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Bacteria

โครงการววจยบ
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวน ชนวดฉรด ขนาด 150 และ 250 ไมโครกรมม โดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสแมถมาส ตมงต ทสอง ( ผผรส วถ มโครงการ )
ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดฉรดขนาด 200 และ 300 ไมโครกรมม โดยผถานทางปกตวตอถ พยาธวลาล ไสสแมถมาส ตมงต ทสอง ( ผผรส วถ มโครงการ )
ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดผง ขนาด 50,100 และ 200 ไมโครกรมม โดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสแมถมาส เตรรยมทมบ ( ผผรส วถ ม
โครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การประเมวนประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดผงขนาด150, 250 และ 350 ไมโครกรมมโดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสแมถมาส ตมงต ทสอง ( ผผรส วถ ม
โครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การศศกษาเปรรยบเทรยบประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดฉรด ชนวดผงและอมลเบนดาโซลและไพเรนเทลปาโมเอท ชนวดสารละลายแขวนตะกอน โดย
ผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสมาส ในโปรแกรมการถถายพยาธว ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การศศกษาเปรรยบเทรยบประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดฉรดและฟปเบนเทลชนวดผงโดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสมาส ในโปรแกรมการถถายพยาธว 1 ปป
( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การศศกษาเปรรยบเทรยบประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนชนวดผงและอมลเบนดาโซล ชนวดสารละลายแขวนตะกอนโดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสมาส ใน
โปรแกรมการถถายพยาธว ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การศศกษาเปรรยบเทรยบประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนและเฟนเบนดาโซลชนวดผง โดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสมาส ในโปรแกรมการถถายพยาธว ( ผผส
รถวมโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549
การศศกษาเปรรยบเทรยบประสวทธวภาพของยาถถายพยาธวไอเวอรรเมคตวนและออกซวเบนดาโซลชนวดผง โดยผถานทางปากตถอพยาธวลาล ไสสในโปรแกรมการถถายพยาธว ( ผผรส วถ ม
โครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2549-2551 การศศกษาความหลากหลายและความสมมพมนธรของเชชอต Salmonella สายพมนธสตร าถ ง ๆ ทรแท ยกไดสจากจมงหวมดนครปฐมและพชนต ทรใท กลสเครยง โดยการจมดจลาแนกดสวย
เทคนวคทางอณผชวร ววทยา ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.
ปป 2551
การศศกษาฤทธวตธ าส นเชชอต แบคทรเรรยของสารสกมดจากบมวบกตถอเชชอต Staphylococcus spp. ทรเท ปปนสาเหตสทาล ใหสเกวดเตสานมอมกเสบในโคนม ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสน
จากทสนอสดหนสนววจยม มก.
ปป 2551
การศศกษาการปลถอยเชชอต ซมลโมเนลลาในลผกไกถเนชอต ทรเท กวดมาจากฝผงพถอแมถพนม ธสทร มทร กร ารทลาวมคซรนซมลโมเนลลา ชนวดเชชอต ตาย (SalenvacT) ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสน
จากคณะสมตวแพทยศาสตรร กลาแพงแสน มก. (กองทสนววจยม อวนเตอรรเววท)
ปป 2551-2552 การเปรรยบเทรยบ bacterial profiles ของเชชอต Clostridium perfringens ทรกท อถ ปปญหา ลลาไสสอกม เสบแบบเนชอต ตาย กมบ เชชอต C. perfringens ทรพท บในลลาไสสของไกถ
ปรกตว หรชอจากแหลถงอชนท ๆ ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากคณะสมตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2551-2552 การศศกษาประสวทธวภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคสมโรคลลาไสสอกม เสบแบบเนชอต ตายในไกถเนชอต ( ผผรส วถ ม
โครงการ ) ไดสรบม ทสนจากคณะสมตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2551-2552 ผลของนตาล มมนหอมระเหยจากพชชตถอเชชอต มาราสซรเซรยพาชวเดอรรมาไตตรส ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากคณะสมตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
ววทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2553
การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชชอต Clostridium perfringens ทรแท ยกไดสมาจากตมวอยถางสมตวรปกป และตมวอยถาง อาหารสมตวร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสน
จากบรวษทม อวนเตอรรเววท (ประเทศไทย) จลากมด
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ปป 2553

การทดสอบประสวทธวภาพของโพรไบโอตวกทางการคสาตถอการยมบยมงต เชชอต แบคทรเรรยกถอโรคในปลานวล ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม สหธานร จลากมด

