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ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2544-2545
สไทย จตากลด

ระบาดววทยาและการตรวจววนจ
ว ฉลยโรค Hepatuzoonosos โดยววธด PCR ในสบนข
ล ไมนมเด จขาของ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากบรวษท
ล เมอเรดยล ประเท

ปป 2553
การศศก ษาอบบต
ล ก
ว ารณยของโรค visceral leishmaniasis ในสบนข
ล แมว
และ หนมใ นเขตภาคใตขของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.
ปป 2554
การศศก ษาปปจจลยเสดย
ช งและการระบาดของพยาธวใ บไมขใ นตลบชนวด Fasciola gigantica ในโคและกระบชอทดเช ลดย
ล งในพชน
ล ทดรช อบทะเลสาบสงขลา ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.
ปป 2556
ววจย
ล มก.

การศศก ษาความชบก ของโรค visceral leishmaniasis ในสบนข
ล แมว และหนม ในจลงหวลด สงขลา และสตมล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบน

ปป 2556-2557 การศศก ษาชนวด ของเชชอ
ล Ehrlichia spp. และสายพลนธบข
ย องเชชอ
ล E. canis ทดเช ปปนสาเหตบใ หขเกวด รอยโรคในลมก ตาในสบนข
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบน
จากกองทบนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560

การพลฒนาการเพาะเลดย
ล งเชชอ
ล ทรวปปาโนโซม ในหของปฏวบต
ล ก
ว าร เพชอ
ช การพลฒนาชบด ทดสอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.

ปป 2561
ลลก ษณะของซดร ม
ชล โปรตดนยนอยของสบนข
ล ทดต
ช ด
ว เชชอ
ล Ehrlichia canis หรชอ Anaplasma platys รนวมกลบการแสดงอาการยมเวดยสนวนหนขาอลก เสบ หรชอเลชอดออก
ในจอประสาทตา/จอประสาทตาลอกหลบด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทบนจากทบนอบด หนบนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Burin Nimsuphan, Chaiyan Kasorndorkbua, Nongnuch Pinyopanuwat, เกษตร สบเตชะ, ดวงรลต นย โพธวเธ ทดย
ช ง, "Chewing Lice of Eurasian Curlews
(Numenius arquata) from the Li Bong Island Non-hunting Area, Trang Province", วารสารสลต วแพทยย 20 (2) (2010) 96-100

พวมพยครลงล ลนาสบด เมชอ
ช 1/12/63

หนขา 1 จาก 3

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.บบร น
ว ทรย นวม
ช สบพ รรณย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาปรสวต ววทยา คณะสลต วแพทยศาสตรย

