
ลําดับที่ เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

1 59(2)-0214-001 สมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากโคนมเพศผูที่เลี้ยงเสริมโดยใชกากมันสําปะหลังหมักเติมยีสตและไมเติมยีสต วรรณา อางทอง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

2 59(2)-0116(3)-002 การพัฒนาศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๓ ใหเขาสูระบบการปฏิบัติที่ดี (GMP) สําหรับศูนยรวบรวม

น้ํานมดิบ

อภิเษก คงศิลา ปศุสัตวเขต 3

3 59(2)-0115-003 การศึกษาทางซีรัมวิทยาตอโรคเมลิออยด โดยวิธี indirect haemagglutination และการเพาะเชื้อแบคทีเรียในสัตว

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

สุกัญญา นาคสุนทร 

ปริญญา พันนุฤทธิ์

สถาบันสุขภาพสัตว

4 59(2)-0214-004 การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก สุขุม สุขเกษม สํานักพัฒนาอาหารสัตว

5 59(2)-0116(2)-005 การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มตอเชื้อบรูเซลลาในฝูงแพะในจังหวัดชลบุรี ป ๒๕๕๗ ธรรศรัฐ เทียนคํา 

เชษฐากฤช ดาราพงศ

ปศุสัตวเขต 2

6 59(2)-0107-006 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร cryoprotectant ชนิดตางๆ ในการเก็บรักษาเซลล BHK21 C13 สุกิจ ประทุมชัย 

ธนรัตน จานุกิจ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

7 59(2)-0116(9)-007 ปจจัยที่เกี่ยวของในการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาในเขตภาคใตตอนลาง ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖ (Factors 

Associated with Rabies Surveillance in lower South Region during ๒๐๐๗ to ๒๐๑๓)

รุจา จิโรภาส 

อรุณ ชุมแกว

ปศุสัตวเขต 9

8 59(2)-0116(9)-008 การติดตามผลแทรกซอนหลังผาตัดของหนวยผาตัดทําหมันสุนัขและแมว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 

(Monitoring of Postoperative Complications for Dog and Cats Spay and Neuter Surgery Unit, 

Songkhla Provincial Livestock Development Office)

อรุณ ชุมแกว 

รุจา จิโรภาส

ปศุสัตวเขต 9

9 59(2)-0116(9)-009 Molecular characterization of Plasmodium juxtanucleare  in Burmese red junglefowls (Gallus 

gallus spadiceus)  in Thailand

มัญชรี ทัตติยพงศ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

10 59(2)-0105-010 How can we progress the cooperation between animal health sector and public health sector? 

(ทําอยางไรใหการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานดานสุขภาพสัตวและสาธารณสุขดียิ่งขึ้น)

ธนวรรษ เทียนสิน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2559
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11 59(2)-0105-011 Transboundary Animal Diseases and Food Safety Issues: Challenges and lessons learned from the 

OIE PVS Pathway and HPAI H5N1 outbreaks in Thailand (โรคระบาดสัตวขามพรมแดนและความปลอดภัย

ดานอาหาร: ความทาทายและบทเรียนจาก OIE PVS Pathway และการระบาดของโรคไขหวัดนก สายพันธุ HPAI 

H5N1 ในประเทศไทย)

ธนวรรษ เทียนสิน สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว 

12 59(2)-0115-012 Evaluation of Loop-mediated isothermal amplification method (LAMP) for pathogenic Leptospira 

spp. Detection with leptospires isolation and real-time PCR (การประเมินประสิทธิภาพวิธี 

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) สําหรับตรวจเชื้อเลปโตสไปราชนิดกอโรคโดยเปรียบเทียบ

กับการเพาะเชื้อและ real-time PCR)

ดวงใจ สุวรรณเจริญ  

บุษรา สิทธิวิเชียรวงศ 

อนุวัฒน วิรัชสุดากุล 

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

13 59(2)-0115-013 การศึกษาคาเคมีในเลือดอูฐตะโหนกเดียว (Camelus dromedarius)” (Blood clinical chemistry of 

one-humped camels (Camelus dromedarius)

รัชนี ทิพยกลอม 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

14 59(2)-0315-014 คูมือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตวสําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตว บุณิกา จุลละโพธิ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

15 59(2)-0214-016 สมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อภูพาน ที่เลี้ยงขุนโดยใชถั่วทาพระสไตโลหมักรวมกับกากมันสําปะหลังที่เติมและ

ไมเติมยีสตเปนอาหารหยาบหลัก

วรรณา อางทอง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

16 59(2)-0211-017 การพัฒนาระบบการผลิตไกพื้นเมืองประดูหางดําเชียงใหม และพัฒนามาตรฐานโรงฆาไกชุมชน จรัญ ใจลังกา กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

17 59(2)-0107-018 การพัฒนาวิธี indirect ELISA สําหรับตรวจแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในไกปลอดเชื้อเฉพาะ อารีรัตน แพงเพ็ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