ปป 2553

การศศกษาสลารวจเชชอต แบคทรเรรยทรทท าล ใหสเกวดปปญหากรบและขาเจวบในโคนมในเขตภาคตะวมนตก ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

ปป 2553

พยาธววทว ยาคลวนกว และการศศกษาทางไฟโลเจนร ของสมตวรกลสมถ เหรยต -ตะกวดทมงต หสาชนวดในประเทศไทย ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

สบงกบด
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ปป 2553-2554 ความชสกและการดชอต ยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเปปดไลถทงถส ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากสลานมกงานคณะกรรมการววจยม แหถงชาตว
ปป 2553-2554 โครงการศศกษาเกณฑรชวตร ดม การปฏวบตม ทว ดทร สร าล หรมบโรงฆถาแพะและแกะ ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากสลานมกงานมาตรฐานสวนคสาเกษตรและอาหารแหถงชาตว
ปป 2553-2554 Effect of Alphacid and Alphacid+ BMD supplemented feed on Salmonella shedding in broilers ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม
Alphama (Thailand)
ปป 2553-2554 Effect of lysozyme and organic acid on Salmonella shedding in broilers ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม Alphama (Thailand)
ปป 2553-2554 การพมฒนาและววจยม การควบคสมโรค PRRS และ PED ในฟารรมสสกร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม ฟารรมเกษตรกรผผเส ลรยต งสสกร
ปป 2554-2555 โครงการพมฒนาอาหารเลรยต งเชชอต สลาหรมบตรวจหาเชชอต Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากคณะสมตวแพทยศาสตรร
มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกลาแพงแสน
ปป 2555-2556 การทดสอบประสวทธวภาพของนตาล ยาฆถาเชชอต ชนวดฉรดพถนในการลดปรวมาณของเชชอต จสลชรพในอากาศโดยววธร settle plate, swab test และการวมดปรวมาณ ATP ( ผผส
รถวมโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม ควงสร เซอรรวสว ประเทศไทย
ปป 2556-2557 การใชส Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สลาหรมบการบลาบมดนตาล ในการเพาะเลรยต งสมตวรนาลต ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2556-2557 การศศกษา ระดมบปรวมาณยา Quixalud 60% ในการควบคสม necrotic enteritis ในไกถเนชอต ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากNovatis Thailand co.,Ltd.
ปป 2556-2557 ประสวทธวภาพของ กรดอวนทรรยร Alphacid และ กรดอวนทรรยร alphacid รถวมกมบ bacitracin methylene disalicylate ในการควบคสม โรค necrotic enteritis
ในไกถเนชอต ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากAlphama (Thailand)co.,Ltd.
ปป 2556-2557 ผลของไบโอฟลาวานอยดรตอถ การยมบยมงต เชชอต กถอโรคในสมตวรนาลต ทางหสองปฏวบตม กว าร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2556-2557 รผปแบบการดชอต ยาตสานจสลชรพของเชชอต แบคทรเรรยทรแท ยกจากสวงท แวดลสอมในฟารรมไกถ ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากกองทสนยถอยฮผเวฟารรมา คณะสมตวแพทยศาสตรร
มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
ปป 2556

การสลารวจและมาตรการลดปรวมาณเชชอต โรคในอากาศทรพท บในโรงพยาบาลสมตวร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

ปป 2556

ระบาดววทยาระดมบโมเลกสลของวมณโรคโคในโคนม ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

ปป 2557
การศศกษาเชชอต E. coli สายพมนธสกร อถ โรคและความตสานทานตถอยาปฏวชวร นะทรแท ยกจากอสจจาระสสนขม ทรไท มถแสดงอาการและแสดงอาการทสองสรย ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.
ปป 2557

การใชสสาร Aviguard ในการยมบยมงต การเพวมท จลานวนของเชชอต Campylobacter spp. ในไกถเนชอต ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม MSD Animal Health

