สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวนภสร เผผาชชศกศ ดดด

ตตาแหนหง

นศกวดทยาศาสตรร

การศศกษา

สบงกบด

ภาควดชาเภสศชวดทยา คณะสศตวแพทยศาสตรร บางเขน

วท.บ.(วดทยาศาสตรรสขส ภาพสศตวร), สถาบศนเทคโนโลยยราชมงคล, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2545

การศศกษายาฟลชมคด วดน การดชดซศม การตกคคางของยาและระยะปลอดภศยในกสงค กสลาดดา ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากสดานศกงานมาตรฐานผลดตภศณฑรอตส สาหกรรม

ปป 2549
การศศกษาการตกคคางของอศลฟาทอกซดนบย-1 และผลกระทบของอศลฟลาทอกซดนบยตอผ ระบบภชมคด มคส กศนในปลาดสกทยไท ดครบศ อศลฟาทอกซดนบย-1 โดยการกดนตดดตผอกศนเปปน
เวลานาน ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
ปป 2549

การศศกษายาตคานจสลชยพในกสงค กคามกราม ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2548-2551 การศศกษาประสดทธดภาพการยศบยศงย การเจรดญเตดบโตของแบคทยเรยยและเชชอย ราทยกท อผ โรคในปลาจากสารออกฤทธดทด แทย ยกจากขมดนย ชศนในหคองปฏดบตศ กด าร ( ผชรค วผ ม
โครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
ปป 2552-2554 ชยวปรดมาณออกฤทธดขด องไอเวอรรเมคตดนในโคเนชอย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากบรดษทศ ยชดย เววท จดากศด
ปป 2552
วดจยศ มก.

การศศกษาคผาทางเภสศชจลนศาสตรรและการตกคคางของยาแอมมอกซยซท ลด ลดนในเนชอย เยชอท ปลานดล โดยการผสมยาในอาหาร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2553

การพศฒนาเมวดลชกปปดยาปฏดชวย นะเพชอท ใชครกศ ษาการตดดเชชอย แบคทยเรยยเฉพาะทยท ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2554
มก.

การศศกษาคสณลศกษณะการปลผอยยา ceftazidime อยผางตผอเนชอท งของเมวดแคลเซยยมและ PMMA ในหคองปฏดบตศ กด าร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ

ปป 2555-2557 ชยวสมมชลของสชตรตดารศบยาฉยดไอเวอรรเมคตดนในสสนขศ ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากบรดษทศ เมเรยยล (ประเทศไทย) จดากศด
ปป 2555-2556 สภาวะความชสกของโรคฉยหท นชในพชนย ทยคท ณะสศตวแพทยศาสตรร มหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรร วดทยาเขตบางเขน กรสงเทพมหานคร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจาก
คณะสศตวแพทยศาสตรร มหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรร
ปป 2556

การพศฒนาเมวดแคลเซยยมซศลเฟตชนดดจสมผ ยาเพชอท การรศกษาการตดดเชชอย แบคทยเรยยเฉพาะทยท ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2557-2558 ชยวสมมชลของผลดตภศณฑร amoxicillin ในพลาสมาของสสกร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากบรดษทศ โนวารรตสย (ประเทศไทย) จดากศด
ปป 2556-2557 การศศกษาการตกคคางของยาปฏดชวย นะและการประเมดนระยะหยสดยาปฏดชวย นะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไกผเนชอย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากกองทสน
ยผอยฮชเวฟารรมา คณะสศตวแพทยศาสตรร
ปป 2556-2557 การศศกษาชยวสมมชลของ Enflogard ในพลาสมาและปอดของสสกร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากบรดษทศ โนวารรตสย (ประเทศไทย) จดากศด
ปป 2557-2558 การผลดตยาและเวชภศณฑรสาด หรศบสศตวรเพชอท ใชคในโรงพยาบาลสศตวร มหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากเงดนรายไดคมหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรร
และคณะสศตวแพทยศาสตรร (70:30)
ปป 2557-2558 การศศกษาพดษจลนศาสตรรและการตกคคางของนดวาลดนอลในเปปด ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากโครงการสนศบสนสนและสผงเสรดมการวดจยศ กลสมผ วดชาการปป 2558
ปป 2557-2559 การศศกษาชยวสมมชลของทดลมดโคซดนในพลาสมาและปอดของสสกร ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากบรดษทศ โซเอทดส (ประเทศไทย) จดากศด
ปป 2558-2559 การประเมดนการสศมผศสสารพดษจากเชชอย ราพาทชลนด ในนยาด ผลไมค ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากศชนยรวทด ยาการขศนย สชงเพชอท เกษตรและอาหาร มหาวดทยาลศย
เกษตรศาสตรร
ปป 2558-2559 การประเมดนการสศมผศสสารพดษจากเชชอย ราอะฟลาทอกซดนบย 1 และโอครผาทอกซดนเอในชา ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนพศฒนาศศกยภาพ คณะสศตวแพทย
ศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
ปป 2559
การประเมดนการสศมผศสสารพดษจากเชชอย ราออครผาทอกซดน เอ (ochratoxin A) ในเครชอท งดชมท นดาเขคาประเภทไวนรและเบยยรรในประเทศไทย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสน
จากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
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ชชอช

