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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เขยีน 

 

 วารสารชีวผลิตภณัฑ ์ก าหนดออกปีละ 2 ฉบบั คือ เดือนมีนาคมและกนัยายน  
 

1. เร่ืองที่จะน ำลง 
1.1   ผลงานวิจยั (Research article) เป็นการเสนอผลการวิจยัท่ีผูเ้ขียนไดท้ าข้ึนเอง มีการก าหนด

ปัญหาและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
อนัน าไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

1.2   บทความทางวิชาการ (Technical article) เป็นงานเขียนขนาดสั้น ซ่ึงมีการก าหนดประเด็นท่ี
ชดัเจนโดยผูเ้ขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือของผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีเป็น
การวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆท่ีรวบรวม
ขอ้มูลความคิดเห็นและประสบการณ์ ของผูเ้ขียน 

1.3 บทความปริทรรศน์ (Review article) คือบทความท่ีรวบรวมผลงาน หรือแนวคิดเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเคยลงตีพิมพม์าแลว้ น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง                 
ในเร่ืองนั้นยิ่งข้ึน  

1.4   เร่ืองอ่ืน ๆท่ีคณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 
2. กำรจดัท ำต้นฉบับ 

2.1 ตน้ฉบบัท่ีจะเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการอนุมติัใหเ้ผยแพร่จากตน้สังกดั และ
ตอ้งไม่เป็นเร่ืองท่ีเคยเผยแพร่หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในส่ืออ่ืน 

2.2 การพิมพผ์ลงานทางวิชาการ 

2.2.1 ตัวพิมพ์ ใชต้วัอกัษร Angsana New แบบปกติ ขนาด 15 ช่ือหัวขอ้ใหญ่ เช่น ช่ือเร่ือง 
บทคัดย่อ บทน ำ อุปกรณ์และวิธีกำร ผล วิจำรณ์ สรุป กิตติกรรมประกำศ 
และเอกสำรอ้ำงองิ ใชต้วัอกัษรแบบหนา (Bold) ขนาด 17 ส่วนหวัขอ้ย่อย เช่น ค ำส ำคัญ 
ตำรำง รูปภำพ เป็นตน้ พิมพโ์ดยใชต้วัอกัษรแบบหนา ขนาด 15  

2.2.2  กระดำษที่ใช้พิมพ์  ใชก้ระดาษ A4 พิมพห์นา้เดียว จ านวนไม่เกิน 10 หนา้ 
2.2.3  กำรเว้นที่ว่ำงขอบกระดำษ  ดา้นบนท่ี 6.5 ซม. และดา้นซา้ยท่ี 4.5 ซม. ส่วนดา้นขวาและ

ล่างท่ี 1.5 ซม. 
2.2.4  กำรล ำดับหน้ำ   ใชห้มายเลข 1,2,3…... ท่ีก่ึงกลางหนา้ ดา้นบน และใชต้วัอกัษรปกติ

ขนาด 15 
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2.2.5  ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ กรำฟ  จดัพิมพแ์ยกหนา้เฉพาะ และจดัวางหลงัเอกสารอา้งอิง 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตาราง ระบุเลขท่ีของตาราง (table number) ช่ือของตาราง (table title) หวัตาราง 

(table heading) และท่ีมาของตาราง (ถา้มี) ให้ท าเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย              
ทั้งตาราง พิมพอ์ยู่ในหนา้เดียวกนัทั้งหมด ถา้ตารางมีความยาวเกิน 1 หนา้ ใหพิ้มพ์
ส่วนท่ีเหลือในหนา้ถดัไปโดยพิมพเ์ลขท่ีตารางและตามดว้ยค าว่า (ต่อ) ค าบรรยาย
ตารางใหเ้ขียนไวด้า้นบนของตาราง 

 รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ควรเป็นภาพขาวด า และท าเช่นเดียวกบัตาราง แต่ค าบรรยาย
ใหเ้ขียนไวด้า้นล่าง 

2.2.6  กำรพิมพ์ช่ือวิทยำศำสตร์ของส่ิงมีชีวิต ช่ือวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการตั้งช่ือระบบ
ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพ์ดว้ยตวัเอน เช่น Escherichia coli ในกรณี              
ไม่ระบุช่ือสปีชีส์หรือตอ้งการกล่าวถึงหลายสปีชีส์ เช่น Salmonella spp. 

3. ต้นฉบับเพื่อพิจำรณำเผยแพร่ในวำรสำรชีวผลิตภัณฑ์  
3.1   จดัท าตน้ฉบบัผลงานทางวิชาการ (original manuscript) และส าเนา  (photocopied 

manuscript) อีกจ านวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบนัทึกไฟล์ขอ้มูลอิเล ็กทรอนิกส์ ที่ระบุ
รายละเอียดช่ือผลงาน ช่ือเจา้ของผลงาน  และท่ีอยู่พร้อมเบอร์โทรศพัท์ 

3.2  ส่งตน้ฉบบัทั้งหมดพร้อมเอกสารน าส่งถึง 
 กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภณัฑ์ 
 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 

              โทรศพัท ์0-4431-1476  ต่อ 122, 123 โทรสาร 0-4431-5931 
3.3  ไม่ส่งคืนตน้ฉบบั 
3.4  ตน้ฉบบัท่ีส่งใหพิ้จารณาจะมีใบตอบรับใหเ้จา้ของผลงาน และจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบ

ภายใน 2 เดือน 
3.5  ผลงานทางวิชาการท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในวารสาร เจา้ของผลงาน (เฉพาะช่ือแรก) จะไดร้ับ

วารสารชีวผลิตภณัฑ์ จ านวน 1 เล่ม พร้อม reprint จ านวน 5 ชุด 
 4. กำรล ำดบัเร่ือง 

4.1 ช่ือเร่ือง (Title) ตั้งช่ือใหส้ั้นและส่ือความหมายไดดี้  
4.2 ช่ือผู้ เขียนและผู้ ร่วมงำน (Author and co-workers) เขียนช่ือนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ วางก่ึงกลางใตช่ื้อเร่ือง พร้อมทั้งสถานท่ีท างานท่ีติดต่อไดส้ะดวก พิมพเ์ป็น
เชิงอรรถ  
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4.3 บทคัดย่อ (Abstract) สั้นไดเ้น้ือความคลุมเร่ืองทั้งหมด โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธีการ และ            

ผลการทดลองความยาวไม่ควรเกิน 15 บรรทดั ภาษาไทยและภาษาองักฤษเขียนแยกหนา้  
4.4 ค ำส ำคัญ (Key words) ค าหรือขอ้ความสั้น ๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของ                  