ปป 2557-2559 โครงการสลารวจความชสก ความไวยาและ อณผระบาดววทยาของ Campylobacter และ Salmonella ของเปปดเนชอต ตมงต แตถในฟารรมถศงโรงฆถาเปปด ( ผผรส วถ มโครงการ )
ไดสรบม ทสนจากสลานมกงานคณะกรรมการววจยม แหถงชาตว
ปป 2558-2559 เชชอต กถอโรคหลมกในอากาศทรพท บในโรงพยาบาลสมตวร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนววจยม พมฒนาศมกยภาพ คณะสมตวแพทยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
ปป 2557-2558 การศศกษาคสณภาพนตาล และเชชอต ดชอต ยาในระบบการเลรยต งไกถเนชอต ในประเทศไทย ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากกองทสนยถอยฮผเวฟารรมา คณะสมตวแพทยศาสตรร
มหาววทยาลมยเกษตรสาสตรร
ปป 2558
ความชสกและรผปแบบการแพรถกระจายของโรคตวดเชชอต ในโรงพยาบาลสมตวรมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรรโดยใชสการววเคราะหรเครชอขถายทางสมงคม ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.
ปป 2559

เชชอต แบคทรเรรยกถอโรคหลมกในระบบทางเดวนหายใจทรพท บในโรงพยาบาลสมตวร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

ปป 2559-2560 การศศกษาการปลถอยเชชอต ซมลโมเนลลาในลผกไกถเนชอต ทรกท นว อาหารทรผท สมดสวย โปรไบโอตวกสร ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม ไบโอมวน
พวมพรครมงต ลถาสสดเมชอท 23/9/63
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ปป 2559-2560 การศศกษาประสวทธวภาพของ ZnO nanoparticle ตถอการยมบยมงต และฆถาเชชอต แบคทรเรรยกถอโรค ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากบรวษทม ไออารรพซร ร จลากมด (มหาชน)
ปป 2560-2561 ความชสกและการดชอต ยาของซมลโมแนลลถาตถอเนชอต หนผนาสลาหรมบบรวโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนสถวนตมว
ปป 2560
การศศกษาการทลางานของเอนไซมร Cytochrome P450 และ GST activity จากตมบจระเขสและเปรรยบเทรยบกมบตมบสสกรและไกถ ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสน
อสดหนสนววจยม มก.
ปป 2560

การศศกษาความเปปนพวษเฉรยบพลมนและเรชอต รมงของตมบสกมดจากจระเขสโดยการกวนในหนผแรท ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนอสดหนสนววจยม มก.

