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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551
เชชอ
ช เพลวงทดเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม I : การคลด แยก และการพวส จ
ม นยเอกลลก ษณยของแบคทดเรดยสลงเคราะหยแสงเพชอ
ช การผลวต กกาซไฮโดรเจนชดวภาพ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2551
ความชจก และความไวตนอยาตขานจจล ชดพ ของเชชอ
ช สเตรรพ โตครอคคลส ซมอส
ว ทดแ
ช ยกไดขจากสจก รในโรงฆนาสลต วย ภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2551

เชชอ
ช แบคทดเรดยทดด
ช อ
ช ตนอสารตขานจจล ชดพ ทดแ
ช ยกไดขจากแมลงสาปทดพ
ช บในโรงพยาบาลสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 ชดวนวเวศจจล น
ว ทรดยใ
ย นทางเดวนอาหารหมมปาฝ : การคลด แยกแบคทดเรดยกรดแลกตวก ทดส
ช รขางเอนไซมยยอ
น ยอาหารสตาหรลบใชขเปปนสารเสรวมอาหารในสจก ร ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554
ปป 2561-2562
แผนนดวน)

การคลด เลชอกบาซวล ลลส ทดส
ช รขางแกรมมากรดโพลวก ลมต ามวก เพชอ
ช ใชขเปปนอาหารเสรวมในสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
การตรวจคลด กรองและเฝฟาตวด ตามการเกวด ภมมค
ว ม
ขจ กลนตนอโรคพวษสจนข
ล บขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสลต วยปลอดโรค คนปลอดภลย (เงวนงบประมาณ
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ปป 2562-2563 .การตรวจคลด กรองและเฝฟาตวด ตามการเกวด ภมมค
ว ม
ขจ กลนตนอโรคพวษสจนข
ล บขาในสจนข
ล และแมว ดขวยววธด in-house ELISA ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
เงวนงบประมาณ พ.ศ.2563
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ววโรจนย เดชเจรวญ, Anamika Kritiyakan, สจทธววฒ
ล นย ลตาใย, ววไ ล เฉลวมจลนทรย, "Comparative evaluation of HIV p24 antigen assay and HIV antigen-antibody
combination assay used in Thailand", วารสารกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยย 2551 (50) (2008) 103-112
ระดลบนานาชาตว
- Nattakan Meekhanon, จรวนทรย ฉลต รศวร เว วช, ววไ ลลลก ษณย เลวศ อลฉรวยกจล , อาธารด รจงน โรจนย, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Antimicrobial
Resistance in Escherichia coli from Hospitalized and Kennel Dogs by Agar Disc Diffusion (Bauer-Kirby) Test", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 263-270
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, PORNPHIMON METHEENUKUL, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking,
Worawut Rerkamnuaychoke, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 78-83
- Anamika Kritiyakan, Serge Morand, Sathaporn Jittapalapong, Bernard Carcy, "Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of
Mainland Southeast Asia", Vector-borne and Zoonotic Diseases 18 (3) (2018) 121-130
- Japa, O, Morand, S, Anamika Kritiyakan, Chaisiri, K, Ribas, A, "Detection of Neospora caninum (Toxoplasmatidae) in wild small mammals from
Thailand", FOLIA PARASITOLOGICA 65 (2018)
- Serge Morand, Kim Blasdell, Fr?d?ric Bordes, Philippe Buchy, Bernard Carcy, Kittipong Chaisiri, Yannick Chaval, Julien Claude, Jean?Fran?ois
Cosson, Marc Desquesnes, Sathaporn Jittapalapong, Tawisa Jiyipong, Anamika Kritiyakan, Pumhom Pornpan, Jean?Marc Rolain, Annelise Tran,
"Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risks", Ecological Application
29 (4) (2019) 1-15
- Sarah Temmam, Delphine Chr?tien, Thomas Bigot, Evelyne Dufour, St?phane Petres, Marc Desquesnes, Elodie Devillers, Marine Dumarest, L?na
Yousfi, Sathaporn Jittapalapong, Anamika Kritiyakan, Kittipong Chaisiri, L?a Gagnieur, Jean-Fran?ois Cosson, Muriel Vayssier-Taussat, Serge
Morand, Sara Moutailler, Marc Eloit, "Monitoring Silent Spillovers Before Emergence: A Pilot Study at the Tick/Human Interface in Thailand", Frontier
in Microbiology 10 (2315) (2019) 1-18
- Serge Morand, Kittipong Chaisiri, Anamika Kritiyakan, Rawadee Kumlert, "Disease Ecology of Rickettsial Species: A Data Science Approach",
Tropical Medicine and Infectious Disease 2020 (5) (2020) 1-64-14
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ระดลบชาตว