การทดลองนั้น ๆ ไม่เกิน 5 ค าส าคญั โดยพิมพอ์ยูใ่ตบ้ทคดัยอ่ 
4.5  เนือ้หำ (Text) ส าหรับผลงานวิจยัประกอบดว้ย 

4.5.1  บทน ำ (Introduction) บรรยายถึงความเป็นมาและวตัถุประสงค ์รวมทั้งควรมีการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) ประกอบ 

 4.5.2  อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ถา้เป็นการคิดคน้ข้ึนใหม่ควรอธิบายอย่าง
ละเอียด แต่ถา้เป็นท่ีทราบกนั ควรเขียนในลกัษณะอา้งอิงถึง ถา้เป็นช่ือการคา้ใหท้ าเป็น
เชิงอรรถ 

 4.5.3  ผล (Results) บรรยายผลการทดลองให้เขา้ใจง่าย อาจเสนอเป็นตาราง รูปภาพ หรือ
กราฟ  พร้อมค าบรรยายประกอบ  

 4.5.4  วิจำรณ์ (Discussion) วิจารณ์ถึงหลกัการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง เพื่อ
สนับสนุน หรือคดัคา้นทฤษฎีท่ีมีผูเ้สนอมาก่อน เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดลองและ
การตีความหมายของผูอ่ื้น เน้นถึงปัญหาข้อโต้แยง้ในสาระส าคัญของเร่ืองท่ีก าลัง
กล่าวถึง และการน าผลไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์

 4.5.5  สรุป (Conclusion) เขียนใจความท่ีส าคญัและคุณค่าของงานเพ่ือผูอ่้านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 4.5.6  กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) ระบุแหล่งสนับสนุนทุนวิจยั เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ และความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ 
 4.5.7  เอกสำรอ้ำงองิ (References)  

ก.  กำรอ้ำงองิในเนือ้เร่ือง  
1. วารสารหรือหนงัสือ เม่ืออยู่ตน้ประโยค เช่น นพพร (2539), Lin and Lee (1981) 

เม่ืออยู่กลางหรือทา้ยประโยค เช่น (วิไลและคณะ, 2532; Kumakai et al., 1961)  
กรณี อา้งอิงเอกสารหลายเร่ืองท่ีเขียนโดยผูแ้ต่งคนเดียวกนัและปีท่ีพิมพซ์ ้ ากนั ให้
ใช ้a b c หรือ d ตามหลงัปีท่ีพิมพส์ าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ และใช ้ก ข 
ค หรือ ง ตามหลงัปีท่ีพิมพ ์ส าหรับเอกสารภาษาไทย เช่น  เจือ และคณะ (2516ก),  
Katz (1984a) 

2. บุคคลหรือขอ้มลูท่ีไม่เคยลงพิมพม์าก่อน ใหอ้า้งเฉพาะในเน้ือเร่ืองเท่านั้น ไม่ตอ้ง
น าไปรวมในรายช่ือเอกสารอา้งอิง เช่น .....similar results (Layton, R. B. and 
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Weathers, C. C., unpublished data), .....for other bacteria (Jones, A. X., personal 
communication) 

3. เอกสารท่ีหน่วยงานเป็นผูจ้ดัท า ให้ระบุช่ือหน่วยงานเต็มในการอา้งถึงคร้ังแรก 
และระบุช่ือย่อท่ีเป็นทางการหลงัเคร่ืองหมายจุลภาค (,) การอา้งถึงคร้ังต่อไปให้
ใชช่ื้อยอ่นั้น กรณีท่ีไม่มีช่ือย่อ ให้ระบุช่ือหน่วยงานเต็มทุกคร้ัง เช่น (องค์การ
รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ ร.ส.พ., 2519)  

ข. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเร่ือง เ ร่ิมจากเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเขียนเ รียง
ตามล าดับพยญัชนะของผูเ้ขียน เอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษเขียนเรียงล าดบัช่ือสกุล
ตามดว้ยช่ือยอ่ของผูเ้ขียน 
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อา้งถึง  เช่น 
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จำกกองบรรณำธิกำร 

 
 วารสารชีวผลิตภณัฑฉ์บบัน้ีถือเป็นฉบบัพิเศษ คือ เป็นฉบบัข้ึนปีท่ี 26 โดยนบัตั้งแต่ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 
กนัยายน 2533 จนถึงปัจจุบนั (ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 1-2 มีนาคม-กนัยายน 2559) รวมมีการพิมพท์ั้งส้ิน 36 ฉบบั มี
เร่ืองท่ีตีพิมพท์ั้งส้ิน 149 เร่ือง  (ในระยะเวลา 27 ปี) ทั้งน้ีจุดประสงคห์ลกัตอ้งพิมพปี์ละ 2 คร้ังหรือตอ้งพิมพ์
ทั้งส้ิน 53 เล่ม แต่เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ ท าใหก้ารพิมพว์ารสารไม่สามารถออกตามก าหนดได ้
 ดงันั้นทางกองบรรณาธิการจึงเห็นควรใหมี้การรวบรวมรูปปก ช่ือเร่ืองท่ีมีการตีพิมพ ์โดยแยกเป็น
โรคๆ หรือตามชนิดวคัซีน ช่ือผูวิ้จยั วตัถุประสงค ์และประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการวิจยัของแต่ละเร่ือง เพ่ือเป็น
แนวทางใหก้บันกัวิชาการและผูส้นใจในการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์หรือต่อยอดงานวิจยัต่อไป ทั้งน้ี
สามารถดาวน์โหลดหารายละเอียดของงานวิจยัเหล่าน้ีไดท่ี้เว็บไซต์ของส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตวท่ี์ 
http://biologic.dld.go.th/ 

 
           ขอขอบคุณ 

น.สพ.ไชยา สง่าประโคน 
             หวัหนา้กองบรรณาธิการ 
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ปีที ่1  ฉบับที ่1  กนัยำยน 2533  ปีที ่2  ฉบับที ่1  มนีำคม 2534 

   
ปีที ่2  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2534  ปีที ่3  ฉบับที ่1  มนีำคม 2535 

   
ปีที ่3  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2535  ปีที ่4  ฉบับที ่1  มนีำคม 2536 
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ปีที ่4  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2536  ปีที ่5  ฉบับที ่1  มนีำคม 2538 

   
ปีที ่5  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2538  ปีที ่6  ฉบับที ่1  มนีำคม 2539 

   
ปีที ่6  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2539  ปีที ่7  ฉบับที ่1  มนีำคม 2540 
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ปีที ่7  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2540  ปีที ่8  ฉบับที ่1  มนีำคม 2541 

