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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551
การวลด ประสวทธวภาพของระบบสชบพลนธยข
ย องโคสาวลมก ผสม โฮลสไตนย ฟรชเชชย
ช น ในฟารยมราย
ยนอย เขตอตาเภอทนามนวง จลงหวลด กาญจนบยร ช ระหวนางปป พ.ศ. 2548 - 2550 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (ทยน
การศศก ษาประเภทสนลบสนยนววชาการ)
ปป 2551
การศศก ษาความสลมพลนธยของการตลงค ทของและการใชข Progesterone รนวมกลบ PGF2? และ GnRH สลงเคราะหย GnRH ธรรมชาตว หรชอ hCG ในโคเนชอ
ค สาว
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากบรวษท
ล และ ฟารยม จตากลด
ปป 2551
การศศก ษาความสลมพลนธยของการตลงค ทของและการใชข Progesterone รนวมกลบ PGF2? และ GnRH สลงเคราะหย GnRH ธรรมชาตว หรชอ hCG ในแมนโคเนชอ
ค (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากบรวษท
ล และ ฟารยม จตากลด
ปป 2551
ปป 2552-2554

สถานภาพระบบสชบพลนธยข
ย องฝมงโคสาวทดแทนของสหกรณยโคนมทนามนวงจตากลด จ.กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนสนวนตลว
Pathophysiology of polycystic ovarian syndrome (PCOS) in cattle: Role of kisspeptin ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนสนวนตลว

ปป 2554-2555 ผลของการเตวมสารไคโตโอลวโกแซคลาไรดยใ นนคาต เชชอ
ค แชนแขขงตนอการเคลชอ
ช นทชข
ช องอสยจใ
ว นโค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากกองทยนงบประมาณ
ทยนอยด หนยนงานววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2554

การศศก ษา Metastin (Kisspeptin-54)-GPR54 Signaling ในสมองสนวน hypothalamus ในโค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2554-2556 การกระจายตลวของ glucose transporters (GLUTs) ชนวด ตนาง ๆ ทชต
ช ว
ล อสยจว และการใชขส ารเจชอจางนคาต เชชอ
ค แชนแขขงทชเช ฉพาะเจาะจงในนคาต เชชอ
ค ชขางแชน
แขขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 การศศก ษาการกระจายตลวของ glucose transporters (GLUTs) ชนวด ตนางๆ ทชต
ช ว
ล อสยจใ
ว นนคาต เชชอ
ค แพะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากกองทยนพลฒนา
คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 การศศก ษาเบชอ
ค งตขนของ Kisspeptin neurons ในสมองสนวน hypothalamus ในกระบชอปลลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากกองทยนสนลบสนยนงาน
ววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยและทยนสนวนตชว
ปป 2559-2560 การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ทชผ
ช ว
ว ของตลวอสยจใ
ว นนคาต เชชอ
ค ชขางเอเชชย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยน
จากกองทยนสนลบสนยนงานววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยและทยนสนวนตชว
ปป 2558

การศศก ษา Metastin neurons ในสมองสนวน hypothalamus ในกระบชอปลลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561 การศศก ษาการกระจายตลวของ Glucose transporter-2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 and -5) ในตลวอสยจข
ว องกระบชอปลลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทยนจากกองทยนสนลบสนยนงานววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยและทยนสนวนตลว
ปป 2559-2560 ผลของการเสรวม Fermented potato protein ในอาหารตนอกลไกการควบคยมระบบสชบพลนธยใ
ย นสมองและอวลยวะสชบพลนธยแ
ย ละกลไกทชค
ช วบคยมการเจรวญ
เตวบโตของสยก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากโครงการววจย
ล จากกองทยนยนอยฮมเวฟารยมา ปปงบประมาณ 2559 ขยายเวลาถศงปป 2563
ปป 2560

การประเมวนผลววธช Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สตาหรลบการชลนสมต รโรคบรมเซลโลซวส ในแพะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนสนวนตลว

ปป 2560-2561 การเสรวมไคโตโอลวโกแซคคาไรดยตอ
น จยล ชชพ กนอประโยชนยใ นลตาไสข สลณฐานววทยาของลตาไสขเลขก และ ประสวทธวภาพการยนอยโปรตชนในลตาไสขเลขก สนวน
ปลายในไกนไ ขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากบรวษท
ล กรชน อวนโนเวทชฟ ไบโอเทคโนโลยช จตากลด
ปป 2560-2562 การเสรวมไคโตโอลวโกแซคคาไรดยตอ
น จยล ชชพ กนอประโยชนยใ นลตาไสข สลณฐานววทยาของลตาไสขเลขก และ ประสวทธวภาพการยนอยโปรตชนในลตาไสขเลขก สนวน
ปลายในไกนเนชอ
ค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากบรวษท
ล กรชน อวนโนเวทชฟ ไบโอเทคโนโลยช จตากลด
ปป 2561-2563 การศศก ษาขลน
ค ตขนเกชย
ช วกลบเซลลยประสาทควส เพปตวนเอขมอารยเอขนเอทชบ
ช รวเวณพชโอเอ และ เออารยซ ช ในสมองสนวนไฮโปทาลามลส ในโคเนชอ
ค ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากกองทยนสนลบสนยนงานววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย และทยนสนวนตลว
ปป 2562-2563 ประสวทธวภาพการใชขแบคเทอรวโอเฟจในการรลก ษาเตขานมอลก เสบแบบไมนแสดงอาการจากเชชอ
ค สแตปฟฟโลคอคคลส ในโคนม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทยนจากทยนสนลบสนยนการทตาววจย
ล คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Somchai Sajapitak, Y. Taura, S. Nakama, S. Senge, T. Hayashida, T. Tsuka, N. Matsumoto, S. Tamura, "Imaging Diagnosis of Retrobulbar
Lymphosarcoma in The Case of Bovine Lymphosarcoma", Kasetsart Animal Hospital Journal 6 (1) (1996) 39-45
- Somchai Sajapitak, S. Nakama, Y. Taura, Theera Rukkwamsuk, P. Sudarminto, T. Hayashi, S. Sugiyama, "Horse Tail Fibroma", Kasetsart Animal
Hospital Journal 6 (1) (1996) 31-37
- Teerasak Traimongkolkul, Chalermpol Lekcharoensuk, Theera Rukkwamsuk, Somchai Sajapitak, ชตานาญ ตรชณรงคย , Nirachara Rochanapat,
"Efficacy of oxibendazole, mebendazole; and ivermectin against gastrointestinal parasites of horses", Kasetsart Animal Hospital Journal 6 (1) (1996)
21-30
- Somchai Sajapitak, "The energetic regulation of reproductive functions by the brain sensing in animals", Journal of Kasetsart Veterinarians 23 (1)
(2013) 59-64
- Somchai Sajapitak, อวศ ราพรรณ ไฝเครชอ, ปราณชอร บยษบงคย, ขวลญกมล ปปก การะโน, เตขมสวร ว ตววานนทย, หฤทลย มากชม, ณลฏฐย ศรชเดช, Narut Thanantong, "A
Pilot Study of Kisspeptin Neurons in a Hypothalamus Area in Swamp Buffalo", Journal of Kasetsart Veterinarians 24 (3) (2014) 117-126
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- Somchai Sajapitak, Adisorn Yawongsa, Pipat Arunvipas, "Estrus Synchronization and Fixed-Time Artificial Insemination using Combined
Progesterone and Prostaglandin F2? Together with hCG, or GnRH in Cross-bred Indu-Brazil Beef Cows", Journal of Kasetsart Veterinarians 25 (3)
(2015) 115-122
- Somchai Sajapitak, Preeda Lertwatcharasarakul, SAKUNA PHATTHANAKUNANAN, Pattra Moonjit, Narut Thanantong, "Preliminary study of
Kisspeptin neurons in the ARC of the hypothalamus in beef cattle", Journal of Kasetsart Veterinarians 26 (1) (2016) 25-33
- Somchai Sajapitak, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Orawan Boodde, JUTAMAT RATTANAKUNUPRAKARN, SUDTISA LAOPIEM,
สวทธวเดช มหาสาวลงกยล , Narut Thanantong, Anuchai Pinyopummin, "The Expression of Sperm Membrane Glucose Transporter 2, 3 and 5 (GLUT2, 3
and 5) in the Fresh Semen of Asian Elephants", Journal of Kasetsart Veterinarians 28 (3) (2018) 151-161
- กษวดเดว ดช ธชร นวต ยาธาร, Sujate Chaunchom, Somchai Sajapitak, Theera Rukkwamsuk, "Chitooligosaccharide Supplementation on the Intestinal
