
ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

1 56(2)-0304-001 การพัฒนาและพิสูจนความใชไดของวิธีวิเคราะหยืนยันชนิดและ

ปริมาณของสารตกคางกลุมยาตานบิด 5 ชนิดในกลามเนื้อไก โดย

เทคนิค LC-MS/MS

นรยา ตั้งศิริทรัพย

สุจิตตรา พงศวิวัฒน

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

2 56(2)-0116(3)-002 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในโคนมของ

จังหวัดชัยภูมิ

ทับทอง บุญเติม 

ตรองรัก บุญเติม

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

3 56(2)-0316(3)-003 เปรียบเทียบผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับฟารมไกเนื้อตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออก

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. ฉบับแกไขครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม

 2551) กับฉบับแกไขครั้งที่ 2 (1 กุมภาพันธ 2554) ในพื้นที่ปศุสัตว

เขต 3

ปณณรัตน สวัสดิ์ 

ทาริกา ประมูลสินทรัพย

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

4 56(2)-0116(3)-004 การตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในสุกรจังหวัดชัยภูมิระหวางปงบประมาณ

 2551-2555

สุรสิทธิ์ วิชัยแสง 

เชื้อชาย ธงชัย

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

5 56(2)-0116(3)-005 ลักษณะรูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง

เชื้อชาย ธงชัย 

สุรสิทธิ์ วิชัยแสง

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

6 56(2)-0516(3)-006 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตว

เขต 3

วชิระ เสือบัว

นภาพร โสมกุล

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556
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7 56(2)-0516(3)-007 ภาวะความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปศุสัตวใน

พื้นที่ปศุสัตวเขต 3

วชิระ เสือบัว 

วรศักดิ์ เนตวงษ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

8 56(2)-0216(1)-008 ความตองการสงเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี สุชาติ ยี่สาคร 

ธีรวิทย ขาวบุบผา

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

9 56(2)-0116(1)-009 การสํารวจและศึกษาสถานภาพโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาตฯ (ฆจส.๒) 

ในพื้นที่จังหวัดสระแกว เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามกฎกระทรวง

 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพัก

สัตวและการฆาสัตว พ.ศ. 2555

ไทยวิวัฒน วรรณสุข 

ไสว ยันตะพันธ

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

10 56(2)-0115-010 การติดเชื้อ Jaagsiekte sheep retrovirus ในฟารมเลี้ยงแกะที่ตรวจ

พบแอนติบอดีตอเชื้อ Maedi-visna virus ในจังหวัดราชบุรี

ตระการศักดิ์ แพไธสง 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

11 56(2)-0115-011 Prevalence of Streptococcus suis  in Tonsils of Slaughtered 

Pigs in Lampang and Phayao Provinces of Thailand

พรเพ็ญ พัฒนโสภน 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

12 56(2)-0216(3)-012 ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมเกษตรกร โดยปราชญชาวบานศูนยเครือขาย

เรียนรูการเลี้ยงสัตว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สุรศักดิ์ วงษศรีมี 

จํานงค จังอินทร

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

13 56(2)-0216(3)-013 การศึกษาสภาพการจัดการฟารมโคนมของเกษตรกรรายยอยจังหวัด

ศรีสะเกษ

จํานงค จังอินทร 

สุรศักดิ์ วงษศรีมี

สํานักงานปศุสัตวเขต 3
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14 56(2)-0115-014 การติดเชื้อแบคทีเรียที่เปนปญหาในสุกร และไกในพื้นที่ภาคตะวันออก

 ระหวางป พ.ศ. 2551-2554

ฤชุดา กาญจนเพ็ญ 

สมชวน รัตนมังคลานนท

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

15 56(2)-0115-015 การตรวจหายีนที่ควบคุมการสรางสารพิษและดื้อตอยา methicillin 

ของเชื้อ Stapphylococcus aureus สายพันธุที่แยกไดจากเนื้อสัตว

ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

เพชรรัตน ศักดินันท 

สุภาพร มีบุญ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

16 56(2)-0316(6)-016 การศึกษาความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผูประกอบการขาย

อาหารสัตวตอพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕

 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ธีระ นววิภาพันธ

อัญชลี คําใสย

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

17 56(2)-0316(6)-017 การศึกษาความรูความเขาใจ และทัศนคติของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร 

อําเภอทาตะโกจังหวัดนครสวรรค ตอการจัดการสิ่งแวดลอมในฟารม

สุกร

อารัมภีร อุทาน 

ศิลาวุฒิ จันทวงค

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

18 56(2)-0316(6)-018 การศึกษาความแตกตางจํานวนแบคทีเรียโดยรวมของโครงการ

เนื้อสัตวอนามัยกับเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวจากโรงฆาภายในประเทศ 

ในพื้นที่จังหวัดตาก

จํารัส เขงวา สํานักงานปศุสัตวเขต 6

19 56(2)-0116(5)-019 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตในเลือดไกพื้นเมืองจังหวัด

นานระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 – สิงหาคม พ.ศ.2555

ออมฤทัย ใจจันทร

วีรวัฒน โพธิ์สุยะ 

และณัฐธัญ แสนบัวผัน

สํานักงานปศุสัตวเขต 5
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20 56(2)-0116(5)-020 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในของโคเนื้อในพื้นที่

อําเภอเมืองนานระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2554

วีรวัฒน โพธิ์สุยะ

เพ็ญพร ทับเลิก 

ออมฤทัย ใจจันทร

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

21 56(2)-0316-021 การประเมินคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อัญชลี คําใสย 

ธีระ นววิภาพันธ

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

22 56(2)-0316(1)-022 ทัศนคติในการเขาสูระบบมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของเกษตรกรผูเลี้ยง

ไกเนื้อ จังหวัดชัยนาท

ศิลาวุฒิ จันทวงศ 

อารัมภีร อุทาน

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

23 56(2)-0316(1)-023 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันโรคพิษสุนัขบาตําบลหาดทา

เสา อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สรอยนภา กรองสอาด 

วนิดา แจงประจักษ

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

24 56(2)-0316(1)-024

25 56(2)-0105-025 แนวทางการกําจัดโรคนิวคาสเซิลของประเทศไทย วนิดา แจงประจักษ 

สรอยนภา กรองสอาด

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

26 56(2)-0105-026 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อทริพปาโนโซมา อี

แวนซายในโคเนื้อ จังหวัดพะเยา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม 

พ.ศ. 2555

บรรจง อาจคํา

นวลขาว ดวงหทัย

ศรีภักดี ศรุดาติวะนันทากร

สํานักงานปศุสัตวเขต 5
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27 56(2)-0105-027 คูมือการใชโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการควบคุมปองกันโรคระบาด

สัตว (Quantum GIS)

บรรจง อาจคํา

วิสูตร นวลขาว

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

28 56(2)-0115-028 การติดเชื้อ Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli (ExPEC)

 ในลูกเสือดํา

สุภาพร จวงพานิช สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

29 56(2)-0116(1)-029 การศึกษาสภาวะโรคพยาธิในเลือดโคนมของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ

มวกเหล็กและอําเภอวังมวง

ชัชรี นิยโมสถ 

วัชรพงษ สุดดี

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

30 56(2)-0116(1)-030 ความชุกและปจจัยเสี่ยงการพบผลบวกทางซีรัมตอโรคบรูเซลโลซีส

ของฟารมกระบือในจังหวัดลพบุรี ป 2555

วัชรพงษ สุดดี 

ชัชรี นิยโมสถ

สํานักงานปศุสัตวเขต 1

31 56(2)-0316(8)-031 การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา ในเนื้อสุกรและเนื้อไกจากโรงฆาสัตว

ในจังหวัดพังงา ป 2551-2554

ตรองรัก บุญเติม 

ทับทอง บุญเติม

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

32 56(2)-0216(9)-032 โปรแกรมบริหารจัดการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม

พระราชดําริ กรมปศุสัตว

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

33 56(2)-0216(9)-033 ความเชื่อมั่นของเกษตรกรตออาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชยใน

พื้นที่ จังหวัดสตูล

รัตนา วุนซิ้ว

บัญชา สัจจาพันธ 

อุสมาน สะยะมิน

สํานักงานปศุสัตวเขต 9
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34 56(2)-0216(9)-034 ความเชื่อมั่นของเกษตรกรตออาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อรายยอยในพื้นที่

จังหวัดสตูล

บัญชา สัจจาพันธ

รัตนา วุนซิ้ว 

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

35 56(2)-0216(9)-035 ความคิดเห็นของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะรายยอยตอความเขมแข็งของ

กลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สิรพงศ ศิริรักษ 

บุญสง รัตนพร

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

36 56(2)-0216(9)-036 การผลิตและการตลาดเปดไขของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา สิรพงศ ศิริพงษ

ณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

37 56(2)-0216(9)-037 ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของเกษตรกร โครงการธนาคารโค-

กระบือเพื่อเกษตรตามพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง 

กนกรส แสงสุวรรณ

สํานักงานปศุสัตวเขต 9

38 56(2)-0214-038 การใชวัตถุดิบผสมทดแทนอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงไกไข ญาณิศา รัชดาภรณวานิช สํานักพัฒนาอาหารสัตว

39 56(2)-0214-039 ผลของระดับการใหอาหารที่มีตอสมรรถนะการเจริญเติบโตและ

ลักษณะซากของโคขาวลําพูน

อรวิมล แกวเกลี้ยง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

40 56(2)-0214-040 ศึกษาคุณคาทางอาหารสัตวของพืชพื้นเมืองหมักบางชนิดที่ใชเปน

อาหารเลี้ยงแพะในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (๑) ใบกันเกรา ใบโคลงเคลง ใบคอแหงปา 

และใบกระถินเทพา

คมสัน ทะกัน สํานักพัฒนาอาหารสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

41 56(2)-0214-041 ผลของอัตราการใสปุยคอกและปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิตและ

สวนประกอบทางเคมีของหญาแพงโกลาในชุดดินหุบกะพง

เฉลา พิทักษสินสุข สํานักพัฒนาอาหารสัตว

42 56(2)-0314-042 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อสุกรจาก

การคาปลีกถึงการบริโภค

ธนิดา หรินทรานนท สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

43 56(2)-0214-043 การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุหญากินนีอูมากุ 

กินนีสีมวง และกินนีมอมบาซา

อรวิมล แกวเกลี้ยง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

44 56(2)-0314-044 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Flumethrin และ 

tau-Fluvalinate กับการควบคุมปองกัน กําจัดไรผึ้ง

ธนิดา หรินทรานนท สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

45 56(2)-0105-045 การประเมินมาตรการฉีดวัคซีนควบคุมโรคไขหวัดนกในระดับประเทศ อรพันธ ภาสวรกุล สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

46 56(2)-0312-046 การวิเคราะหรวมผลการใชสารกลุมเบตา-อะโกนิสท ในการผลิตสุกร

ในประเทศไทย

นิดารัตน ไพรคณะฮก สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

47 56(2)-0115-047 การสํารวจโรคติดเชื้อ Elephant endotheliotropic herpesvirus 

infection ในชางเอเชีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2555

บพิธ ปุยะติ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

48 56(2)-0115-048 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Maedi-visna virus

 ในแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

ตระการศักดิ์ แพไธสง 

พิไลพร เจติยวรรณ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

49 56(2)-0115-049 พัฒนาการใชอีไลซาสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคบาดทะยักในชาง พรพรรณ เลาลือ

นัทธิณี กิตติวรรณ 

ชัยวัธน วิทูระกูล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

50 56(2)-0116(3)-050 การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย

วชิราภรณ นองมัน 

นัฐฐา ศิริเจริญไชย

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

51 56(2)-0116(3)-051 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคระบาดในสุกรพื้นที่จังหวัดสุรินทร วชิราภรณ นองมัน 

เทิดศักดิ์ ดีเสมอ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

52 56(2)-0312-052 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆาเชื้อและอายุการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑฆาเชื้อกลุมเปอรออกไซด

คนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์

สุดารัตน เคยเหลา 

จุฬาพร ศรีหนา

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

53 56(2)-0312-053 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆาเชื้อและอายุการจัดเก็บ

ผลิตภัณฑฆาเชื้อกลุมไฮโปรคลอไรท

คนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์

ศศิ เจริญพจน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

54 56(2)-0214-054 คุณคาทางโภชนะ และพลังงานใชประโยชนไดของกากมันเอทานอลใน

โคเนื้อ

ศศิธร เจาะจง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

55 56(2)-0214-055 การศึกษาการใชผลฟกทองและใบปอสาหมักเลี้ยงสุกรลูกผสมพื้นเมือง

 X เปยแตรง

รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน สํานักพัฒนาอาหารสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

56 56(2)-0214-056 การใชพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเลี้ยงโคนม วิชัย อาระหัง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

57 56(2)-0214-057 ผลของวันปลูกที่มีตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุหญากินนีอูมากุ บุญสง เลิศรัตนพงศ สํานักพัฒนาอาหารสัตว

58 56(2)-0115-058 โรคเชอราในชางลากไมในอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อรพรรณ อาจคําภา 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

59 56(2)-0115-059 การสอบสวนโรคบรูเซลโลซีสในสัตวและคนในฟารมแหงหนึ่งใน

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๔

อรพรรณ อาจคําภา 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

60 56(2)-0115-060 ซีโรไทปและความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อ Pasteurella 

multocida ที่เพาะแยกไดจากสัตวในภาคเหนือตอนบน

กมลรัตน ครุธาโรจน 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

61 56(2)-0115-061 การตรวจหายีนที่ควบคุมการสรางสารพิษของเชื้อ β-hemolytic 

Escherichia coli จากสุกรปวยในภาคเหนือตอนลางโดยวิธี 

polymerase chain reaction

โยธกานต สิงหวงศ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

62 56(2)-0214-062 ผลของระยะปลูกและวิธีเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ

หญากินนีอูมากุ

สุกัญญา คําพะแย สํานักพัฒนาอาหารสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

63 56(2)-0208-063 คาอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธทางพันธุกรรมสําหรับปริมาณ

ผลผลิตน้ํานม และองคประกอบของน้ํานมของโคนมลูกผสมโฮลสไตน

ฟรีเชี่ยนในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (Heritability and 

Genetic Correlation for Milk Production and Milk 

Composition of Holstein Friesian Crossbred Cows in 

Western Part of Thailand)

สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์ 

สมพงษ แชจอหอ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

64 56(2)-0115-064 สภาวะโรคบรูเซลโลซิสทางซีรัมวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของ

ประเทศไทยในระหวางป 2552 – 2554

นงลักษณ แสงแกว 

ธรรมรัฐ หรพรอม

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

65 56(2)-0115-065 การพัฒนาวิธีการเตรียมเนื้อเยื่อกอนการยอมสี Ziehl-Neelsen เพื่อ

การตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคเบื้องตนทางจุลชีววิทยา

พรทิพา โรจนแสง 

กรรณิการ ไชยเสริฐ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

66 56(2)-0115-066 การสํารวจความชุกทางซีรัมของเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยในโคและ

กระบือที่ผานดานกักสัตวจังหวัดเชียงรายในป 2555

วิจิตรา อนุกูล

เมธานนท มูลโพธิ์ 

ชัยวัธน วิทูระกูล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

67 56(2)-0116(2)-067 การสํารวจเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร จากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตวเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุพาพร นักบุญ 