   
ปีที ่8  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2541  ปีที ่9  ฉบับที ่1-2  กนัยำยน 2542 

   
ปีที ่10  ฉบับที ่1-2  กนัยำยน 2543  ปีที ่11  ฉบับที ่1-2  กนัยำยน 2544 
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ปีที ่12  ฉบับที ่1-2  กนัยำยน 2545  ปีที ่13  ฉบับที ่1  มนีำคม 2546 

   
ปีที ่13  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2546  ปีที ่14  ฉบับที ่1  มนีำคม 2547 

   
ปีที ่14  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2547  ปีที ่15  ฉบับที ่1  มนีำคม 2548 
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ปีที ่15  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2548  ปีที ่16  ฉบับที ่1  มนีำคม 2549 

   
ปีที ่16  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2549  ปีที ่17  ฉบับที ่1  มนีำคม 2550 

   
ปีที ่18  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2551 ปีที ่19  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2553 
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       ปีที ่20-21  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2554-2555                ปีที ่22  ฉบับที ่1  มนีำคม 2556 

   
         ปีที่ 22  ฉบับที ่2  กนัยำยน 2556  ปีที ่23  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2557 

   
ปีที ่24  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2558 ปีที ่25  ฉบับที ่1-2  มนีำคม-กนัยำยน 2559
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1. โรคปำกและเท้ำเป่ือย (Foot and Mouth disease) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 1/1/ก.ย. 2533 การทดลองผลิตวคัซีนโรค
ปากและเท้าเ ป่ือยไทป์โอ 
สุกรแบบซัสเปนชั่นเซลล์
คลัเจอร์ 

พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน ์       
เชิงชาย จนัทรัศมี              
วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์

เ พ่ือทดลองผลิตแบบซัสเปนชั่น
เซลลค์ลัเจอร์ แทนวธีิขวดหมุน 

ท าให้ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย แรงงาน 
และสามารถผลิตไวรัสได้ปริมาณมาก
ข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย 

2 1/1/ก.ย. 2533 การเสริมระดับภูมิคุ ้มกัน
และความคุม้โรคของวคัซีน
โรคปากและเท้าเป่ือยไทป์
เอในโคซ่ึงเคยเป็นโรคปาก
และเทา้เป่ือยไทป์โอ 

นพพร พฒันประสิทธ์ิ     
สุนีจิต คงทน 

เพ่ือยืนยนัว่าแม้โรคปากและเท้า
เป่ือยจะไม่ใหค้วามคุม้โรคขา้มไทป์
กนั แต่เป็นไปไดท่ี้อาจมีการเสริม
ภูมิคุม้โรคของไทป์หน่ึง โดยไวรัส
อีกไทป์หน่ึงได ้

ทราบว่าภูมิคุ ้มโรคต่อไทป์หน่ึงใน
ระดบัท่ีสูงมากๆ เน่ืองจากสัตวเ์คยผ่าน
การเป็นโรคไทป์นั้นมาแลว้ สามารถ
เสริมความคุม้โรคจากการท าวคัซีนอีก
ไทป์หน่ึงได้ ถึงแม้จะไม่เสริมระดับ 
antibody titer 

3 1/1/ก.ย. 2533 การทดสอบประสิทธิภาพ
ของวคัซีนโรคปากและเท้า
เป่ือยในโคอายตุ่างๆกนั 

นพพร พฒันประสิทธ์ิ 
สุนีจิต คงทน 

เพ่ือต้องการทราบว่าช่วงอายุใดท่ี
เหมาะสม และสตัวมี์พฒันาการของ 
immune system ดีพอ เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีน 

ทราบวา่ประสิทธิภาพของวคัซีนในโค
อาย ุ8, 16, 20 เดือนอยูใ่นระดบัท่ีดีและ
ใกล้เคียงกัน ส่วนโคท่ีอายุ060เดือน 
ให้ผลต ่ ามากทั้ งความคุ้มโรค และ 
antibody titer 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

4 1/1/ก.ย. 2533 การใชเ้คร่ืองกรองฟุนดา้ใน
การ clarify ไวรัสโรคปาก
และเทา้เป่ือย เพื่อน าไปผลิต
เป็นวคัซีน 

เชิงชาย จนัทรัศมี       
พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน์ 

เพ่ือก าจดักากเซลลจ์าก virus fluid 
ท่ีท าใหเ้กิดการแพว้คัซีนในสตัว ์

เคร่ืองกรองฟุนด้าสามารถกรองก าจัด
กากเซลล์ได้รวด เ ร็วและไม่ มีการ                
สูญหายของไวรัสในกระบวนการกรอง 
และวคัซีนใหค้วามคุม้โรคไดสู้งและไม่
เกิดการแพว้คัซีนในสตัว ์

5 1/1/ก.ย. 2533 อิทธิพลของการเก็บและ
ก า ร เ ต รี ย ม ส า ร  Binary 
Ethylene Imine (BEI) ต่อ
การเป็นพิษและคุณสมบัติ
ในการ Inactivation ไวรัส
โรคปากและเทา้เป่ือย 

สมใจ กมลศิริพิชยัพร   
นงลกัษณ์ ชลสินธ์         
วไิล ลินจงสุบงกช 

เพื่อศึกษา toxicity และ activity 
ของ BEI ต่อ tissue culture cell และ 
sucking mice และศึกษา kinetic 
inactivation rate ของ FMD 
ระหว่างเตรียมใหม่ กับเก็บไวท่ี้
อุณหภูมิต่างๆ กนั 1 เดือน 

BEI มีคุณสมบติัทั้งดา้น inactivity และ 
toxicity โดยท าให้เกิด toxicity ต่อ 
tissue culture cell ไดสู้งกว่าการเกิด 
toxicity ในหนูขาว และการเก็บ BEI ท่ี 
4๐C นาน 1 เดือน ยงัสามารถ inactivate 
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือยได ้

6 1/1/ก.ย. 2533 การเพาะเซลล์ BHK21C13 

แบบซัสเปนชั่น เซลล์คัล
เจอร์ด้วยน ้ ายาเพาะเ ล้ียง
เซลลท่ี์มีน ้ าเลือด 5% เพื่อ
การผลิตไวรัสและวัคซีน
โรคปากและเทา้เป่ือย 

พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน ์  
เชิงชาย จนัทรัศมี 

เพื่อศึกษาการเพาะเซลล์ BHK21C13 
แบบซัสเปนชั่นเซลล์คัลเจอร์ด้วย
น ้ ายาเพาะเล้ียงเซลลท่ี์มีน ้ าเลือด 5%  

