตั้งทองในกระบือปลักไทย

ไกรวรรณ หงษยันตรชัย สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

170 55(2)-0208-170 ผลของ GnRH ในวันที่ ๕ หลังการเหนี่ยวนําการเปนลัดดวย Ovsynch

 ตอคุณภาพของคอรปสลูเทียมในแมโคเนื้อตัวรับพันธุผสมบราหมัน

ไกรวรรณ หงษยันตรชัย สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2555

171 55(2)-0312-171 การศึกษาสภาวการณของสารพิษทีทูจากเชื้อรากลุมฟูซาเรี่ยมใน

อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป

วิศลป พงษพัฒน 

พิไล กวิศราศัย

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

172 55(2)-0312-172 การศึกษาการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรของเกษตรกรผู

เลี้ยงเปดรายยอยในเขตจังหวัดนครสวรรค

ธันวา ไวยบท 

ทวีโชค ละมายศรี

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

173 55(2)-0214-173 ตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกหญาหวายขอจําหนายของ

เกษตรกรอําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จักรี เทศอาเส็น สํานักพัฒนาพันธุสัตว

174 55(2)-0214-174 ผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง หญากินนีมอม

บาซา และหญากินนีโคโลเนียวภายใตสภาพรมเงาสวนปาลมน้ํามันอายุ

 ๓-๕ ป ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏรธานี

จักรี เทศอาเส็น สํานักพัฒนาพันธุสัตว

175 55(2)-0316(8)-175 การประเมินมาตรฐานโรงฆาสัตวและคุณภาพเนื้อสัตวในจังหวัดภูเก็ต ไสว ยันตะพันธ

ไทยวิวัฒน วรรณสุข

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

176 55(2)-0304-176 การปนเปอนของเชื้อลิสเตอรเรียในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑแชแข็ง 

(Contamination of Listeria species in frozen meat and 

products)

จนัญญา สุขเพสน

วงศขวัญ จิตนุพงศ

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

177 55(2)-0115-177 Flavobacterium columnare isolated from brains of pond 

culture Nile tilapia in Thailand 

นพพร โตะมี 

ทวีวัฒน ดีมะการ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
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178 55(2)-0116(6)-178 การทดสอบยาในกลุม Macrolide ที่ใหผลบวกลวงตอการตรวจสาร

กลุมเบตาอะโกนิสท ในสุกรขุน

ชัยนาท แสนยศ 

สืบชาติ สัจจวาฑิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

179 55(2)-0116(7)-179 การศึกษายาตกคางในไขไกจากฟารมในจังหวัดนครปฐม ภัทร บุญมั่น สํานักงานปศุสัตวเขต 7

180 55(2)-0116(7)-180 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ

ตั้งมาตรฐานฟารมสัตวปกในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สุภาณี เอื้อเบญจพล 

มนัส เทพรักษ

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

181 55(2)-0206-181 ความสัมพันธของยีนเครียดตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรพันธุเปย

แตรงและลูกผสมเปยแตรง
ธวัชชัย แถวถาทํา

ธวัชชัย ตุยหลา 

ประภาส มหินชัย

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

182 55(2)-0105-182 การเฝาระวังโรค Salmonellosis ในสินคาปศุสัตว ยุทธนา ชัยศักดานุกูล

นิดารัตน ไพรคณะฮก 

อุบลวรรณ จตุรพาหุ

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

183 55(2)-0115-183 การศึกษาคุณสมบัติทางแอนติเจนในปฏิกิริยาบายดิ่งโดยวิธี แอนไท

จินิกไตเตรชั่น อิไลซาของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (FMD antigenic

 profiling ELISA)

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย

วิไล ลินจงสุบงกช 

จรรยา สมานิตย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
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184 55(2)-0115-184 การจําแนกคุณลักษณะดานวัคซีนแม็ทชิ่งของไวรัสโรคปากและเทา

เปอยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงป2553-2555 (Vaccine

 matching strain characterization of foot and mouth disease 

virus in South East Asia during 2010-2012)

วิไล ลินจงสุบงกช

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย

สมเกียรติ์ เพชรวานิชกุล 

จรรยา สมานิตย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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