พุทธชาด คาดสนิท

สํานักงานปศุสัตวเขต 2



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

68 56(2)-0115-068 การพัฒนาวิธีตรวจหาสารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมทในตัวอยางปศุ

สัตวโดยใชเอนไซมโคลีนเอสเทอเรสในซีรัมโค

จํารัส เลิศศรี

พรพรรณ เลาลือ 

ชัยวัธน วิทูระกูล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

69 56(2)-0115-069 ระบบการเฝาระวังสารตกคางในสินคาปศุสัตว ธนิดา หรินทรานนท สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

70 56(2)-0107-070 เปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ชนิด

แขวนลอย

อนุรักษ ตระการรังสี 

กังวาน จึงธีรพานิช

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

71 56(2)-0105-071 สถานการณโรคพิษสุนัขบาของสัตวในประเทศไทยตั้งแตป 2552 ถึง

เดือนมิถุนายน 2553

วิไลภรณ วงศพฤกษาสูง

ธีรศักดิ์ ชักนํา

ประวิทย ชุมเกษียร

พจมาน ศิริอารยาภรณ

ปราณี พาณิชยพงษ

การุณ ชนะชัย 

ทิพวรรณ ปรักมะวงศ

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

72 56(2)-0105-072 คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว สําหรับเจาหนาที่ปศุสัตว

ระดับอําเภอ

วิไลภรณ วงศพฤกษาสูง 

วีรพงษ ธนพงษธรรม

สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

73 56(2)-0316(4)-073 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ของผูประกอบการขายอาหารสัตวใน

เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหวางปงบประมาณ 2554 – 2555

วิเชฎฐ ยาทองไชย 

รัถยา หมั่นจิตร 

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

74 56(2)-0316(4)-074 การศึกษาสภาพการฆาสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2555 วิเชฎฐ ยาทองไชย 

รัถยา หมั่นจิตร

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

75 56(2)-0404-075 การพิสูจนความใชไดของวิธีวิเคราะหเพื่อยืนยันชนิดและปริมาณยา

สัตวกลุม Aminoglycosides ในน้ําผึ้ง โดยเทคนิค LC-MS/MS

จรัสศรี แกวฝน 

สุจิตตรา พงศวิวัฒน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

76 56(2)-0316(3)-076 การทวนสอบการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับ

ฟารมปศุสัตวในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 3

ทาริกา ประมูลสินทรัพย

และคณะ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

77 56(2)-0115-077 การศึกษาเบื้องตนของภาวะการติดเชื้อโลหิตจางติดตอในไกพื้นเมือง

ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

วิจิตรา อนุกูล

นงลักษณ แสนบัวผัน 

เมธานนท มูลโพธิ์

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

78 56(2)-0115-078 โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของแกะในจังหวัดราชบุรี” 

(Infectious Respiratory Diseases in Sheep in Ratchaburi 

Province, Thailand)

รัตติยา นาคสุวรรณ

แสงจันทร ศรีศิลปอุดม

เพชรรัตน ศักดินันท 

ตระการศักดิ์ แพไธสง

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

79 56(2)-0316(2)-079 การศึกษาแนวโนม คุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดนครนายก บุญกัน เขตแวงควง 

จุลชาติ จุลเพชร

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

80 56(2)-0105-080 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบาในสัตวของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 

2549-2554

ธีรพงศ ยืนยงโอฬาร สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

81 56(2)-0105-081 หลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ดวงดาว รักษากุล สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

82 56(2)-0116(5)-082 การปนเปอน Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus 

ในเนื้อสัตวระหวางสถานที่จําหนายเนื้อสัตว และโรงฆาสัตวในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ป 2554

มณิชญา ประชุม

สุวิทย ประชุม

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

83 56(2)-0116(5)-083 การควบคุมปองกันและกําจัดโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (เอ็ช๕ เอ็น๑) 

จากประสบการณของประเทศไทย (Prevention, Control and 

Eradication of Highly Pathogenic Avian Influenza-H๕N๑: 

Thailand Experience)

อรพันธ ภาสวรกุล สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

84 56(2)-0115-084 รายงานสัตวปวย: โรคลิวโคซิสในฟารมไกไขที่จังหวัดมหาสารคาม สุปราณี เดิมพันธ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

85 56(2)-0115-085 Nucleotide sequences of goose parvovirus isolates from 

Thailand and the comparison with vaccine strains (ลําดับนิ

วคลีโอไทดของเชื้อพารโวไวรัสในหานที่แยกในประเทศไทยและการ

เปรียบเทียบกับเชื้อสายพันธุวัคซีน)

ทวีวัฒน ดีมะการ 

สุเทพ ทางดี

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

86 56(2)-0116(3)-086 รายงานการสํารวจและวิเคราะหสถานการณโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2547-2555

สุรพงษ เสนาใหญ 

สายฝน วงษาทุม

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

87 56(2)-0116(3)-087 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชในการผลิตสัตวปกในฟารม

มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สายฝน วงษาทุม 

สุรพงษ เสนาใหญ

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

88 56(2)-0316(3)-088 การวิเคราะหปญหาการตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารมไกเนื้อ ใน

พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และความรู ทัศนคติ 

ของผูประกอบการเลี้ยงไกเนื้อ ที่มีตอมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

เสาวนีย พวงไพบูลย 

ปญญา แววดี

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

89 56(2)-0316(3)-089 สถานการณและระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนลาง

ปนัดดา เนตรพุดซา 

กิตติวดี โชติปรายน

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

90 56(2)-0115-090 การผาซากสัตวและการเก็บตัวอยาง ลัดดา ตรงวงศา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

91 56(2)-0115-091 Molecular typing of haemorrhagic septicaemia-associated 

Pasteurella multocida isolates from Pakistan and Thailand 

using multilocus sequence typing and pulsed-field gel 

electrophoresis

พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

92 56(2)-0115-092 การสํารวจเชื้อ Streptococcus suis และความไวตอยาตานจุลชีพใน

สุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

วัลญา วงษจันทอง

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

93 56(2)-0206-093 คาการผสมพันธุและดัชนีการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโตใน

โคพันธุตากที่จําแนกกลุมพันธุกรรมตามระดับสายเลือดตางๆ

เยาวลักษณ เลไพจิตร 

เอก วิทูรพงศ 

วุฒิพงษ อินทรธรรม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

94 56(2)-0316(3)-094 สํารวจความรูและทัศนคติเกี่ยวกับมาตรฐานฟารมโคนมของเกษตรกร

ในจังหวัดนครสวรรค

พุทธชาติ คาดสนิท สํานักงานปศุสัตวเขต 6

95 56(2)-0116(4)-095 การศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซีสทางซีรั่มวิทยาในโคนมใน

จังหวัดหนองบัวลําภูระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๖

กฤษณะ ผลไสว 

ปญญาวัฒน ใสกาง

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

96 56(2)-0116(4)-096 การสํารวจความชุกการติดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารโค 

กระบือในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬป ๒๕๕๖

ปญญาวัฒน ใสกาง

กฤษณะ ผลไสว

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

97 56(2)-0116(4)-097 การสํารวจความชุกการติดพยาธิใบไมตับกระบือในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนป ๒๕๕๑

มาโนชญ บุญรอด 

พรศักดิ์ ประสมทอง

สํานักงานปศุสัตวเขต 4



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

98 56(2)-0116(4)-098 การสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย

 จังหวัดกาญจนบุรี สิงหาคม ๒๕๕๕

พรศักดิ์ ประสมทอง 

มาโนชญ บุญรอด

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

99 56(2)-0115-099 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสพีอารอารเอสในสุกร ใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ธรรมรัฐ หรพรอม 

นงลักษณ แสงแกว

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

100 56(2)-0115-100 การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๕

วิลาวรรณ บุตรกูล 

สืบชาติ สัจจวาทิต

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

101 56(2)-0115-101 การตรวจพบสารกลุมเบตาอะโกนิสต จากตัวอยางปสสาวะสุกรใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนลางในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๕

สืบชาติ สัจจวาทิต 

วิลาวรรณ บุตรกูล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

102 56(2)-0316(4)-102 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวใน

เขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ

นิรุตต ศรีสรอย 

ธีรพงศ ใจซื่อ 

รัชภูมิ เขียวสนาม

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

103 56(2)-0316(4)-103 การศึกษาการคงไวซึ่งการรับรองมาตรฐานฟารมไกเนื้อของ

ผูประกอบการฟารมไกเนื้อมาตรฐานในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๔

ธีรพงศ ใจซื่อ 

นิรุตต ศรีสรอย

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

104 56(2)-0316(4)-104 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดขอนแกน ธีรพงศ ใจซื่อ

นิรุตต ศรีสรอย 

รัชภูมิ เขียวสนาม

สํานักงานปศุสัตวเขต 4



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

105 56(2)-0316(4)-105 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในจังหวัดเลยระหวางป ๒๕๕๐-๒๕๕๕วัฒนวิทย นาคตอย 

คณายศ กริอุณะ

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

106 56(2)-0316(4)-106 การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตว ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

คณายศ กริอุณะ 

วัฒนวิทย นาคตอย

สํานักงานปศุสัตวเขต 4

107 56(2)-0116(7)-107 การปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. และ Staphylococcus 

aureus ในเนื้อสัตวจากตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดราชบุรี

สุวัฒน มลิจารย 

ศิรินทรทิพย 

วนาประเสริฐศักดิ์ 

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

108 56(2)-0116(7)-108 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางป ๒๕๕๓-

๒๕๕๕

ศิรินทรทิพย 

วนาประเสริฐศักดิ์

สุวัฒน มลิจารย

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

109 56(2)-0501-109 โครงการผลิต คูมือการติดตอขอรับบริการกรมปศุสัตว จิรภา วงษศุข 

พริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ

สํานักเลขานุการกรม

110 56(2)-0501-110 โครงการรณรงคเผยแพรองคความรูเพื่อชวยเหลือและฟนฟูเกษตรกรผู

ประสบอุทกภัยดานปศุสัตว

จิรภา วงษศุข 

พริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ

สํานักเลขานุการกรม

111 56(2)-0116(5)-111 ปจจัยที่สงผลตอเซลลโซมาติกในฟารมโคนมของจังหวัดเชียงใหม สุวิทย ประชุม