สามารถลดตน้ทุนการผลิต จากการลด
ปริมาณน ้ าเลือดจาก 10% เป็น 5 % โดย
ท่ีเซลลย์งัคงลกัษณะเดิม 
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7 1/1/ก.ย. 2533 การตรวจหาความคุ้มโรค
ของวคัซีนโรคปากและเท้า
เป่ือยชนิด โอ ในสุกร ซ่ึงใช้
ฟอร์มาลิน และไบนาร่ีเอท
ทีลีนอีมีน (BEI) เป็นสาร 
Inactivant เ ม่ือ เ ก็บใน
ระยะเวลาต่างๆกนั 

นงลกัษณ์ ชลสินธ ์         
วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์     

นพพร พฒันประสิทธ์ิ 

เพื่อหาประสิทธิภาพของวัคซีน 
และความคุม้โรคของวคัซีนในสุกร
ท่ีเตรียมโดยใชฟ้อร์มาลิน และ BEI 
เป็น inactivant ศึกษาถึงระยะเวลา
การเก็บวคัซีนก่อนน ามาใชว้่ามีผล
ต่อการสร้างภูมคุม้กนัหรือไม่ 

ไ ด้ ข้ อ มู ล สนั บ ส นุ น ก า ร เ ป ล่ี ย น 
inactivant จากฟอร์มาลิน เป็น BEI โดย 
BEI เป็นตวั inactivant ท่ีดีกวา่ โดยใช้
เวลาน้อยกว่า มีเปอร์เซ็นความคุม้โรค
สูงกว่า เก็บวัคซีนไว้ได้นานกว่า
ฟอร์มาลิน 

8 2/1/มี.ค. 2534 การตรวจวินิจฉัยโรคปาก
แ ล ะ เ ท้ า เ ป่ื อ ย โ ด ย วิ ธี 
เอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอบ
เบนท ์แอสเส 

แอบ คงทน                    
วไิล ลินจงสุบงกช         
ธนรัตน์ จานุกิจ 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างวิธี Complement Fixation 
และ ELISA  เพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสม
ในการตรวจจ าแนกเช้ือไวรัส  

การใช ้ELISA ไดผ้ลพอๆกบั CF แต่ถา้
ใชส้องวิธีร่วมกนัจะให้เปอร์เซ็นต์การ
วนิิจฉยัโรคสูงข้ึน 

9 2/1/มี.ค. 2534 การทดลองผลิตวคัซีนโรค
ปากและเท้าเ ป่ือยไทป์โอ 
สุกร ชนิดน ้ ามนั 

วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์    
พิจิตร มกรเสน 

เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างวคัซีนท่ี
ผ ลิต ข้ึนโดยใช้  aluminium 
hydroxygel กบั oil emulsion เป็น
แอดจูแวนต ์ 

ได้วคัซีนท่ีมีคุณภาพดีข้ึน โดยใช้
ปริมาณแอนติเจนน้อยกว่าในการคุ้ม
โรค  และ คุ้มโรคได้นานกว่าแบบ 
aqueous  

10 2/1/มี.ค. 2534 การควบคุมโรคปากและเทา้
เป่ือยในระดบัพ้ืนท่ี 

กูเ้กียรติ สุวรรณลกัษณ์  
แอบ คงทน 

เพ่ือป้องกนัการระบาดของโรคปาก
และเทา้เป่ือยในระดบัพ้ืนท่ี 

ไดก้ารวางแผนและวิธีการควบคุมโรค
ใหไ้ดผ้ล 
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11 2/1/มี.ค. 2534 การ ศึกษาช นิดย่อยของ 
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย 
ไทป์เอเชียวนั 

สมใจ กมลศิริพิชยัพร   
แอบ คงทน                 

บุศนีย ์จนัทร์ประเสริฐ  
ธนรัตน์ จานุกิจ 

เพ่ือศึกษาชนิดยอ่ยของไวรัสโดยวิธี
คอมพลีเมนต์ฟิกเซชั่นเทสต์ จาก
เช้ือในพ้ืนท่ีต่างๆของประเทศไทย 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เช้ือท้องท่ีกับเช้ือท่ีใช้ในการผลิต
วคัซีน 

ไดห้ลกัการคดัเลือกตวัแทนของไวรัสท่ี
เหมาะสมในการผลิตวคัซีน 

12 2/2/ก.ย. 2534 การตรวจหาแอนติบอด้ีต่อ
ไวรัสอินเฟคชั่น แอสโซซิ
เอดเตด็ (ว ีไอ เอ) แอนติเจน
ในซีร่ัมของสัตว์ป่วยด้วย
โรคปากและเทา้เป่ือย 

วไิล ลินจงสุบงกช         
อดิลกัข ์เลบ็นาค            
แอบ คงทน 

เพ่ือตรวจหาแอนติบอดีต่อ VIA 
antigen โดยวิธี DGID test คู่กบัการ
หาแอนติบอดีโดยวิธี SN เพื่อใช้
แยกสัตว์ติดเช้ือกับท าวคัซีน และ
ศึกษาระยะเวลา VIA antiboby ใน
ซีร่ัมสตัวติ์ดเช้ือตั้งแต่เร่ิมใหผ้ลบวก
จนเป็นลบต่อ VIA test 

ไดท้ราบเก่ียวกบัระบาดวทิยาของไวรัส
โรคปากและเท้าเป่ือย โดยซีร่ัมสัตว์
ป่วยท่ีให้ผลบวกใน VIA test จะให้ค่า 
SN titer ต่อไวรัสไทป์เดียวกนักบัท่ีท า
ให้สัตว์เป็นโรคค่อนข้างสูง  และ
ระยะเวลาท่ีเร่ิมให้ผลบวกต่อ VIA test 
คือสปัดาห์ท่ี 1-13 หลงัการติดเช้ือ 

13 3/1/มี.ค. 2535 ค ว ามสั ม พัน ธ์ ข อ ง ก า ร
เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์ของ
ส า ร ใ น ก ลุ่ ม  Aziridine 
(Binary ethylenimine) ใน
ระยะเวลา  และอุณหภู มิ
ต่างๆกนั 

มนตรี มนตม์ธุรพจน ์   
นริศ วอ่งวฒันากลู      
พิจิตร มกรเสน 

เพื่อศึกษาการเตรียมและระยะเวลา
การเก็บ BEI เพื่อเป็นสต๊อค โดยยงั
มีคุณสมบัติเหมือน BEI ท่ีเตรียม
ใหม่ 