- Burin Nimsuphan, Wissanuwat Chimnoi, Boy Boonaue, Sathaporn Jittapalapong, "Evalution of the Efficacy of Deltamethrin against Musca
domestica and Alphitobius diaperinus in the Laboratory Trial", วารสารสลต วแพทยย 20 (3) (2010) 131-137
- Burin Nimsuphan, Nongnuch Pinyopanuwat, เบญจพล หลนอสลญญาลลก ษณย, ตวงรลต นย โพธวเธ ทดย
ช ง, พรชลย สลญฐวตเว สรด, วรววทยย วลชชวลค,บ Chaiyan Kasorndorkbua,
"Chewing lice on migratory Himalayan Griffon Vultures in Thailand", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข. 21 (2) (2011) 154-163
- บอย บบญเอชอ
ล , Wissanuwat Chimnoi, วดร ชลย ววโรจนยแสงอรบณ, ทลศ นดยย มบงเมชอง, Sathaporn Jittapalapong, Burin Nimsuphan, "Prevalence of Fasciola
gigantica Infection of Cows and Buffaloes Nearby Songkhla Lake Detected by Excretory-Secretory Antigen Based on ELISA", วารสารสลตวแพทย
ศาสตรย มข. 23 (1) (2013) 98-109
- Burin Nimsuphan, Wissanuwat Chimnoi, Chanya Kengradomkij, เดชา แปงใจ, ตววษา จวยพ
ว งศย, เจตวลฒนย คมขาว, เมษยน ชดวะเสรดชล, ววศ รบต จดร ะสบทศ
ล นย,
"Detection of Anti-Leishmania donovani complex Antibodies of Dogs and Cats from Southern Thailand", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข. 24 (1) (2014)
9-19
- สบด ารลต นย ประเสรวฐสลงขย, Pudcharaporn Kromkhun, NATTHANET SRITRAKOON, Burin Nimsuphan, "The Prevalence of Ehrlichia/Anaplasma spp.
Infection in Dogs Associated with Uveitis", สลต วแพทยยมหานครสาร 14 (2) (2019) 105-114
- Ketsarin Kamyingkird, Krairoek Phanto, Rachanan Seawsakul, Seksun Charoenjaruwong, Nutsuda Klinkeaw, Burin Nimsuphan, Tawin
Inpankaew, "A Case Report: Acute Severe Anemia in a Domestic Shorthair Cat Caused by ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ Infection",
วารสารสลต วแพทยย 30 (3) (2020) 133-140
ระดลบนานาชาตว
- Tawin Inpankaew, Burin Nimsuphan, Kiattchai Rojanamongkol, Chanya Kengradomkij, Sathaporn Jittapalapong, "Diagnosis of Heartworm
(Dirofilaria immitis) Infection in Dogs and Cats by Using Western Blot Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 284-289
- Sathaporn Jittapalapong, Arkom Sangvaranond, Burin Nimsuphan, Tawin Inpankaew, Jumnongjit Phasuk, Nongnuch Pinyopanuwat, Wissanuwat
Chimnoi, Chanya Kengradomkij, Pipat Arunvipas, Tanit Anakewith, "Prevalence of Gastro-Intestinal Parasites of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 40-45
- Decha Pangjai, Soichi Maruyama, Sumalee Boonmar, Hidenori Kabeya, Shingo Sato, Burin Nimsuphan, Wimol Petkanchanapong, Wattanapong
Woota, Piyada Wangroongsarb, Maskiet Boonyareth, Poom Preedakoon, Watcharee Saisongkorh, Pathom Sawanpanyalert, "Prevalence of zoonotic
Bartonella species among rodents and shrews in Thailand", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 37 (2) (2014) 109-114
- Ketsarin Kamyingkird, SARAWUT YANGTARA, Marc Desquesnes, S. Cao, P.K. Adjou Moumouni, Sathaporn Jittapalapong, Burin Nimsuphan,
M.A. Terkawi, T. Masatani, Y. Nishikawa, I. Igarashi , X. Xuan, "Seroprevalence of Babesia caballi and Theileria equi in horses and mules from
Northern Thailand", Journal of Protozoology Research 24 (1-2) (2014) 11-17
- เกพลด แสง-ชมโต, Aree Thayananuphat, NATTHANET SRITRAKOON, Burin Nimsuphan, "Thrombocytopenia and anemia related to retinal
detachment in dogs infected with Ehrlichia canis and Anaplasma platys", Tropical Biomedicine 33 (3) (2016) 519-525
- ววชชบต า จลนทรยศ รว ,ว Sirichai Wongnarkpet, Wissanuwat Chimnoi, Chanya Kengradomkij, ววทยา ขจดร ม
ล ยย, เดชา แปงใจ, Burin Nimsuphan, "Seroprevalence
of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern Thailand", Tropical Biomedicine 34 (2) (2017) 352-362
- Ketsarin Kamyingkird, Witchuta Junsiri, Wissanuwat Chimnoi, Chanya Kengradomkij, Sinsamut Saengow, Keplee Sangchuto, Wicha Kajeerum,
Decha Pangjai, Burin Nimsuphan, Tawin Inpankaew, Sathaporn Jittapalapong, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis
infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, Thailand", Agriculture and Natural Resources 51 (4) (2017) xx-xx
- น.ส. อลวส รา ลดล านบพฒ
ล นย, Ketsarin Kamyingkird, Wissanuwat Chimnoi, Burin Nimsuphan, "Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in
Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testing", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 21 (-) (2020) 100440-1-6
- Burin Nimsuphan, สบด ารลต นย ประเสรวฐสลงขย, Chanya Kengradomkij, Aree Thayananuphat, Pudcharaporn Kromkhun, "Characterization of serum protein
fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine 37 (3) (2020) 551-559
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- Sathaporn Jittapalapong, อาคม สลงขยวรานนทย, Burin Nimsuphan, Tawin Inpankaew, Jumnongjit Phasuk, Nongnuch Pinyopanuwat, Wissanuwat
Chimnoi, ชลญญา เกนงระดมกวจ, Pipat Arunvipas, ธนวต ยย อเนกววทยย, "Prevalence of gastrointestinal parasitic infections of dairy cows in Thailand", การประชบม
ทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทดช 48 (2010)
- นายบอย บบญเอชอ
ล , Wissanuwat Chimnoi, นายวดร ะชลย ววโรจนยแสงอรบณ, นางทลศ นดยย มบงเมชอง, Sathaporn Jittapalapong, Burin Nimsuphan, "Prevalence of a
Liver Fluke Infection (Fasciola) in Cows and Buffaloes nearby Songkhla Lake", การประชบมทางววชาการ ครลงล ทดช 51 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2013)
- เกพลด แสง-ชมโต, Aree Thayananuphat, Kannika Siripattarapravat, ณลฐเนตร ศรดต ระกมล , ววญญม การทวพ ยย, ธเนศ อนบศ ก
ล ดวเธ สถดยร, ณลฐพงศย ไกรวงศย, เมฑวตา
สลส ดด, Burin Nimsuphan, "The Preliminary Study of Ehrlichia spp., A Causative Agent of Ocular Disorders in Dogs by Nested PCR", การประชบมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทดช 52 (2014)
- ววชชบต า จลนทรยศ รว ,ว Wissanuwat Chimnoi, Sinsamut Saengow, Chanya Kengradomkij, ววทยา ขจดร ม
ล ยย, วดร ชลย ววโรจนยแสงอรบณ, Sathaporn Jittapalapong,
Sirichai Wongnarkpet, Burin Nimsuphan, "Seroprevalence of Leishmania donovani complex infection in dogs and cats in Songkhla and Satun
provinces, Thailand", การประชบมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทดช 52 (2014)
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- Burin Nimsuphan, ววชชบต า จลนทรยศ รว ,ว Pudcharaporn Kromkhun, Aree Thayananuphat, "The first report of cutaneous leishmaniasis in a dog imported
to Thailand", การประชบมววชาการบตาบลด โรคสลต วยเลดย
ล ง ครลงล ทดช 21 (VPAT Annual Meeting 2015) (2015)
- Ketsarin Kamyingkird, Witchuta Junsiri, Wissanuwat Chimnoi, Chanya Kengradomkij, Sinsamut Saengow, Keplee Sangchuto, Wicha Kajeerum,
Decha Pangjai, Burin Nimsuphan, Tawin Inpankaew, Sathaporn Jittapalapong, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis
infection in dogs and cats ofSongkla and Satun province, Thailand", The 54th Kasetsart Annual Conference (2016)
ระดลบนานาชาตว
- กวต ตวพ งศย อลศ วอารดย,ย เบญจพล หลนอสลญญาลลก ษณย, Burin Nimsuphan, "Chewing louse (Chapinia hirta) infestation in plain-pouched hornbill in Thailand: a
first case report", The Asian Society for Zoo and Wildlife Medicine/Conservation Congress 2012 (ASZWM 2012) (2012)
- โมทด ฉวมงาม, Benchapol Lorsunyaluck, Nongnuch Pinyopanuwat, Chanya Kengradomkij, Worawidh Wajjwalku, Burin Nimsuphan, "A Report of Biting
Lice (Colpocephalum turbinatum) in Captive Barn Owl (Tyto alba)", The Asian Society for Zoo and Wildlife Medicine/Conservation Congress 2013
(ASZWM 2013) (2013)
- Ketsarin Kamyingkird, Tiwananthakorn Saruda, Ngasaman Ruttayaporn, Tattiyapong Muncharee, Manojai Nattapon, Pothipongsathorn Tianthada ,
Sunanta Chainirun, Burin Nimsuphan, Desquesnes Marc, Choocherd Suchada , Wissanuwat Chimnoi, Nongnuch Pinyopanuwat, "Isolation of
Trypanosoma evansi for in vitro cultivation", Joint International Tropical Medicine Meeting 2018 (2018)
- Ketsarin Kamyingkird, ศวร พ
ว ร ตขนทอง, ศรบด า ตววนลนทะกร, รลฐยาภรณย งงะสมลน, Burin Nimsuphan, Wissanuwat Chimnoi, สบชาดา ชมเชวด , Marc Desquesnes,
ณลฐพล มะโนใจ, เทดยนธาดา โพธวพ งศธร, Tawin Inpankaew, "Molecular characterization of Trypanosoma evansi in seventeen isolates from five natural
infected hosts and in vitro cultivation in Thailand.", the 27th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology
(WAAVP 2019) (2019)
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