18 59(2)-0115-019 เทคนิคทางแบคทีเรียและอณูวิทยาสําหรับเชื้อ Mycoplasma ในสัตว พัชรี ทองคําคูณ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

19 59(2)-0316(3)-020 ปจจัยความยั่งยืนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกรในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๓ สูประชาคมอาเซีย ปณณรัตน สวัสดิ์ ปศุสัตวเขต 3

20 59(2)-0105-023 การสํารวจขอมูลลักษณะรานคา การจัดการสัตวปกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัยของรานคาสัตวปกมีชีวิตเพื่อ

การบริโภคที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร

ดวงดาว รักษากุล 

วัชระพงษ สุดดี

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

21 59(2)-0105-024 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในฟารมมาตรฐานไกเนื้อ ป ๒๕๕๗ ดวงดาว รักษากุล 

วัชระพงษ สุดดี

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

22 59(2)-0214-025 คูมือการตรวจประเมินการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสําหรับหญาแพงโกลา เกียรติศักดิ์ กล่ําเอม สํานักพัฒนาอาหารสัตว
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23 59(2)-0115-026 ความชุกและการกระจายเชิงพื้นที่ของโรคบรูเซลโลสิสในแพะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยใน พ.ศ.

 ๒๕๕๗

ธนสรณ นิลพรหม สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

24 59(2)-0115-027 การประเมินคุณภาพน้ํานมดิบในถังนมรวมรายฟารมของเกษตรกรรายยอยในเขตพื้นที่บานหวยเตย จังหวัดขอนแกน ศิริประภา คําโคตร สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

25 59(2)-0115-028 ความไวตอยาตานจุลชีพและยีนดื้อยาในเชื้อแซลโมแนลลาที่แยกไดจากมูลไกเนื้อในภาคตะวันตกของประเทศไทย เพชรรัตน ศักดินันท สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

26 59(2)-0214-029 ผลการใชฟางถั่วคาวาลเคดในสูตรอาหารผสมเสร็จตอสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ

แพะเนื้อลูกผสมบอร

โสภณ ชินเวโรจน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

27 59(2)-0115-030 การชันสูตรโรคติดเชื้อในปศุสัตว จากเนื้อเยื่อที่ผานการตรึงดวยน้ํายาฟอรมาลินโดยวิธี Immunohistochemistry ตวงทอง ปจฉิมะศิริ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

28 59(2)-0115-031 ปญหาสุขภาพโคนมในฟารมเกษตรกรรายยอย ในกลุมโคนมเกษตรกรกาวหนาจังหวัดขอนแกน ระหวางเดือนมกราคม

 ๒๕๕๗-กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ทวี พงษสุพรรณ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

29 59(2)-0223-032 การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและพันธุกรรมของแผนโครงสรางการปรับปรุงพันธุกรรมโคเนื้อพันธุตาก วุฒิพงษ อินทรธรรม กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว

30 59(2)-0206-033 ผลของยีนเมลาโนคอรติน-๔ รีเซพเตอรตอสมรรถภาพการผลิตของสุกร ธวัชชัย แถวถาทํา  

ประภาส มหินชัย  

ธวัชชัย ตุยหลา

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

31 59(2)-0206-034 ความหลากหลายของไกพื้นเมืองไทยในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ดรุณี โสภา สํานักพัฒนาพันธุสัตว

32 59(2)-0206-035 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการผสมติดและอัตราการฟกออกของเปดบางปะกงภายใตสภาพแวดลอมของสถานีวิจัย

ทดสอบพันธุสัตวนครสวรรค
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต  

จันทรแรม ศรีสุข 

พินิจ รอยศรี

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

33 59(2)-0206-036 ผลของโปรเจสตินชนิดสอดชองคลอดและชนิดฝงใตผิวหนังเพื่อผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตอการตั้งทองในกระบือ

ปลักไทย

ฉัตรชัย สืบคํา  

กิตติศักดิ์ แสงสกุล

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

34 59(2)-0115-034 การใชเทคนิค Immunohistochemistry ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคปากเทาเปอยไทปโอในเนื้อเยื่อโค ตวงทอง ปจฉิมะศิริ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

35 59(2)-0115-035 การผลิต polyclonal antibody จากโปรตีนลูกผสมชนิด gp51 และ p21 เพื่อใชในการวินิจฉัย Enzootic Bovine 

Leukosis (EBL) ใน Formalin-fixed and paraffin-embedded tissues

เจษฎา รัตโนภาส สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
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36 59(2)-0115-036 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและการกระจายตัวของ Bovine Viral Diarrhea Virus ในอัลปากาโดย

ใช 5’ UTR In situ hybridization probe

นวพร เฑียรสิงห สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

37 59(2)-0211-037 เทคนิคการพยากรณผลผลิตปศุสัตวเศรษฐกิจ บุญยัง สรวงทาไม กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