BEI ท่ีเตรียมจาก 0.14N NaOH, 37๐C 
นาน 3 ชัว่โมง จะมี pH 7.5-7.7 ซ่ึง
เหมาะในการใช ้inactivate ไวรัส และ
เม่ือเก็บไวท่ี้ 5๐C นาน010สปัดาห์   ยงัมี
ประสิทธิภาพในการ inactivate ไวรัส
เหมือนท่ีเตรียมใหม่ 
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14 3/1/มี.ค. 2535 ผลผลิตไวรัสโรคปากและ
เทา้เป่ือย โดยการทดลองใช้
ไวรัสชนิดบริสุทธ์ิ และ
เขม้ขน้เป็น inoculum 

มนตรี มนตม์ธุรพจน ์   
สินสมุทร นิลฉว ี

เพ่ือทดลองน าไวรัสท่ีบริสุทธ์ิและ
เขม้ขน้มาใชเ้ป็น inoculum 

ลดขั้นตอนในการเตรียม seed virus ซ่ึง
สามารถใชไ้วรัสท่ีบริสุทธ์ิและเขม้ขน้
มาเป็น inoculum แทนได ้

15 3/1/มี.ค. 2535 การวัดหาป ริมาณ 140-s 
อนุภาคสมบูรณ์ ของไวรัส
โรคปากและเทา้เป่ือย 

มนตรี มนตม์ธุรพจน์ 
เชาวฤทธ์ิ บุญมาทิต 

เพื่อหาปริมาณ 140-s ใน virus 
suspension โดย ultracentrifugation  
sucrose density gradients 

ได้วิ ธีมาตรฐานในการตรวจสอบ
คุณภาพวคัซีนในขั้นตอนการผลิต และ
ก าหนดโด๊สของวคัซีนให้ไดม้าตรฐาน
เท่าๆกนัทุกชุด 

16 3/1/มี.ค. 2535 การปรับปรุงวิธีหาปริมาณ 
140-เอส พาร์ทิเคิ้ล ของ
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
โดยวิ ธี ซู โ ค รส  เ ดน ซิ ต้ี
เกรเด้ียน 

พิสมยั เลียมจรัสกลุ 
เชิงชาย จนัทรัศมี      
เฉลิมศกัด์ิ พิธรัตน ์

เพื่อปรับปรุงวธีิหาปริมาณ 140-เอส 
พาร์ทิเคิ้ล ดว้ยวิธีซูโครส เดนซิต้ี
เกรเด้ียนใหไ้ดม้าตรฐานโดยการหา
ปัจจยัท่ีเหมาะสม 

ได้วิ ธีมาตรฐานในการตรวจสอบ
คุณภาพวคัซีนในขั้นตอนการผลิต และ
ก าหนดโด๊สของวคัซีนให้ไดม้าตรฐาน
เท่าๆกนัทุกชุด 

17 3/2/ก.ย. 2535 การแบ่งชนิดย่อยของไวรัส
โรคปากและเท้าเป่ือย โดย
วธีิลิควิดเฟสนิวทรอลไลซ่ิง 
อีไลซ่า 

วไิล ลินจงสุบงกช      
สมใจ กมลศิริพิชยัพร      
สุนนัท ์ร่มล าดวน      

พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน์ 

เ พ่ือศึกษาการแบ่งชนิดย่อยของ
ไวรัสโรคปากและเท้าเ ป่ือยไทป์
เอเชียวนัโดยเปรียบเทียบระหวา่งวธีิ 
LP ELISA และ SN เพ่ือหาค่า
ความสมัพนัธ์ทางซีโรโลยี ่(r-value) 

ท าให้ทราบสภาวะการระบาดของโรค
วา่เกิดจากเช้ือกลุ่มเดียวกนัหรือแตกต่าง
ไปจากท่ีใช้ในการผลิตวคัซีน  เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก 
seed ไวรัสส าหรับใชผ้ลิตวคัซีน 
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18 4/2/ก.ย. 2536 การวินิจฉัยโรคปากและเทา้
เป่ือยจากซีร่ัมสตัวป่์วย 

วไิล ลินจงสุบงกช        
สินสมุทร นิลฉว ี           
วชัรี สินสุวงศว์ฒัน์ 

เพ่ือวนิิจฉยัวา่สัตวเ์ป็นโรคปากและ
เทา้เป่ือยจากการตรวจซีรัมสัตวป่์วย 
ดว้ยวธีิ VIA test และ LP ELISA 

ได้ทราบผลการเกิดโรคปากและเท้า
เป่ือยจากการตรวจซีรัมสัตวป่์วย ด้วย
วธีิ VIA test และ LP ELISA 

19 6/2/ก.ย. 2539 การใช้เค ร่ืองกรอง Glass 
Fiber ชนิด Cartridge ใน
การ Clarify น ้ าไวรัสโรค
ปากและเทา้เป่ือย 

วรากิจ จนัทรัศมี     
ประดิษฐ ์ป๊อกเทิง 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกรอง
ของเคร่ืองกรอง Glass Fiber ชนิด 
Cartridge  ในการ Clarify น ้ าไวรัส
โรคปากและเทา้เป่ือย 

ไ ด้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต วัค ซี น ท่ี มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีการสูญเสีย 
140S particle นอ้ยกวา่ 3.63% 

20 6/2/ก.ย. 2539 ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ป่ั น แ ย ก
แบบต่อเน่ืองในการท าน ้ า
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
ใหใ้ส 

วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์       
วรากิจ จนัทรัศมี 

เ พ่ือศึกษาการใช้เค ร่ือง ป่ันแยก
แบบต่อเน่ือง ROBATEL ในการ
ขจดักากเซลล์ออกจากน ้ าไวรัสท่ีมี
ปริมาณการผลิตมาก 

ไ ด้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต วัค ซี น ท่ี มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน โดยมีการสูญเสีย 
140S particle นอ้ยกวา่ 2.8% 

21 6/2/ก.ย. 2539 การใช ้Ultrafiltration ชนิด 
Carbon-Ceramic ในการท า
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
เขม้ขน้ 

วรากิจ จนัทรัศมี         
โฆษิต สินสุวงศว์ฒัน์ 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ือง 
CARBOCEP ในการท าน ้ าไวรัส
เขม้ขน้ 

ไ ด้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต วัค ซี น ท่ี มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน ในการท าน ้ าไวรัส
ให้เขม้ขน้ 50 เท่า และมี %recovery 
140S particle ประมาณ 89%-91% 
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22 6/2/ก.ย. 2539 ศึกษาการตกตะกอนของ
เซลล์ BHK21C13Suspension
ในกระบวนการผลิตวคัซีน
โรคปากและเทา้เป่ือย 

วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์         
สุรพล ขมุทรัพย ์          
วรากิจ จนัทรัศมี 