มณิชญา ประชุม

สํานักงานปศุสัตวเขต 5



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

112 56(2)-0116(5)-112 ความรู การมีสวนรวมและความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการพัฒนา

รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงตอโรคไขหวัดนก และ

โรคระบาดอื่นในไกพื้นเมืองของเกษตรกรเครือขายฟารมสาธิต ของ

พื้นที่ระบาดไขหวัดนกครั้งเดียวกับพื้นที่เคยระบาดซ้ําหลายครั้งใน

ภาคเหนือของประเทศไทย

สมพร พรวิเศษศิริกุล 

เทิดศักดิ์ ญาโน 

สุวิทย โชตินันท 

สุวิชัย โรจนเสถียร

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

113 56(2)-0502-113 คูมือปฏิบัติงานการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ สิ่งกอสราง และการโอน

ลางบัญชีพักสินทรัพยของกรมปศุสัตว

เอื้อง ศิลปศาสตร กองคลัง

114 56(2)-0509-114 การประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ -๒๕๖๐

นพเกา กะตากูล กองแผน

115 56(2)-0509-115 การประเมินโครงการจางเมหาบริการงานตรวจปองกันโรคสัตวในตําบล นพเกา กะตากูล 

ไพโจน จิ้วบุญสราง 

กัลยา ฦาชา

กองแผน

116 56(2)-0116(6)-116 การเฝาระวังโรคไขหวัดนกทางซีรั่มวิทยาในไกพื้นเมือง ในพื้นที่ปศุสัตว

เขต ๖

วิภาพร เฟองฟุง 

ทวี เกตุขุนทด

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

117 56(2)-0116(6)-117 การศึกษาความรูและพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๖ 

ในการใชวัคซีนปองกันโรคในไกพื้นเมือง

วิภาพร เฟองฟุง 

ทวี เกตุขุนทด

สํานักงานปศุสัตวเขต 6



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

118 56(2)-0116(6)-118 ผลวิเคราะห กิจกรรมสํารวจระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลในไก

ภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิลของกรมปศุสัตว ในพื้นที่ปศุ

สัตวเขต ๖

ทวี เกตุขุนทด 

วิภาพร เฟองฟุง

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

119 56(2)-0116(6)-119 การศึกษาการรับและถายทอดเชื้อไวรัสไขหวัดนกในเปดไลทุง ชนิด H

๕ และH๗ จังหวัดกําแพงเพชร

กิตติ รักสิการ 

กิติภัทท สุจิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

120 56(2)-0116(6)-120 การศึกษาความรู และพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

กําแพงเพชร ดานการควบคุม และปองกันโรคในเปดไลทุง

กิตติ รักสิการ 

กิติภัทท สุจิต

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

121 56(2)-0316(8)-121 ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจไกเนื้อตอการขอรับรองมาตรฐาน

อาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลชาติ จุลเพชร 

บุญกัน เขตแวงควง

สํานักงานปศุสัตวเขต 8

122 56(2)-0216(3)-122 ความพึงพอใจการเลี้ยงโคเนื้อวางิวของเกษตรกรรายยอย อําเภอเมือง

สุรินทร

ศิวเทพ วงศพรหม 

มยุรา แซฉั่ว

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

123 56(2)-0216(3)-123 การศึกษาสภาพการเลี้ยงหมูหลุมและความพึงพอใจของเกษตรกรที่รับ

ความรูจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร

ศิวเทพ วงศพรหม 

มยุรา แซฉั่ว 

พิเศษ แสดกระโทก

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

124 56(2)-0206-124 การคัดเลือกคูผสมพันธุเพื่อควบคุมอัตราเลือดชิดและผลตอบสนอง

ทางพันธุกรรมที่เหมาะสมตอลักษณะการเจริญเติบโตในฝูงปดของโค

พันธุตาก

ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ 

เยาวลักษณ เลไพจิตร 

วุฒิพงษ อินทรธรรม

สํานักพัฒนาพันธุสัตว
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125 56(2)-0120-125 กรณีศึกษา: การจับกุมโรงชําแหละไกเถื่อนจังหวัดนครราชสีมา ชาคริต ภูมิศรีจันทร 

อุบลวรรณ จตุรพาหุ

กองสารวัตและกักกัน

126 56(2)-0316(6)-126 การศึกษาคาองคประกอบน้ํานมดิบและจํานวนเซลลโซมาติกจากถัง

นมรวมรายฟารมโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๖

ภัทรพล สําเร็จดี 

ปราโมทย คายชัยภูมิ

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

127 56(2)-0316(6)-127 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกรจังหวัดพิจิตร ระหวาง

ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ปราโมทย คายชัยภูมิ 

ภัทรพล สําเร็จดี

สํานักงานปศุสัตวเขต 6

128 56(2)-0216(2)-128 ความตองการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอําเภอแปลงยาว

 อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ธเนศ โพธิ์ทอง 

วิโรจน ประยูรวิวัฒน 

นงนุช งอยผาลา

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

129 56(2)-0216(2)-129 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรผู

เลี้ยงกระบือในจังหวัดสระแกว

ธเนศ โพธิ์ทอง 

ธนเดช อมรชัยสิน 

สุวิช บุญโปรง

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

130 56(2)-0116(2)-130 การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มวิทยาตอ