38 59(2)-0211-038 การวิเคราะหเศรษฐกิจเพื่อกําหนดยุทธศาสตรไกไข บุญยัง สรวงทาไม กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

39 59(2)-0211-039 เศรษฐกิจการปศุสัตวประเทศไทยและแนวทางบริหารจัดการสินคาปศุสัตว บุญยัง สรวงทาไม กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

40 59(2)-0206-040 ปจจัยที่มีผลตอคุณลักษณะขนของแกะพันธุขนในประเทศไทย (Factors affecting fleece characteristics of 

wool sheep in Thailand)

สุวิทย อโนทัยสินทวี 

สุรศักดิ์ โสภณจิตร

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

41 59(2)-0206-041 การประเมินคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของโคเนื้อพันธุบราหมันเทา ที่เลี้ยง ในสภาพแวดลอมประเทศไทย 

(Estimation of Genetic Parameters of Grey Brahman Cattle in Thailand Environment)
อัญชลี เจือหอม  

เยาวลักษณ เลไพจิตร  

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

42 59(2)-0206-042 ความสัมพันธระหวางแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโคนม พอพันธุ และแมพันธุ สําหรับการใหผลผลิต

น้ํานมครั้งแรก ในประชากรโคนมลูกผสม ๗๕% โฮลสไตน
กรองแกว บริสุทธิ์สวัสดิ์  

มัทนียา สารกุล  

ดนัย จัตวา  

จิรายุส เข็มสวัสดิ์  

ดร.ธนาทิพย สุวรรณโสภี  

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ  

ดร.เมาริซิโอ เอ เอลโซ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว
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ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2559

43 59(2)-0206-043 ลักษณะการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตน้ํานมของโคนมพันธุทีเอ็มแซด (Growth and Milk Production of Thai

 Milking Zebu Cattle)
กรองแกว บริสุทธิ์สวัสดิ์ 

มัทนียา สารกุล  

สุธิดา ออนสองชั้น  

ดนัย จัตวา  

จิรายุส เข็มสวัสดิ์  

ดร.ธนาทิพย สุวรรณโสภี  

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

44 59(2)-0115-044 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กัญญธนิศ ลิ้มวิบูลพงศ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

45 59(2)-0105-045 คูมือการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการตรวจประเมินสมรรถนะระบบสัตวแพทยบริการของประเทศไทย ตาม

แนวทางขององคการสุขภาพสัตวโลก (Manual on Preparation of Baseline Documents for OIE PVS 

Evaluation: THAILAND)

ธนวรรษ เทียนสิน สํานักควบคุมปองกัน และบําบัดโรคสัตว

46 59(2)-0208-046 การเสริมฮอรโมนโกนาโดโทรปนรีลีซซิ่งเมื่อผสมเทียมตออัตราผสมติดในกระบือปลัก (Gonadotropin releasing 

hormone supplementation for improving conception rate in Thai swamp buffaloes)

ณรงคกร เกษมสุข 

ปกรณเกียรติ โมฬา

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

47 59(2)-0107-047 พัฒนาวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทปโอ ที่ใหความคุมโรคสูง : ความคุมโรคในโค

ภายหลังการฉีดวัคซีนที่มีปริมาณแอนติเจนตางกัน

ไชยา สงาประโคน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

48 59(2)-0116(3)-048 การพัฒนาสถานพยาบาลสัตวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ปนัดดา เนตรพุดซา 

กิตติวดี โชติปรายน

ปศุสัตวเขต ๓

49 59(2)-0516(7)-049 ทัศนคติของผูบริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธที่มีตอการบริโภคเนื้อแพะ วาณี ศิลประสาทเอก  

ภัทรกร ชื่นโกมล 

ฉศก วสุนธรารัตน

ปศุสัตวเขต ๗

50 59(2)-0516(7)-050 การประเมินผลกิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงแพะภายใตโครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

วาณี ศิลประสาทเอก

ประทุม มะลิเครือ

ปศุสัตวเขต ๗



ลําดับที่ เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2559

51 59(2)-0516(7)-051 การประเมินสภาพการจัดการฟารมโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ภูษณิศา กาญจนโกมล 

นิสาชล ศรีออน

ปศุสัตวเขต ๗

52 59(2)-0516(7)-052 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดนในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๗ เพื่อ

รองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิสาชล ศรีออน 

ภูษณิศา กาญจนโกมล

ปศุสัตวเขต ๗

53 59(2)-0211-053 การเลี้ยงโคเนื้อและการรับรูการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธดานปศุสัตว นรชัย สหวิศิษฎ กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

54 59(2)-0214-055 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําเอ็มบริโอเจนิกแคลลัส (embryogenic callus) และพัฒนาแคลลัสให

เจริญเปนตนออน

รัตติกาล ปวงแกว สํานักพัฒนาอาหารสัตว
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