ปป 2561-2562 การทดสอบผลของนตาล มมนจระเขสในหนผทไทร ดสรบม อาหารไขมมนสผง ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากทสนววจยม สรสางสรรครสบช สานรอยศาสตรรพระราชา คณะสมตวแพทย
ศาสตรร มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
ปป 2562-2563 การจลาแนกชนวดของเชชอต แบคทรเรรยจากมผลไกถเนชอต และผลของการเสรวมโปรไบโอตวค ( ผผรส วถ มโครงการ ) ไดสรบม ทสนจากกองทสนววจยม คณะสพ.มก.
ปป 2559-2560 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ( ผผรส วถ ม
โครงการ ) ไดสรบม ทสนจากCompanion Approach for Cross-sectoral collaboration in health risks management in SEA (ComAcross)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดมบชาตว
- Teerasak Traimongkolkul, Chalermpol Lekcharoensuk, Theera Rukkwamsuk, Srisamai Viriyarampa, nitis sukhong, Piyawan Suthunmapinanta, ศวรนว ทรร
ทววชศรร, ธราธร แจสงพลอย, ววชาญ คสามรผล, "Comparative Efficacies of Injectable Ivermectin and Febantel Powder Given Through Stomach Tube Against
Intestinal Strongyles in Horses with Spontaneous Infection", วารสารสมตวแพทยร 20 (3) (2010) 119-130
- Chalermpol Lekcharoensuk, Teerasak Traimongkolkul, Theera Rukkwamsuk, Srisamai Viriyarampa, nitis sukhong, Wit Lersseng, JUTAMAT
RATTANAKUNUPRAKARN, ววนยม พสกศรรสขส , สสเทพ สมบผรณรสนว , "Comparative Efficacies of Ivermactin Powder and Albendazole Suspension Given Through
Stomach Tube Against Strongyles in Naturally Infected Pre-breeding Mares", วารสารสมตวแพทยร 21 (1) (2011) 1-10
- Teraporn Pulpipat, Srisamai Viriyarampa, Suksun Chumsing, Visanu Boonyawiwat, Worawidh Wajjwalku, "Lithium Acetate (LiOAc)- SDS Lysis DNA
Extraction Method of Gram-positive bacteria for PCR templates", วารสารสมตวแพทยศาสตรร มข. 23 (1) (2013) E1-E8
- Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, สาหรถาย, นงเยาวร , "Comparison of the
International Standards Organization reference method and lactose peptone broth for the detection of Coliform bacteria and Escherichia coli in water
from the animal farms.", วารสารววทยาศาสตรรและเทคโนโลยร 22 (3) (2014) 398-406
- Natthana Thitichayaphong, Srisamai Viriyarampa, Pattra Moonjit, Theera Rukkwamsuk, "Efficacy of Condensed Tannin on Antibacterial Activities
against Pathogenic Bacteria of Aquatic Animals", วารสารสมตวแพทยร 25 (3) (2015) 135-145
- chalalai rueanghiran, Srisamai Viriyarampa, SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, "Species Diversity and Antimicrobial Susceptibility Properties of
Staphylococcus Isolated from Broiler Faeces in Selected Farms, Thailand", วารสารสาธารณสสขศาสตรร 47 (1) (2017) 44-55
- Mr. Narayan Pokhrel, Suwicha Kasemsuwan, Dr. Flavie L. Goutard, Srisamai Viriyarampa, Phitsanu Tulayakul, "Antibiotic Resistance and
Extended-Spectrum?-Lactamase Productivity in Clinical Escherichia coliIsolates from Diarrheal Pigs in Central Thailand", Journal of Kasetsart
Veterinarians 28 (1) (2018) 1-17
ระดมบนานาชาตว
- Srisamai Viriyarampa, "Prevalence of Campylobacter spp. in Chicken from Retail Markets in Nakhon Pathom Province", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร) 39 (4) (2005) 633-637
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- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Thanasorn Thipayarak, Thaveewat Tassanawat, "In Vitro Fungicidal Activity of
Herbal Extracted Lotion, KU Natural Miticide on the Dermatophytes of Dogs and Cats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร
สาขาววทยาศาสตรร) 40 (5) (2006) 290-297
- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, Thanasorn Thipayarak, "Effecacy of KU Herbal-extract
Lotions against Malassezia pachydermatitis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร) 42 (4) (2008) 1-6
- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, Thanasorn Thipayarak, "Efficacy of KU Herbal-Extract
Lotions Against Malassezia pachydermatitis", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร) 42 (4) (2008) 649-654
- Phitsanu Tulayakul, Alongkot Boonsoongnern, Suwicha Kasemsuwan, Srisamai Viriyarampa, Churee Pankumnoed, Suwanna Thipayarak, หทมยรมชตร หาญ
อนมนตชมย, รมชนรกร มวงท ขวมญ, รามนรรยร เนตรววเชรยร, รศ.ดร. สสธา ขาวเธรยร, "Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge
and manure in biogas and non-biogas swine farms", Journal of Environmental Sciences 23 (6) (2011) 991-997
- Chalermkiat Saengthongpinit, SIRIPORN KONGSOI, Srisamai Viriyarampa, Thaweesak Songserm, "Prevalence and antimicrobial resistance of
Salmonella and Campylobacter species isolated from laying duck flocks in confinement and free-grazing systems", The Thai Journal of Veterinary