เพื่อศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการตกตะกอนเซลล์
เพื่อให้ได้เซลล์ท่ีสมบูรณ์จ านวน
มากและมีชีวติอยูไ่ดน้าน 

ทราบวา่การตกตะกอนเซลลท่ี์อุณหภูมิ 
4๐C นาน 72 ชัว่โมง เป็นอุณหภูมิและ
เวลาท่ีเหมาะสมในการตกตะกอนเซลล ์
BHK21C13 suspension ในถงัขนาด 5000 
ลิตร  โดย เซลล์สามารถ มี ชี วิ ตอยู่
มากกวา่ 80% 

23 6/2/ก.ย. 2539 การแยกเช้ือไวรัสโรคปาก
และ เท้า เ ป่ื อยด้วย เซลล ์
FLL-YFT และเซลล ์ BHK-
21 

ธนรัตน ์จานุกิจ          
สมใจ กมลศิริพิชยัพร 
วรัญญู ชมเฟ่ืองแกว้ 

เพื่อเปรียบเทียบและคดัเลือกเซลลท่ี์
ให้ความไวสูงในการเพาะเ ล้ียง
ไวรัส 

ใช้ในการแยกเช้ือไวรัสจากท้องท่ีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค 
โดยเซลลท์ั้งสองชนิดใชใ้นการแยกเช้ือ
ไวรัสได ้แต่เซลล ์ FLL-YFT ให้ความ
ไวในการเกิด CPE ไดเ้ร็วกวา่ 

24 8/1/มี.ค. 2541 การคดัเลือกปริมาณการใช้
ท่ีเหมาะสมของสารลดแรง
ตึงผิว (Montanide 80) ใน
อีมลัชัน่วคัซีนโรคปากและ
เท้ า เ ป่ื อ ย สุกรช นิดรวม             
3 ไทป์ 

นริศ วอ่งวฒันากลู        
สินสมุทร นิลฉว ี

เ พื่ อ คัด เ ลื อกป ริม าณก าร ใช้ ท่ี
เหมาะสมของสารลดแรงตึงผิว 
(Montanide 80)  

ได้ขอ้มูลส าหรับใช้ในการผลิตวคัซีน
ในระดบัอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตอีมลัชัน่
ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม โดยเม่ือใช ้
Emulgin M8 ปริมาณคงท่ี 4% w/v 
อีมลัชัน่ท่ีดีเกิดไดเ้ม่ือใช ้Montanide 80 
ตั้งแต่ 4%-7.2% w/v 
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25 8/2/ก.ย. 2541 ความปลอดภยัและความคุม้
โรคของวคัซีนโรคปากและ
เทา้เป่ือยสุกรชนิดน ้ ามนัท่ีมี  
Montanide 80 เป็นสารลด
แรงตึงผิว 

นริศ วอ่งวฒันากลู       
นพพร พฒันประสิทธ์ิ 

เพื่อศึกษาผลของการทดสอบความ
ปลอดภยั และความคุม้โรคในสุกร
เม่ือใชว้คัซีนท่ีมี Montanide 80 เป็น
สารลดแรงตึงผิว 

ไดว้คัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยส าหรับ
สุกรชนิดน ้ ามนัท่ีมีความปลอดภยัและ
ความคุ้มโรคตามมาตรฐาน เม่ือใช ้
Montanide 80 ตั้งแต่ 6.5%-7.3% w/v 

26 9/1-2/ 
ก.ย. 2542 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของเซลล์ IFFA-3 ชนิด
แขวนลอยใน มี เ ดี ยมผง
ส า เ ร็ จ รูป  และ มี เ ดี ยม ท่ี
เตรียมข้ึนเอง 

สายพิณ ขมุทรัพย ์       
สินสมุทร นิลฉว ี

เพื่อทดลองเปรียบเทียบปริมาณ
เซลลท่ี์เพาะเล้ียงในมีเดีย ท่ีเตรียม
จาก BME ชนิดผงส าเร็จรูปกับ
มี เ ดียม ท่ี เต รียมจากสารละลาย 
สตอ๊คเขม้ขน้ 

ปริมาณเซลล์ท่ีเพาะเล้ียงไดจ้ากมีเดียม
ชนิดผงส าเร็จรูปและชนิดท่ีเตรียมจาก
สารละลายสต๊อค เซลล์เจริญเติบโต             
ไดดี้ในมีเดียมทั้ง 2 ชนิด 

27 9/1-2/ 
ก.ย. 2542 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ดั บ
แอนติบอดีของแพะอายุ 3 
เดือนท่ีไดรั้บวคัซีนโรคปาก
และ เ ท้ า เ ป่ื อ ย ในขน าด
ต่างกนั 

สมเกียรติ เพชรวาณิชกลุ   
ลกัษณา นิลฉวี 

เพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีของ
แพะภายหลงัจากได้รับวคัซีนโรค
ปากและเท้าเป่ือยของกรมปศุสัตว์
ในปริมาณโด๊ส 1, 1.5 และ 2 มล. 
โดยได้รับการฉีดวคัซีนคร้ังเดียว
และสองคร้ัง 

ไดข้อ้มูลส าหรับการฉีดวคัซีนโรคปาก
และเทา้เป่ือยในแพะ โดยสามารถใช้
วคัซีนปริมาณโด๊ส 1 มล. ไดจ้ากการ
เปรียบเทียบระดับแอนติบอดีในซีรัม
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ท่ีระดับใด
สามารถคุม้โรคได ้
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28 9/1-2/ 
ก.ย. 2542 

ผ ลข อ ง  pH     ต่ อ ก า ร
เ จ ริญ เ ติ บ โ ต ขอ ง เ ซล ล ์
IFFA-3 ชนิดแขวนลอยใน
การผลิตระดบัอุตสาหกรรม 

สินสมุทร นิลฉว ี        
สายพิณ ขมุทรัพย ์

เพื่อศึกษาผลจาก pH ของอาหาร
เพาะเล้ียงต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์ IFFA-3 ชนิดแขวนลอยท่ี
เพาะเล้ียงเซลล์ในถังขนาด 1400 
ลิตร และ 3200 ลิตรโดยวดัผลการ
เจริญเติบโตท่ีเซลล์เพาะเล้ียง 18, 
24, 44 และ 50 ชัว่โมงตามล าดบั 

ได้ทราบ pH ท่ี เหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงเซลล์ในถงัขนาด 1400 ลิตร 
และ 3200 ลิตร คือ 6.9-7.09 และ 6.9-
6.99 ตามล าดบั ส าหรับการผลิตวคัซีน
โรคปากและเทา้เป่ือย 

