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โรคสรตวรปกป (Avian diseases), ระบบภผมคร มผอ กรนในสรตวรปกป (Avian Immunology), โรคลลาไสผอกร เสบแบบมมเนนอน ตายในสรตวรปกป (Avian Necrotic
Enteritis) , โรคบรดในไกช (Avian Coccidiosis), ยาตผานเชนอน บรด (Anticoccidial Drugs), สารฆชาเชนอน (Disinfectants), วรคซมนในสรตวรปกป (Avian
Vaccine), สอขภาพทางเดรนอาหารในสรตวรปกป (Avian Gut Health)

โครงการววจยบ
ปป 2549
การประเมรนประสรทธรภาพของวรคซมนปปองกรนโรคนรวคาสเซรล ในไกชเนนอน ทมมท ภม มผ คร มผอ กรนมาจากแมช ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร อรนเตอรรเววท (Intervet
(Thailand) Ltd.)
ปป 2549-2550 การศศกษาระดรบ acute phase proteins ทมสท าล ครญ ในไกชไขช สายพรนธอทร มทม กม ารเลมยน งอยผใช นออตสาหกรรมการเลมยน งไกชในประเทศไทย และการนลาคชาดรชนมของการ
อรกเสบมาประยอกตรใชผในการวรเคราะหร สภาวะสอขภาพของไกชในระดรบฝผง ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากทบวงมหาวรทยาลรยและสลานรกงานกองทอนสนรบสนอนการวรจยร
ปป 2551
การศศกษาการปลชอยเชนอน ซรลโมเนลลาในลผกไกชเนนอน ทมเท กรดมาจากฝผงพชอแมชพนร ธอทร มทม กม ารทลาวรคซมนซรลโมเนลลา ชนรดเชนอน ตาย (SalenvacT) ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอน
จากคณะสรตวแพทยศาสตรร กลาแพงแสน มก. (กองทอนวรจยร อรนเตอรรเววท)
ปป 2551-2552 การเปรมยบเทมยบ bacterial profiles ของเชนอน Clostridium perfringens ทมกท อช ปปญหา ลลาไสผอกร เสบแบบเนนอน ตาย กรบ เชนอน C. perfringens ทมพท บในลลาไสผของไกช
ปรกตร หรนอจากแหลชงอนนท ๆ ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากคณะสรตวแพทยศาสตรร มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรร วรทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2551-2552 การศศกษาประสรทธรภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคอมโรคลลาไสผอกร เสบแบบเนนอน ตายในไกชเนนอน ( หรว
หนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากคณะสรตวแพทยศาสตรร มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรร วรทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2551-2552 การศศกษารผปแบบการปนเปปอป นขผามบนผรวเปลนอกไขชของสมฟลผออเรสเซนสรเพนอท เปปนตรวแทนของเชนอน แบคทมเรมย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากคณะสรตวแพทย
ศาสตรร มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรร วรทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2552

การศศกษาเชนอน แบคทมเรมยดนอน ยา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากสลานรกงานมาตรฐานการเกษตร

ปป 2553
การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชนอน Clostridium perfringens ทมแท ยกไดผมาจากตรวอยชางสรตวรปกป และตรวอยชาง อาหารสรตวร ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอน
จากบรรษทร อรนเตอรรเววท (ประเทศไทย) จลากรด
ปป 2553-2554 การประเมรนประสรทธรภาพของวรคซมนปปองกรนโรคไขชนมทร ชนรดเชนอน ตาย (Nobilis COR4 IB ND EDS) ในการปปองกรนโรคภายหลรงปปอนเชนอน ไวรรสไขชนมทร ในไกชไขช ( หรว
หนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร อรนเตอรรเววท (ประเทศไทย) จลากรด
ปป 2553-2554 Effect of Alphacid and Alphacid+ BMD supplemented feed on Salmonella shedding in broilers ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร
Alphama (Thailand)
ปป 2553-2554 Effect of lysozyme and organic acid on Salmonella shedding in broilers ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร Alphama (Thailand)
ปป 2555-2556 Evaluation of the efficacy of a live coccidial vaccine (CoccivacB ) against Eimeria tenella originated from coccidia-infected broiler flock (
หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากMSD Animal Health (Thailand) co.,Ltd.