Beneficial Microorganism, Small Intestinal Morphology and Protein Digestibility in lleum of Laying Hen", วารสารสลต วแพทยย 30 (1) (2020) 23-34
ระดลบนานาชาตว
- Teerasak Traimongkolkul, Somchai Sajapitak, Piyawan Suthunmapinanta, Nirachara Rochanapat, Churee Pankumnoed, ธราธร แจขงพลอย,
"Assessment of pasture infestation by parasites in horse farm", Kasetsart Journal (Natural Sciences) 32 (3) (1998) 299-308
- Shahab M, Somchai Sajapitak, Tsukamura H, Kinoshita M, Matsuyama S, Ohkura S, Yamada S, Uenoyama Y, I'Anson H, Maeda K, "Acute
Lipoprivation Suppresses Pulsatile Luteinizing Hormone Secretion without Affecting Food Intake in Female Rats", Journal of Reproduction and
Development 52 (6) (2007) 763-772
- Yoshihisa Uenoyama, Hiroko Tsukamura, Mika Kinoshita, Shunji Yamada, Kinuyo Iwata, Vutha Pheng, Somchai Sajapitak, M Sakakibara, T.
Ohtaki, H. Matsumoto, Kei-ichiro Maeda, "Oestrogen-Dependent Stimulation of Luteinising Hormone Release by Galanin-Like Peptide in Female Rats
", Journal of Neuroendocrinology
20 (5) (2008) 626-631
- Somchai Sajapitak, Yoshihisa Uenoyama, Shunji Yamada, Mika Kinoshita, Kinuyo Iwata, Farida Bari, Helen I'anson, Hiroko Tsukamura, Kei-Ichiro
Maeda, "Paraventricular ?1- and ?2-Adrenergic Receptors Mediate Hindbrain Lipoprivation-induced Suppression of Luteinizing Hormone Pulses in
Female Rats
", Journal of Reproduction and Development 54 (3) (2008) 198-202
- Somchai Sajapitak, Kinuyo Iwata, Mohammad Shahab, Yoshihisa Uenoyama, Shunji Yamada, Mika Kinoshita, Farida Y Bari, Helen I'anson, Hiroko
Tsukamura, Kei-Ichiro Maeda, "Central lipoprivation-induced suppression of LH pulses is mediated by paraventricular catecholaminergic inputs in
female rats ", Endocrinology 149 (6) (2008) 3016-3024
- Somchai Sajapitak, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Piyawan Suthunmapinanta, Orawan Boodde, Sittidet MAHASAWANGKUL,
Anuchai Pinyopummin, "Investigation of relationship between expression of the glucose transporter 3 (GLUT3) and sperm quality in Asian elephants
(Elephas maximus)", Turkish journal of veterinary and animal sciences 40 (2) (2016) 189-194
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชยม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Supachart Pannium, Adisorn Yawongsa, Somchai Sajapitak, ธชร ะชาตว เสรขจกวจ, "สมรรถภาพการสชบพลนธยโย คสาวลมก ผสมโฮลสไตนยฟ รชเชชย
ช นระดลบสายเลชอด
แตกตนางกลนของสมาชวก สหกรณยโคนมทนามนวงจตากลด จ.กาณจนบยร "ช , การประชยมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสนครลงค ทชช 5 (2008)
- Somchai Sajapitak, กนกพร วาณวชานยร ก
ล ษย, วรนวษฐา เกนงปฏวยท
ย ธย, พงษยส น
ล ตย โรจนปปญญากยล , พชร ยยทธ เลาวเลวศ , ศววา จวร ะสยขทวชก ล
ย , Adisorn Yawongsa, "The
Study of Relationship between Pregnancy and Using Progesterone with PGF2? and GnRH Synthetic, GnRH Natural or hCG in Beef Heifers", The
9th KKU veterinary Annual conference (2008)
- Somchai Sajapitak, Hiroko Tsukamura, Mohammad Shahab, Yoshihisa Uenoyama, Shunji Yamada, Mika Kinoshita, Farida Y. Bari, Helen I’Anson,
Kei-ichiro Maeda, "Regulation of Reproductive function by central energy availability in animal.", The 1st Livestock and Wildlife Veterinary
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