นางสาวนภสร เผผาชชศกศ ดดด

ตตาแหนหง นศกวดทยาศาสตรร
สบงกบด ภาควดชาเภสศชวดทยา คณะสศตวแพทยศาสตรร บางเขน
ปป 2559
เมวดลชกปปดแคลเซยยม-เจนตคามดซนด : เปรยยบเทยยบระหวผางการบรรจสยาและการเตรยยมเมวดลชกปปดแคลเซยยมซศลเฟตทยแท ตกตผางกศน ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสด
หนสนวดจยศ มก.
ปป 2560

การวดเคราะหรการปนเปปอป นของยาตคานจสลชยพและยาฆผาแมลงกลสมผ ตผางๆในนยาด ผศงย ทยวท างจดาหนผายในประเทศไทย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2560

การศศกษาฤทธดขด องสารสกศดใบแปปะตดาปปงตผอการตคานการเจรดญของเซลลรมะเรวงเตคานมสสนขศ ในหลอดทดลอง ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2560
การศศกษาและพศฒนาเทคนดค QuEChERS ตผอการวดเคราะหรอะฟลาทอกซดนบย หนศงท ในวศตถสดบด อาหารสศตวรดวค ยเครชอท งโครมาโทกราฟปของเหลวสมรรถนะสชง ( ผชรค วผ ม
โครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.
ปป 2560

แชมพชสาด หรศบสสนขศ ผดวแพคงาผ ย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากสดานศกงานพศฒนาวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยยแหผงชาตด

ปป 2560-2561 การศศกษาเภสศชกรรมสมมชลของยาปฏดชวย นะในปลานดลทยเท ลยยย งในกระชศงดควยวดธทย างจสลชยววดทยา ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนพศฒนาศศกยภาพ คณะสศตว
แพทยศาสตรร มหาวดทยาลศยเกษตรศาสตรร
ปป 2561

PK study of chlortetracycline following oral administration in pigs ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากPucheng Chia Tai Co., Ltd.

ปป 2561-2562 การสดารวจและการประเมดนความสยยท งของการปนเปปอป นสารพดษจากสดงท แวดลคอมในนยาด นมทยบท รดโภคในประเทศไทย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนวดจยศ สรคาง
สรรครสบช สานรอยศาสตรรพระราชา
ปป 2561-2564 เภสศชจลนศาสตรร/เภสศชพลศาสตรรและการกดาหนดขนานยาตคานจสลชยพในจระเขคนาดย จชด ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากสดานศกงานกองทสนสนศบสนสนการวดจยศ
ปป 2561

แชมพชแหคงและสเปรยรสาด หรศบสศตวรเลยยย ง ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยศ มก.