Medicine 45 (3) (2015) 341-350
- SUPORN THONGYUAN, Pornchai Sanyathitiseree, Srisamai Viriyarampa, นายสมศมกดวธ ดวงรมศมร, ผศ.ดวงใจ บสญกสศล, Phitsanu Tulayakul, "study of bacterial
contamination in feces of macaques in Lopburi Province, Thailand", International Journal of Infectious Diseases 53S (4) (2016) 63-63
- ปวรณา เอวนดผ, รามนรร เนตรววเชรยร, Srisamai Viriyarampa, Thaweesak Songserm, Phitsanu Tulayakul, "Comparison of zinc, lead, cadmium, cobalt,
manganese, iron, chromium and copper in duck eggs from three duck farm systems in Central and Western, Thailand", Ecotoxicology and
Environmental Safety 161 (-) (2018) 691-698
- SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, TANYALAK KHUNTAMOON, Srisamai Viriyarampa, Aurieli Binot, "Assessment of
municipal opened landfill and itsimpact on environmental and human health incentral Thailand", International Journal of infectious Diseases 79 (1)
(2019) 55-55
- Chalermkiat Saengthongpinit, Srisamai Viriyarampa, Thaweesak Songserm, "Longitudinal survey of Campylobacter and Salmonella isolates from
free-grazing, laying duck flocks in lower central provinces, Thailand.", Agriculture and Natural Resources. 54 (1) (2020) 17-24
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดมบชาตว
- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Thanasorn Thipayarak, Thaveewat Tassanawat, "In vitro fungicidal activity of
herbal extracted lotion, KU Natural Miticide on the dermatophytes of dogs and cats", การประชสมววชาการ ครมงต ทร4ท 4 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร (2006)
- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, Thanasorn Thipayarak, "Effect of herbal-extracted lotion
and organic acid against Malassezia pachydermatitis in vitro", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ครมงต ทรท 46 (2008)
- Phitsanu Tulayakul, Suwicha Kasemsuwan, Srisamai Viriyarampa, Churee Pankumnoed, สสธา ขาวเธรยร, "ระดมบการปนเปปอป นของเชชอต Salmonella spp. และ
Escherichia coli ในอาหารสมตวร นตาล เสรย และนตาล ใชสในอสตสาหกรรมการเลรยต งสสกรในจมงหวมดราชบสร.ร ", การประชสมเชวงววชาการเรชอท ง การจมดการมลพวษจากฟารรมสสกร. กรมควบคสม
มลพวษ. กระทรวงทรมพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลสอม. (2008)
- Chaithep Poolkhet, Sukanya Thongratsakul, Phitsanu Tulayakul, Churee Pankumnoed, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Suksun Chumsing,
Arsooth Sanguankiat, Suwicha Kasemsuwan, DHANIRAT SANTIVATR, Orawan Boodde, น.สพ.มนมสชมย วมฒนกสล, "A Study of Animal Health Status for Avian
Influenza Disease
in Various Animals Surrounding Outbreak Area
", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ครมงต ทรท 48 (2010)
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- Prapeuk Tangmunkhong, Srisamai Viriyarampa, Suksun Chumsing, น.ส. สสดธวษา เหลถาเปปยป ม, "Efficacy of Thai Medicinal-Plants on Growth Inhibition of
Escherichia coli and Salmonella Typhimurium", การประชสมทางววชาการ ครมงต ทรท 50 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร (2012)
- Sukanya Thongratsakul, Rortana Chea, Worawidh Wajjwalku, Suksun Chumsing, Srisamai Viriyarampa, Patamaporn Amavisit, "Quinolone Resistant
Genes and ESBL-producing enzymes of Escherichia coli from Diarrheal Pigs", การประชสมววชาการครมงต ทรท 57 ม.เกษตรศาสตรร (2019)
ระดมบนานาชาตว
- Arsooth Sanguankiat, AMORNTHEP ARCHAWAKULATHEP, Phitsanu Tulayakul, Srisamai Viriyarampa, Churee Pankumnoed, Suksun Chumsing,
Suwanna Thipayarak, TANYALAK KHUNTAMOON, Suwicha Kasemsuwan, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The
15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases. (2008)
- Suwicha Kasemsuwan, Srisamai Viriyarampa, SIRIPORN KONGSOI, Worawidh Wajjwalku, Churee Pankumnoed, Suksun Chumsing, Suwanna
Thipayarak, "Longitudinal study of Salmonella spp. in pig farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO
Joint Symposium on Emerging Diseases (2008)
- Narong Chungsamarnyart, Srisamai Viriyarampa, Suwanna Thipayarak, Churee Pankumnoed, Thanasorn Thipayarak, Thavajchai Sakpuaram, "Effect of
Plant Volatile Oil against Malassezia pachydermatitis, In Vitro", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 (2009)
- Narin Upragarin, Alongkot Boonsoongnern, Nuananong Sinwat, Srisamai Viriyarampa, "Emerging and re-emerging enteric diseases in broiler chickens",
The 36th International Conference on Veterinary Sciences 2010 (ICVS 2010) (2010)