เชื้อบรูเซลลาในฝูงแพะที่จังหวัดสระแกว ป ๒๕๕๕

ยุทธนา โสภี 

นพวรรณ บัวมีธูป

สํานักงานปศุสัตวเขต 2
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131 56(2)-0116(2)-131 การติดตามระดับแอนติบอดีของโรคปากและเทาเปอยภายหลังการฉีด

วัคซีนชนิด Trivalent (O , A และ Asia ๑ ) ในลูกโคอายุ ๔-๖ เดือน 

ของจังหวัดตราด ป ๒๕๕๕

ประหยัด เขงคา

ยุทธนา โสภี 

เอกรินทร วัฒนพลาชัยกูร

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

132 56(2)-0517-132 แนวทางการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

ภายใน กรมปศุสัตว

ธารารัตน มูลิกา กลุมตรวจสอบภายใน

133 56(2)-0517-133 แนวทางการตรวจสอบดําเนินงาน งาน โครงการ ของกรมปศุสัตว ธารารัตน มูลิกา กลุมตรวจสอบภายใน

134 56(2)-0115-134 การเฝาระวังการปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวในเปลือก

สับปะรดที่ใชเลี้ยงโคนม

มาลี ธีรานุสนธิ์ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

135 56(2)-0116(7)-135 การเปรียบเทียบการใชสารเรงเนื้อแดงในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๗ กอนและ

หลัง Codex มีการกําหนดคา MRLs สาร Ractopamine ในเนื้อสัตว

เทวัณ สรอยสุมาลี สํานักงานปศุสัตวเขต 7

136 56(2)-0116(7)-136 การสํารวจโรคพาราทูเบอรคูโลซิสในโคนมในฟารมที่ไดรับมาตรฐาน

และไมไดรับมาตรฐานในจังหวัดเพชรบุรี ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒-

๒๕๕๔

จิรัฏฐิติกาล นาคบุรี สํานักงานปศุสัตวเขต 7

137 56(2)-0116(7)-137 การศึกษายาตกคางในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานในจังหวัด

นครปฐม

ภัทร บุญมั่น สํานักงานปศุสัตวเขต 7

138 56(2)-0116(7)-138 การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตวในจังหวัดนครปฐม ภัทร บุญมั่น สํานักงานปศุสัตวเขต 7
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139 56(2)-0502-139 ปญหาและแนวทางแกไขการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ สังกัดกรม

ปศุสัตว

ณัฐสุดา ทัพดี กองคลัง

140 56(2)-0115-140 ความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได

จากตัวอยางน้ํานมโคดิบ ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

ฤชุดา กาญจนเพ็ญ

และคณะ 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

141 56(2)-0115-141 คุณภาพน้ํานมดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย

 ระหวางป ๒๕๕๙-๒๕๕๓

เดนพงษ สาฆอง สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

142 56(2)-0116(7)-142 การสํารวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทา

เปอยในโคเนื้อเขต ๗ ป ๒๕๕๕

ปรัศนี ชูรัตน สํานักงานปศุสัตวเขต 7

143 56(2)-0116(7)-143 ความชุกทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลสิสในโคนมในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. ๒๕๕๕

สุขุม สนธิพันธ สํานักงานปศุสัตวเขต 7

144 56(2)-0509-144 การรับรูและความเขาใจเรื่องทิศทางขององคกรของบุคลากรปศุสัตว ฉัตรพณ ไพพินิจ กองแผน

145 56(2)-0509-145 คูมือการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว ป ๒๕๕๕ ฉัตรพณ ไพพินิจ กองแผน

146 56(2)-0503-146 การสํารวจความรูความสามารถดานการบริหารจัดการของผูบริหาร 

กรมปศุสัตว

ธัญนันท สินชัย กองการเจาหนาที่

147 56(2)-0503-147 การติดตามผลโครงการฝกอบรม หลักสูตร “ขาราชการบรรจุใหม” 

กรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ธัญนันท สินชัย กองการเจาหนาที่
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148 56(2)-0115-148 ปรสิตภายนอกที่พบในปลาน้ําจืดที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทย ระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จันทรา วัฒนะเมธานนท

สินีพรรณ ภูวนันท

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

149 56(2)-0115-149 การเปรียบเทียบผลการผาซากและวิธี real-time PCR ในกระบือปลัก

ที่ใหผลบวกตอการทอสอบทางผิวหนัง

อรุณพรรณ ดุงสูงเนิน

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

150 56(2)-0206-150 การวิเคราะหพันธุกรรมของลักษณะการผลิตและการสืบพันธุของแพะ

พื้นเมืองไทย

พิภพ เกิดเมฆ 

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

สุวิทย อโนทัยสินทวี

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

151 56(2)-0206-151 ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง ลูกผสมสองสาย และ

ลูกผสมสามสาย

พิภพ เกิดเมฆ 

ทนงชัย ชัชวาลย 

ชัชวาล วิริยะสมบัติ 

สุวิทย อโนทัยสินทวี

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

152 56(2)-0206-152 อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอลักษณะการเจริญเติบโตและความ

สมบูรณพันธุในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลํา

พญากลาง

ศิริสุข ทรัพยอนันต

กุลภัทร โพธิกนิษฐ

นิกร สางหวยไพร  

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว
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153 56(2)-0116(5)-153 การปนเปอนของปริมาณเชื้อกอโรคที่พบในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว

และสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดแมฮองสอน ระหวางเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

ปภาสพงษ จงชานสิทโธ

สุภลักษณ ตันประยูร

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

154 56(2)-0115-154 การวินิจฉัยโรค Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome

 ในสุกรดวยวิธีพีซีอารและวิธีอินไซตูไฮบริไดเซชั่น

ลัดดา ตรงวงศา 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

155 56(2)-0107-155 ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเปน สเตรนลาโซตา ภายหลัง

การใหวัคซีนโดยวิธีตางๆ ในไก

กมลทิพย ธัญพิมล 

อัตพงศ นาคะปกษิณ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

156 56(2)-0107-156 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนกาฬโรคเปดในเปดพันธุกากีแคม

เบลและ

พันธุบารบารี

กมลทิพย ธัญพิมล 

ดิถี ประเสริฐสุวรรณ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

157 56(2)-0107-157 การผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยไทป A Lopburi/๒๐๑๒ สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล 

สมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์ 

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย 

วิไล ลินจงสุบงกช

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

158 56(2)-0107-158 ระดับแอนติบอดีในโคนมในพื้นที่หลังฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ๒

 ครั้ง และ ๓ ครั้งตอป

สุกิจ ประทุมชัย

อมรรัตน สวัสดิ์สิงห 

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

159 56(2)-0107-159 วัคซีนโรคปากและเทาเปอย: การผลิตและการใชวัคซีนโรคปากและเทา

เปอยอยางมีประสิทธิภาพ

สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

160 56(2)-0107-160 โรคนิวคาสเซิล การตรวจวินิจฉัย การควบคุมปองกัน และการผลิต

วัคซีน

กมลทิพย ธัญพิมล สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

161 56(2)-0211-161 การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟตาที่ผลิตจากน้ํานมโคและจาก

น้ํานมกระบือ

นารถตยา ชมนารถ 

วิชัย หาญพาณิชยพันธ 

สุทธิพร พิริยายน

สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

162 56(2)-0503-162 การศึกษาเกณฑประเมินคางานปศุสัตวจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศศิธร จารุพงศกร 

และคณะ

กองการเจาหนาที่

163 56(2)-0503-163 คูมือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และ

ขอรับเงินประจําตําแหนง (นายสัตวแพทยชํานาญการ) ของกรมปศุสัตว

ศศิธร จารุพงศกร 

และคณะ

กองการเจาหนาที่



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

164 56(2)-0214-164
ปฏิกิริยารวมระหวางกระถินและมันเสนในสัดสวนตางๆ ที่มีผลตอ

คุณคาทางโภชนะของอาหารอัดเม็ด Associative effects of 

Pelletized Leucaena Leave and Cassava Chip mixture 

on Nutritive Values

อรวิมล แกวเกลี้ยง

และคณะ

สํานักพัฒนาอาหารสัตว

165 56(2)-0214-165 การสอบสวนโรคพิษสันัขบาในพื้นที่อําเภอบานสราง และอําเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี

สัณห ภัทรพิพัฒนโภค 

เทวัณ สรอยสุมาลี

สํานักงานปศุสัตวเขต 2

166 56(2)-0115-166 การใชเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเค็มมิสตรีในการตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัข

บาในสมองของสัตว

ลัดดา ตรงวงศา 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

167 56(2)-0316(5)-167 ขอบกพรองในการปฏิบัติงานและขอกําจัดของการเขาสูฟารม

มาตรฐานของเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดเชียงราย

ธีรัชธาวัลย โตบันลือภพ

เกียรติชัย อุนกาศ 

เทิดศักดิ์ ญาโน

สํานักงานปศุสัตวเขต 5

168 56(2)-0107-168 ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทาเปอยของโคเนื้อในจังหวัด

มุกดาหารและสกลนคร

อมรรัตน สวัสดิ์สิงห 

สุกิจ ประทุมชัย  

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว



ลําดั

บที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2556

169 56(2)-0211-169 การจัดทําคูมือการผลิตไอศกรีมนม ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ

ผลิตอาหาร (GMP) กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม ถนนหวย

แกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

นารถตยา ชมนารถ สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

170 56(2)-0115-170 การประยุกตใชคาซีรัมโปรตีนรวม คาซีรัมเอนไซมแกมมากลูตา

มิลทรานสเฟอเรส และการทดสอบการตกตะกอนซีรัมดวยสารก

ลูตารัลดีไฮดเปนคาสังเกตของระดับซีรัมอิมมูโนกลอบบูลินในลูก

โคบราหมันแรกเกิด

มาณวิกา ผลภาค 

สาทิส ผลภาค

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

171 56(2)-0502-171 คูมือการจัดทําใบสําคัญคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราวของกรมปศุสัตว

ชลิวัล ดีวิเศษ กองคลัง
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