ปป 2562

ชสดผลดตภศณฑรแชมพชเพชอท ดชแลผดวหนศงและปปองกศนเหวบหมศดสชตรพดเศษและนยาด ยาเชวดหช ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากกระทรวงวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยย

ปป 2562-2563 การตรวจวดเคราะหรการปนเปปอป นของสารพดษจากเชชอย ราหลายชนดดในอาหารสศตวรดวค ยเทคนดค LC-MS/MS ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากทสนวดจยศ สดาหรศบพศฒนา
บศณฑดตศศกษา (ทวพ) คณะสศตวแพทยศาสตรร มก.
ปป 2562-2564 การกดาหนดขนาดยาและเภสศชจลนศาสตรรของยาดาโนฟลอกซาซดนในเตผาตนส (Chelonia mydas) และเตผากระ (Eretmochelys imbricata) ( ผชรค วผ มโครงการ )
ไดครบศ ทสนจากทสนวดจยศ สรคางสรรครสบช สานรอยศาสตรรพระราชา ปปททย 2
ปป 2563-2564 การบดาบศดไมโครพลาสตดกบรดเวณปปาชายเลนโดยใชคพชช รผวมกศบแบคทยเรยย ( ผชรค วผ มโครงการ ) ไดครบศ ทสนจากสดานศกงานพศฒนาการวดจยศ การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดศบชาตด
- Naruamol Klangkaew, Kanjana Imsilp, Napasorn Paochoosak, Miss Supochana Charoensin, Saranya Poapolathep, ณศฐพงศร วรรณพศฒนร, Amnart
Poapolathep, "Pharmacokinetics and residue depletion of oxytetracycline in Giant freshwater prawn", สศตวแพทยสาร 61 (1-3) (2010) 57-72
- Saranya Poapolathep, Amnart Poapolathep, Kanjana Imsilp, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, "comparative on oral bioavailabilities of
different formulations of amoxicillin in dogs", สศตวแพทยสาร 63-64 (1-3) (2013)
- Usuma Jermnak, Kanjana Imsilp, AKSORN SAENGTIENCHAI, Amnart Poapolathep, Saranya Poapolathep, Napasorn Paochoosak, Naruamol
Klangkaew, ณศฐพงศร วรรณพศฒนร, เทวศฒนร สสขเกษม, "Pharmacokinetics and tissue residues of enrofloxacin in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", สศตวแพทยสาร
65 (1-3) (2014) 64-75
ระดศบนานาชาตด
- Pareeya Udomkusonsri, Santi Kaewmokul, Surapong Arthitwong, Napasorn Paochoosak, "Elution Profiles of Cefazolin from PMMA and Calcium Sulfate
Beads Prepared from Commercial Cefazolin Formulations", Journal of veterinary Medical Science 74 (3) (2012) 301-305
- Natthasit Tansakul, Juย tamas Phakam, Sasiprapa Choochuay, Napasorn Paochoosak, "Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1
concentrations on performance and residues in laying ducks", Livestock Research for Rural Development 29 (11) (2017) 207-พดมพรครศงย ลผาสสดเมชอท 6/7/63
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวนภสร เผผาชชศกศ ดดด

ตตาแหนหง

นศกวดทยาศาสตรร

สบงกบด

ภาควดชาเภสศชวดทยา คณะสศตวแพทยศาสตรร บางเขน

- Saranya Poapolathep, Prof. Mario Giorgi, ศ.ดร.ณรงศศกดดด ชศยบสตร, Chanat Chokejaroenrat, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, น.สพ.ธารา วผองไว
ไพโรจนร, Amnart Poapolathep, "Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after
intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 43 (1) (2020) 19-25
- Saranya Poapolathep, น.สพ.วยรพงษร เหลผาเวชประสดทธด,ด Prof.Dr. Mario Giorgi, นายสมชาย มศนอนศนตรทรศพยร, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, นาย
เพชรรศตนร กองจศนทรรด,ย Amnart Poapolathep, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and
intramuscular administration at two dosage rates", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 43 (2) (2020) 215-221
- Saranya Poapolathep, Prof. Dr. Mario Giorgi, ศาสตราจารยรกตด ตดคณ
ส ดร. นสพ.ณรงครศกศ ดดด ชศยบสตร, Naruamol Klangkaew, Napasorn Paochoosak, น.สพ. ธารา วผอง
ไวไพโรจนร, Amnart Poapolathep, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at
two dosages", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 43 (2) (2020) 141-146
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดศบชาตด
- ชศยณรงคร สกสลแถว, วยระพล จศนทรรสวรรคร, พดบลช ไชยอนศนตร, Bandid Mangkit, ศดธชศ ภรณร ขผายทอง, ณรงคร อาบกดงท , Amnart Poapolathep, Napasorn Paochoosak,
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