ปป 2555-2556 การประเมรนประสรทธรภาพของ การทลาวรคซมนปปองกรนโรคบรดเชนอน เปปน (Inovocox) ดผวยวรธม in ovo ตชอการปปองกรน เชนอน Eimeria tenella ทมแท ยกไดผมาจากฟารรมไกช
เนนอน ทมเท กรดปปญหาโรคบรด ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากPfizer (Thailand) Limited
ปป 2555-2556 การประเมรนประสรทธรภาพของยากรนบรดชนรดตชางๆ ในการปปองกรนเชนอน Eimeria tenella ทมแท ยกไดผจากฟารรมไกชเนนอน ทมปท วป ยดผวยโรคบรด ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร
ทอนจากHuvepharma Ltd. (Thailand)
ปป 2555-2556 การประเมรนประสรทธรภาพของยากรนบรดบางตรวในการปปองกรนการตรดเชนอน Eimeria tenella ทมแท ยกไดผจากฟารรมไกชเนนอน ทมปท วป ยดผวยโรคบรด ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผ
รรบทอนจากDKSH (Thailand) Limited
พรมพรครรงน ลชาสอดเมนอท 18/6/64
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ปป 2556-2557 การศศกษา ระดรบปรรมาณยา Quixalud 60% ในการควบคอม necrotic enteritis ในไกชเนนอน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากNovatis Thailand co.,Ltd.
ปป 2556-2557 ประสรทธรภาพของ กรดอรนทรมยร Alphacid และ กรดอรนทรมยร alphacid รชวมกรบ bacitracin methylene disalicylate ในการควบคอม โรค necrotic enteritis
ในไกชเนนอน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากAlphama (Thailand)co.,Ltd.
ปป 2556-2557 ประสรทธรภาพของ การใชผ Lasalocid แบบ shuttle program ในการควบคอมโรคบรด ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากPfizer Animal Health co.,Ltd.
ปป 2557-2558 การศศกษาการปลชอยเชนอน ไวรรสมาเรวกสรภายหลรงจากการใหผวคร ซมนมาเรวกสรชนรดเชนอน เปปนในลผกไกชไขช ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร MSD Thailand
ปป 2557-2559 การทดสอบประสรทธรภาพสารฆชาเชนอน ตชอการหยอดกรมมรนตรของ โอโอซรสตรของเชนอน Eimeria spp. ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากทอนสชวนตรว
ปป 2557-2559 การประเมรนประสรทธรภาพของยากรนบรดบางตรวในการปปองกรนการตรดเชนอน Eimeria มากกวชา 1 ชนรด ในฝผงไกชเนนอน ทมมท ปม ญ
ป หาโรคบรด ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอน
จากบรรษทร Zoetis ประเทศไทย
ปป 2561-2562 การประเมรนประสรทธรภาพของยากรนบรดในการปปองกรนการตรดเชนอน Eimeria ทมแท ยกไดผจากไกชเนนอน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากHuvepharma Thailand
ปป 2558-2560 การทดสอบประสรทธรภาพสารฆชาเชนอน กลอมช ฟปนอลตชอการหยอดกรมมรนตรของ โอโอซรสตรของเชนอน Eimeria spp. ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากทอนสชวนตรว
ปป 2558-2560 การศศกษาการปลชอยเชนอน ไวรรสมาเรวกสรในฟารรมไกชเนนอน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร MSD Thailand
ปป 2559-2560 การศศกษาการปลชอยเชนอน ซรลโมเนลลาในลผกไกชเนนอน ทมกท นร อาหารทมผท สมดผวย โปรไบโอตรกสร ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร ไบโอมรน
ปป 2561-2562 การทดสอบการดนอน ยากรนบรดของเชนอน Eimeria spp. ทมแท ยกไดผจากไกชเนนอน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากบรรษทร ฮผเวฟารรมา (ประเทศไทย) จลากรด
ปป 2561-2562 การประเมรนประสรทธรภาพของ สารฆชาเชนอน ในการ หยอดกรมมรนตร ของ Eimeria oocysts ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทอนจากDVM nutrition
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตร
- Orawan Boodde, Wilairat Chumsing, นผองนรด เกนาล ลรมน , Narin Upragarin, "Development of an Indirect ELISA for the Detection ofNewcastle Disease
Antibodies with the antigen preparationfrom the Vero Cell Line", ว.วรทย. มข. 2558 (43) (2015) 439-445
ระดรบนานาชาตร
- Narin Upragarin, "Acute phase reactants, challenge in the near future of animal production and veterinary medicine", Journal of Zhejiang University.