29 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของเซลล์ BHK21C13 ชนิด
แขวนลอยใน มี เ ดี ยมผง
ส า เ ร็ จ รูป  และ มี เ ดี ยม ท่ี
เตรียมข้ึนเอง 

สุรพล ขมุทรัพย ์      
วรพงษ ์ศรีวไิลฤทธ์ิ 

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเซลล์ท่ี
เพาะเล้ียงในมีเดียมท่ีเตรียมจาก 
GMS ชนิดผงส าเร็จรูป กบัมีเดียมท่ี
เ ต รี ย ม จ ากส า รล ะ ล า ย สต๊ อ ค    
เขม้ขน้ 

ปริมาณเซลล์ท่ีเพาะเล้ียงไดจ้ากมีเดียม
ชนิดผงส าเร็จรูปและชนิดท่ีเตรียมจาก
สารละลายสต๊อค เซลล์เจริญเติบโตได้
ดีในมีเดียมทั้ง 2 ชนิด 

30 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

การเพาะเล้ียงเซลล์ IFFA-3 
ชนิดแขวนลอย ดว้ยมีเดียม
ผ ง ส า เ ร็ จ รู ป ใ น ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม 

สายพิณ ขมุทรัพย ์          
สุรพล ขมุทรัพย ์          
สินสมุทร นิลฉว ี

เพื่อศึกษาผลการใช ้ Basal Medium 
Eagle ชนิดผงส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการ
เพาะเล้ียงเซลล์ IFFA-3 ชนิด
แขวนลอยท่ีเพาะเล้ียงเซลล์ในถัง
ขนาด 1400 ลิตร และ 3200 ลิตร 

สามารถใช ้BME ชนิดผงส าเร็จรูปใน
การเล้ียงเซลล ์IFFA-3 ชนิดแขวนลอย
ในถงัเพาะเล้ียงเซลล์ได้ดี สะดวกกว่า
การใชส้ารละลายสตอ๊คเขม้ขน้ 
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31 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบั
นิวทรัลไลซ่ิงแอนติบอด้ี 
และเปอร์เซ็นตค์วามคุม้โรค
ภายหลังการฉีดวคัซีนโรค
ปากและเทา้เป่ือยในโคและ
สุกร 

นพพร พฒันประสิทธ์ิ 
สมเกียรติ เพชรวาณิชกลุ 

เพื่ อวิ เ คราะห์หาความสัมพัน ธ์
ร ะ ห ว่ า ง ร ะ ดั บ นิ ว ท รั ล ไ ล ซ่ิ ง
แอน ติบอ ดีหลัง ฉีดวัค ซีนและ
เปอร์เซ็นต์ความคุ้มโรคหลังฉีด           
พิษทบั 

ได้ทราบว่าค่ าระดับนิวทรัลไลซ่ิง
แอนติบอดีและเปอร์เซ็นตค์วามคุม้โรค
หลัง ฉีดวัค ซีน มีความสัมพัน ธ์ สู ง
(r=0.91) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกวิธี
ตรวจทางซีรัมวิทยาอย่างเดียวในการ
ตรวจ potency test ของวคัซีน โดยไม่มี
การฉีดพิษทบัในสัตวท์ดลอง เพื่อเป็น
การประหยดัค่าใชจ่้ายและป้องกนัการ
แพร่กระจายของเช้ือไวรัส  

32 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

ศึกษาระดบัแอนติบอด้ีท่ีให้
ความคุม้โรคในโคและสุกร
ภายหลังการฉีดวคัซีนโรค
ปากและเท้าเป่ือย โดยวิธี
ลิควดิเฟส บลอ็คก้ิง อีไลซ่า 

วไิล ลินจงสุบงกช         
อนุโรจน ์ภู่ศิริมงคล 

สมเกียรติ เพชรวาณิชกลุ 
ร่มพฤกษ ์อุดล 

เพื่อตรวจหาระดับแอนติบอดีจาก
ซีรัมโค และสุกรระยะ 3 สัปดาห์
ภายหลังฉีดวัคซีนโดยวิธีอิไลซ่า 
และ ศึ กษ าระดับ แอน ติบอ ดี ท่ี
สามารถให้ความคุม้โรคในโค และ
สุ ก ร ท่ี ใ ช้ท ด สอบ  potency0test 
ภายหลงัการฉีดพิษทบั 

ไดท้ราบระดบัแอนติบอด้ีท่ีให้ความคุม้
โรคในโคและสุกรภายหลังการฉีด
วคัซีนโรคปากและเท้าเป่ือย โดยวิธี
ลิควิดเฟส บล็อคก้ิง อีไลซ่า ใช้เป็น
ข้อมูลในการเลือกวิธีตรวจทางซีรัม
วิทยาอย่างเดียวในการตรวจ potency 
test ของวคัซีน โดยไม่มีการฉีดพิษทบั
ในสัตวท์ดลอง เพื่อเป็นการประหยดั
ค่าใชจ่้ายและป้องกนัการแพร่กระจาย
ของเช้ือไวรัส  
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33 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

ค ว ามสั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
อุณหภูมิกลับวัตภาคและ
ปริมาณความเข้มข้นของ 
Montanide 80 ในการผลิต
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย
สุกรชนิดน ้ ามนัแบบรวม 3 
ไทป์ 

นริศ วอ่งวฒันากลู        
สินสมุทร นิลฉว ี          

สหวชัร์ อ้ึงวนิชบรรณ 

เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิกลบัวตัภาคกบัความคงตวั
ของอีมลัชัน่วคัซีนท่ีเกิดจากการใช ้
Montanide 80 ปริมาณท่ีเหมาะสม
ร่วมกบั Eumulgin M8 4% w/v 

ได้ทราบว่าปริมาณความเข้มข้นของ 
Montanide 80 ในช่วง 4%-7.2% w/v 
จะแปรผกผนักับอุณหภูมิกลบัวตัภาค 
และท าให้เกิดการกลับวตัภาคตั้ งแต่              
25๐C -8๐C 

34 10/1-2/ 
ก.ย. 2543 

กา รทดสอบหาอ นุ ภ าค 
146S ในวคัซีนโรคปากและ
เทา้เป่ือยส าหรับสุกร ชนิด
น ้ ามนัแบบรวม 3 ไทป์ โดย 
Sucrose Density Gradient 
Ultracentrifugation 

ไชยา สง่าประโคน      
นพพร พฒันประสิทธ์ิ 

เพื่อน าเอาวิธี Sucrose Density 
Gradient Ultracentrifugation มาหา
ปริมาณ 146S antigen ในวคัซีน
สุกรชนิดน ้ ามนัแบบรวม 3 ไทป์ 
เปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีใส่เขา้ไป
ในวตัภาคน ้ าก่อนการผสมวคัซีน
เพื่ อห าม าตรฐ านการทดสอบ
แอนติเจนในวคัซีนชนิดน ้ ามนั และ
ทดสอบเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการ
แยกความแตกต่างกบัวคัซีนปลอม
ในทอ้งท่ี 

