สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวลาววลยย หลลาสสพรม

ตตาแหนหง

สบงกบด

การศศกษา

สวตวแพทยศาสตรยบณ
ว ฑวต, มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2551

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

โรงพยาบาลสวตวย มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย บางเขน คณะสวตวแพทยศาสตรย บางเขน

โรคผววหนวงในสวตวยเลลก

โครงการววจยบ
ปป 2560-2561 การศศกษารรปแบบความไวรวบของเชชอช Staphylococcus ตววอยยางจากสสนขว ททดท อช ตยอยา และไวตยอยา meticillin ตยอยาตลานจสลชทพททใท ชลเฉพาะททท ( ผรรล วย มโครงการ )
ไดลรบว ทสนจากStart-up Research Fund: SRF
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบนานาชาตว
- SIRIN THEERAWATASIRIKUL, Pakawadee Pongket, Lawan Larsuprom, Amornrate Sastravaha, "atopic dog skin shows decrease of claudin-1 but increase
of atopic signature cytokines", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 40 (1) (2016) 243-250
- เลอเพลญ ดวงแกลว, Lawan Larsuprom, Chaiyan Kasorndorkbua, Charles Chen, Ariya Chindaphrom, "Cutaneous blastomycosis and dermatophytic
pseudomycetoma in a Persian cat from Bangkok, Thailand", Medical Mycology Case Reports 15 (12-15) (2017) 3-13
- Lawan Larsuprom, เลอเพลญ ดวงแกลว, Chaiyan Kasorndorkbua, Charles Chen, A. Chindamporn, N. Worasilchai, "Feline cutaneous histoplasmosis: The
first case report from Thailand", Medicial Mycology Case Reports 18 (-) (2017) 28-30
- Duangkaew, L, Lawan Larsuprom, Chalermpol Lekcharoensuk, Chen, C, "Effect of a mixture of essential oils and a plant-based extract for the
management of localized superficial pyoderma in dogs: An open-label clinical trial", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE 47 (4) (2017) 513-522
- Duangkaew, L, Lawan Larsuprom, Pojnicha Anukkul, Chalermpol Lekcharoensuk, Chen, C, "A field trial in Thailand of the efficacy of oral fluralaner for
the treatment of dogs with generalized demodicosis", VETERINARY DERMATOLOGY 29 (3) (2018) 208-+
- Lawan Larsuprom, Rungroj, N., Chalermpol Lekcharoensuk, CHANTIMA PRUKSAKORN, Kongkiatpaiboon, S., Chen, C., UDOMLAK SUKATTA, "In vitro
antibacterial activity of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) crude extract against Staphylococcus pseudintermedius isolates from canine
pyoderma", Veterinary Dermatology - (-) (2019)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตว
- วณวชชา เยาวนวตยย, ณวชพล รสงย โรจนย, Lawan Larsuprom, Chalermpol Lekcharoensuk, CHANTIMA PRUKSAKORN, "Efficacy of medicated shampoos against
canine methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius isolates", การประชสมทางววชาการ ครวงช ททท 57 ของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2019)
ผลงานววจยว นทเช ปปนรายการรวบรวมระหวยางปป 1 มกราคม 2559 - 4 ธวนวาคม 2563

พวมพยครวงช ลยาสสดเมชอท 4/12/63

หนลา 1 จาก 1