Science. B. 6 (10) (2005) 941-947
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VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 106 (1-2) (2005) 39-51
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HISTOPATHOLOGY 20 (4) (2005) 1295-1307
- Narin Upragarin, "Glycosaminoglycans are part of amyloid fibrils: ultrastructural evidence in avian AA amyloid stained with cuprolinic blue and labeled
with immunogold.", Amyloid : the international journal of experimental and clinical investigation : the official journal of the International Society of
Amyloidosis 13 (1) (2006) 13-19
- Wudtichai Manasatienkij, Porntippa Lekcharoensuk, Narin Upragarin, "Expression and Purification of NS1 Protein of Highly Pathogenic Avian Influenza
Virus H5N1 in Escherichia coli", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวรทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวรทยาศาสตรร) 42 (3) (2008) 485-494
- Kamlangdee, A, Yensuk, A, Rungrot Jam-on, Nuananong Sinwat, Witoonsatien, K, Narin Upragarin, Siriwan, C, Siriwan, P, Thaweesak Songserm,
"Histomoniasis in Broilers: Case Report", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 39 (4) (2009) 387-387
- Porntippa Lekcharoensuk, Pitaksajjakul P, Narin Upragarin, Barbas CF, Ibrahim MS, Ikuta K, Ramasoota P , "Fab MAbs specific to HA of influenza virus
with H5N1 neutralizing activity selected from immunized chicken phage library", Biochem Biophys Res Commun 395 (ภ) (2010) 496-501
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตร
- Narin Upragarin, Rungrot Jam-on, Kriangkrai Witoonsatian, Namdee Saeheng, Preeda Lertwatcharasarakul, Thaweesak Songserm, Sirichai
Wongnarkpet, Theera Rukkwamsuk, "Progress report on Survey of avian influenza virus infection in animals", สรมมนาวรชาการไขผหวรดนก จรดโดย ศผนยรวทร ยาศาสตรร
ไขผหวรดนกรชวมกรบคณะสรตวแพทยศาสตรร มหาวรทยาลรยเกษตรศาตรร (2007)
- Narin Upragarin, Rungrot Jam-on, Kriangkrai Witoonsatian, Orawan Boodde, Worawidh Wajjwalku, Thaweesak Songserm, Sirichai Wongnarkpet, Theera
Rukkwamsuk, "Serological surveys of antibodies to the avian influenza subtype H5N1 in poultry", สรมมนาวรชาการไขผหวรดนก จรดโดย ศผนยรวทร ยาศาสตรรไขผหวรดนก
รชวมกรบคณะสรตวแพทยศาสตรร มหาวรทยาลรยเกษตรศาตรร (2007)
- Narin Upragarin, Rungrot Jam-on, Kriangkrai Witoonsatian, Namdee Saeheng, Preeda Lertwatcharasarakul, Thaweesak Songserm, Sirichai
Wongnarkpet, Theera Rukkwamsuk, "Survey of avian influenza virus infection in animals", งานวรจยร ไขผหวรดนก เพนอท การเลมยน งสรตวรปกป อยชางปลอดภรย จรดโดย สลานรกงาน
คณะกรรมการวรจยร แหชงชาตร (วช.) รชวมกรบ สมาคมวรทยาศาสตรรสตร วรปกป โลกสาขาประเทศไทย (2008)
- Narin Upragarin, Rungrot Jam-on, Kriangkrai Witoonsatian, Orawan Boodde, Worawidh Wajjwalku, Thaweesak Songserm, Sirichai Wongnarkpet, Theera
Rukkwamsuk, "Serological surveys of antibodies to the avian influenza subtype H5N1 in poultry", งานวรจยร ไขผหวรดนก เพนอท การเลมยน งสรตวรปกป อยชางปลอดภรย จรดโดย
สลานรกงานคณะกรรมการวรจยร แหชงชาตร (วช.) รชวมกรบ สมาคมวรทยาศาสตรรสตร วรปกป โลกสาขาประเทศไทย (2008)
- Narin Upragarin, Rungrot Jam-on, Pattra Moonjit, Orawan Booddee, Somyos Kankhuntod, Suksun Chumsing, "Emerging syndrome: Spontaneous
unilateral amyloid arthropathy in chickens raised in commercial farms in Thailand", การประชอมทางวรชาการของมหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรร ครรงน ทมท 47 (2009)
- Narin Upragarin, "ปปญหาโรคออบตร ใร หมชและโรคออบตร ซร าลน ของทางเดรนอาหารในไกชเนนอน ", การสรมมนาวรชาการสรตวรเศรษฐกรจทางดผานสรตวรปกป (2010)
- Narin Upragarin, "โรคออบตร ใร หมชและโรคออบตร ซร าลน ของทางเดรนอาหารในไกชเนนอน : แนวทางการประเมรน การวรนจร ฉรย และการควบคอมปปญหา", การประชอมวรชาการโรคออบตร ใร หมชและ
โรคออบตร ซร าลน ในออตสาหกรรมการเลมยน งสรตวรปกป ปปททม 2 (2011)
- วราชรนม บอญกรนทะ, Pattra Moonjit, Worawidh Wajjwalku, Narin Upragarin, "Efficacy of Commercial Disinfectants on Oocyst-Inactivation of Eimeria spp.",
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
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