- Teraporn Pulpipat, Srisamai Viriyarampa, Suksun Chumsing, จารสวรรณ เหรรญปรรชา, Visanu Boonyawiwat, Worawidh Wajjwalku, "Molecular typing and
antimicrobial susceptibility ofStreptococcus agalactiae isolated from cultured tilapia (Oreochromis. niloticus X O. mossambicus) and Red tilapia
(Oreochromis sp.)in the central part of Thailand during January 2011-October 2012", International Conferrence on Veterinary Science 2013 (2013)
- Sukanya Thongratsakul, Chaithep Poolkhet, Srisamai Viriyarampa, chalalai rueanghiran, Patamaporn Amavisit, "The MALDI-TOF MS identification of
environmental bacteria in poultry farm", International Conference on Veterinary Science 2014 (2014)
- Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, SUPORN THONGYUAN, Srisamai Viriyarampa, Churee Pankumnoed, "Cross-sectional study of E. coli,
Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", 9th European Congress on Tropical
Medicine and International Health (ECTMIH) (2015)
- SUPORN THONGYUAN, Pornchai Sanyathitiseree, Srisamai Viriyarampa, นายสมศมกดวธ ดวงรมศมร, ผศ.ดวงใจ บสญกสศล, Phitsanu Tulayakul, "A study of bacterial
contamination in feces ofmacaques in Lopburi Province, Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) 2016 (2016)
- chalalai rueanghiran, Natthakarn Foythong, Nawapat Intaracha, Nareerat Songdechakraiwut, Panumard Khamkan, Worrawan Nuntawas, Srisamai
Viriyarampa, Suksun Chumsing, SAKUNA PHATTHANAKUNANAN, Preeda Lertwatcharasarakul, Phitsanu Tulayakul, "Virulence Factors F18 and STaPplay
a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on veterinary Science
2016 (2016)
- L.D. Lawwyne, chalalai rueanghiran, Srisamai Viriyarampa, Suksun Chumsing, Phitsanu Tulayakul, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of
Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 •
Vienna, Austria • November 9-12, 2018
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance
(2018)
- SUPORN THONGYUAN, Phitsanu Tulayakul, chalalai rueanghiran, TANYALAK KHUNTAMOON, Srisamai Viriyarampa, A. Binot, "Assessment of Municipal
Opened Landfill And Its Impact On Environmental And Human Health In Central Thailand", International Meeting on Emerging diseases and
Surveillance (IMED2018) (2018)
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- พวชญา สมนตตววงศรไทย, Wirasak Fungfuang, Visanu Boonyawiwat, Urai Pongchairerk, Srisamai Viriyarampa, Phitsanu Tulayakul, "COMPARISON OF FATTY
ACID PROFILES OF CROCODILE OIL USING DIFFERENT EXTRACTION METHODS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 (KUVIC
2019) (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนสสทว ธวบตม รงานววจยม ปป 2559 เรชอท ง "ชสดตรวจเชชอต แบคทรเรรยดสวยเทคนวคทางชรวเคมร" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวมลชมเชย รางวมลนวมตกรรมมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ปป 2550 ประเภทอาจารยร นมกววจยม และบสคลากรมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร ววทยาศาสตรรสขส ภาพ
และววทยาศาสตรรสขส ภาพสมตวร ประจลาปป 2551 เรชอท ง "สารสกมดสมสนไพรกลาจมดเหวบ เหา ของโค และกลาจมดเหวบ หมมด เหา ไรขรเต รชอน เชชอต รากถอโรคผววหนมง เชชอต ราฉวยโอกาสทรผท วว หนมง
ของสสนขม แมว" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
- รางวมลชมเชย รางวมลนวมตกรรมมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ปป 2550 ประเภทอาจารยร นมกววจยม และบสคลากรมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร สาขาววทยาศาสตรร ววทยาศาสตรรสขส ภาพ
และววทยาศาสตรรสขส ภาพสมตวร ประจลาปป 2551 เรชอท ง "ชสดตรวจเชชอต โรคทางเดวนอาหารแบบรวดเรวว" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวมลดรเดถน สาขาสมตวแพทยศาสตรร การประชสมทางววชาการ ครมงต ทรท 44 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร 2550 สมตวแพทยศาสตรร ประจลาปป 2550 เรชอท ง " ฤทธวฆธ าถ เชชอต ราทรกท อถ โรคผวว
หนมงในสสนขม แมว ของโลชมนท สมสนไพร KU Natural Miticide ในหสองทดลอง" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
- ดรเดถน สาขา สมตวแพทยศาสตรร ในงานประชสมทางววชาการ ครมงต ทรท 45 มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร สมตวแพทยศาสตรร ประจลาปป 2551 เรชอท ง "ชสดตรวจสอบยาปฏวชวร นะตกคสางในนตาล
นมรผปแบบใหมถ" จาก มหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร
- รางวมล ชมเชย การนลาเสนอผงานววจยม ภาคบรรยาย ในการประชสมววชาการมหาววทยาลมยเกษตรศาสตรร ครมงต ทรท 46 สาขาสมตวแพทยศาสตรร สมตวแพทยศาสตรร ประจลาปป 2551
เรชอท ง "ผลของโลชมนท สมสนไพรและกรดอวนทรรยตร อถ เชชอต ยรสตร Malassezia pachydermatitis ในหลอดทดลอง" จาก คณะสมตวแพทยศาสตรร
ผลงานววจยม นรเต ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2548 - 23 กมนยายน 2563
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