- Nattakan Meekhanon, จรวนทรย ฉลต รศวร เว วช, ววไ ลลลก ษณย เลวศ อลฉรวยกจล , อาธารด รจงน โรจนย, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Antimicrobial
Resistance in Escherichia coli from Hospitalized and Kennel Dogs by Agar Disc Diffusion (Bauer-Kirby) Test", การประชจมววชาการบตาบลด โรคสลตวยเลดย
ช ง
ครลงช ทดช 14 (2008)
- Nattakan Meekhanon, Sarawan kaewmongkol, Anamika Kritiyakan, Khomson Satchasataporn, Narong Abking, Worawut Rerkamnuaychoke,
"Prevalence of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern Thailand", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทดช 47
(2009)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, พจทธาพงศย ภมมส
ว มบลต,ว WANAT SRICHARERN, สมพร มมล มลงช มด , Worawut Rerkamnuaychoke, Roger
Frutos, "Identification of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว
2553 (Thailand Research Symposium 2010) (2010)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, WANAT SRICHARERN, Nattakan Meekhanon, AKACHART PROMDIREG, Worawut
Rerkamnuaychoke, "Identification of Clostridium sp. isolated from small intestine lesions of a sudden death wild boar piglet", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนง
ชาตว 2553 (Thailand Research Symposium 2010) (2010)
- ธนวรรณ สรขอยมณด, พลส ตราลลก ษณย เชวด ศลก ดวส
ด กจล , เพชรรลต นย นลนทธดร พงศย, ศรดประภา ไชยววศ ษ
ว ฎยก ล
จ , อ.น.สพ.ดร.สวทธวดร ย ทองทวพ ยยศ รว เว ดช, Anamika Kritiyakan,
"Isolation of Aerobic Gram-negative Bacteria from Water Monitor (Varanus salvator)", สลมมนาววชาการ เรชอ
ช งสลต วยปาฝ เมชองไทย ครลงช ทดช 33 (2012)
ระดลบนานาชาตว
- SIRAPAN SUKONTASING, Jomkhwan Meerak, Anamika Kritiyakan, WIMONRUT INSUAN, Donrudee Chaisiri, อ. ดร.. อรอนงคย พรวงช ศจล กะ, Prapaipid
Chairattanamanokorn, Worawut Rerkamnuaychoke, Prof. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen
production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2009)
- SIRAPAN SUKONTASING, อตานาจ ภลก ดดโต, Nattakan Meekhanon, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, รศ. ดร. สมบมร ณย ธนาศจภวลฒนย,
Dr. Kazumi Hiraga, Prof. Dr. Kohei Oda, "Study on Glutamate Decarboxylase Genes in a GABA Producing Lactic Acid Bacterium, Lactobacillus
brevis LSF8-13", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbe in Disease Prevention & Treatment (2009)
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ล ษย, Worawut Rerkamnuaychoke,
"Rhodopseudomonas sp. KU2, an astaxanthin-producing bacterium", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, thippayarat chahomchuen, พจทธาพงศย ภมมส
ว มบลต,ว สมพร มมล มลงช มด , Worawut Rerkamnuaychoke, Roger
Frutos , "Identification and Probiotic Attributes of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract",
International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- Anamika Kritiyakan, SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, สมพร มมล มลงช มด, Worawut Rerkamnuaychoke, Roger Frutos ,
"PCR-DGGE based comparative analysis of Faecal Samples from farmed Wild Boars and Domestic Pigs", International Conference on Agriculture
and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- thippayarat chahomchuen, SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Primary chicken and porcine intestinal
epithelial cell cultures for In Vitro study on adhesion of potential probioticsstrains for animal feeding", International Conference on Agriculture and
Agro-Industry 2010 (ICAAI 2010) (2010)
- SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, อ. ดร. จอมขวลญ มดร ก
ล ษย, อ. ดร. อรอนงคย พรวงช ศจล กะ, ดร. สมพร มมล มลงช มด, Anamika Kritiyakan,
Worawut Rerkamnuaychoke, Dr. Roger Frutos, "Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health: screening of lactic acid bacteria
producing dietary enzymes for use in domestic pig feed supplement", The Franco-Thai Symposium 2012 (2012)
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