สามารถใช้ในการยืนยนัเพ่ือพิสูจน์ว่า
วคัซีนปลอมไม่มี 146S antigen แต่ยงั
ไม่สามารถใช้ในการตรวจหาปริมาณ 
146S ท่ีแน่นอนในวคัซีนชนิดน ้ ามนัได ้



 
 
 

 
วารสารชีวผลิตภัณฑ์   ปีท่ี  26    ฉบับท่ี  1     มีนาคม  2560                             24                       J. Vet. Biol.  Vol. 26   No.1   March  2017 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

35 11/1-2/ 
ก.ย. 2544 

ผลของอุณหภูมิต่อปริมาณ
อนุภาค 146S ในวคัซีนโรค
ปากและเท้าเ ป่ือยส าหรับ
สุกรชนิดน ้ ามันแบบรวม                
3 ไทป์ 

ไชยา สง่าประโคน      
กฤษดา ลิมปนานนท ์

เ พ่ื อ ศึ กษ าผลของ อุณห ภู มิ ต่ อ
ปริมาณอนุภาค 146S ในวคัซีนเม่ือ
เก็บไวท่ี้อุณหภูมิต่างๆกนั 

ทราบวา่การเก็บวคัซีนโรคปากและเทา้
เป่ือยส าหรับสุกรชนิดน ้ ามนัท่ีอุณหภูมิ
ต่างๆ มีผลต่อปริมาณอนุภาค 146S 
ดงันั้นจึงควรเก็บวคัซีนไวใ้นอุณหภูมิ 
5+3๐C และหากใช้วคัซีนไม่หมดขวด 
สามารถน ามาเก็บไวใ้ชใ้นคร้ังต่อไปได ้

36 11/1-2/ 
ก.ย. 2544 

เปอร์เซ็นต์ recovery ของ
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
ไทป์โอท่ีเพาะเล้ียงในเซลล ์
IFFA-3 ในการท าไวรัส
เขม้ขน้ 25 เท่า และ 50 เท่า
โดย เค ร่ื อง  Ultrafiltration 
ชนิด CarbonCeramic 

จาตุรนต ์พลราช            
รัชพล สืบพรหม 

เพื่อศึกษาการลดการสูญเสียไวรัส
ในกระบวนการท าน ้ าไวรัสเขม้ขน้
โดยเปรียบเทียบ %recovery ของ 
146S particle หลงัท าใหเ้ขม้ขน้ดว้ย
เคร่ือง CARBOCEP จนมีความ
เขม้ขน้ 25 และ 50 เท่า 

ทราบวา่การท าไวรัสให้เขม้ขน้ 25 เท่า 
มี %recovery ของ 146S particle 
มากกว่าท่ีความเขม้ขน้ 50 เท่า ซ่ึง
สามารถผลิตไวรัสแอนติเจนไดป้ริมาณ
มากข้ึน 

37 11/1-2/ 
ก.ย. 2544 

การเจริญเติบโตของเซลล ์
IFFA-3 ชนิดแขวนลอยใน
มีเดียมท่ีมีกรดอะมิโนและ
วติามินผสมส าเร็จ 

สายพิณ ขมุทรัพย ์          
สุรพล ขมุทรัพย ์    
จาตุรนต ์พลราช 

เพื่อศึกษาการน ากรดอะมิโนและ
วิตามินผสมส า เ ร็จมาใช้ในการ
เพาะเล้ียงเซลล์ IFFA-3 ชนิด
แขวนลอย 

ได้ทราบว่ากรดอะมิโนและวิตามิน
ผสมส าเร็จสามารถน ามาใช้ในการ
เพาะเล้ียงเซลล ์IFFA-3 ชนิดแขวนลอย
ในระดบัอุตสาหกรรมได ้
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38 11/1-2/ 
ก.ย. 2544 

การหาค่าความสัมพนัธ์ทาง
ซีโรโลยี่  ระหว่างไวรัส
ท้องท่ีกับไวรัสท่ีใช้ในการ
ผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้
เ ป่ือยไทป์โอในประเทศ
ไทย  โดยวิ ธี  ลิควิด เฟส            
นิวทรอลไลซ่ิงอิไลซ่า 

ร่มพฤกษ ์อุดล             
สมใจ กมลศิริพิชยัพร 

เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ทางซีโรโลยี ่
ระหว่างไวรัสท้องท่ีกับไวรัสท่ีใช้
ในการผลิตวคัซีนโรคปากและเท้า
เป่ือยไทป์โอ 

ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของไวรัสท่ี
ระบาดอยู่ในทอ้งท่ี และเพื่อคดัเลือก 
seed ไวรัสท่ีใชใ้นการผลิตวคัซีน 

39 11/1-2/ 
ก.ย. 2544 

เปรียบเทียบการใช้บล็อค 
ไดลูเอ็น ชนิดต่างๆในการ
ตรวจสอบทางซีรัมวิทยา
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
โดยวิธีลิควิด เฟส บล็อกก้ิง 
อีไลซ่า 

อนุโรจน ์ภู่ศิริมงคล       
ดิลก อว้นพรหมมา  
ปณิธาน ทองทา             
วไิล ลินจงสุบงกช 

เพื่อเปรียบเทียบระดับแอนติบอดี
ต่อไวรัสทั้ง 3 ไทป์โดยใช ้block 
diluent ชนิดต่างๆกนั  

ทราบวา่ 5% skimed milk (ราคาถูก)
สามารถใชท้ดแทน gelatin และ normal 
rabbit serum (ราคาแพง)ได ้โดยการ
ทดสอบ LP ELISA 
 

40 12/1-2/ 
ก.ย. 2545 

เ วลา ท่ี เหมาะสมในการ
ตกตะกอนเซลล ์IFFA-3 ท่ี
อุณหภูมิ 4๐C ในถังเพาะ
เซลลข์นาด 3,200 ลิตร ใน
กระบวนการผลิตวคัซีนโรค
ปากและเทา้เป่ือย 

รัชพล สืบพรหม      
จาตุรนต ์พลราช 

เพื่อศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ตกตะกอนเซลล์ IFFA-3 ท่ีอุณหภูมิ 
4๐C ในถงัเพาะเซลล์ขนาด 3,200 
ลิตร เพื่อให้มีเปอร์เซ็นการสูญเสีย
เซลลน์อ้ยท่ีสุด 

ทราบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ตกตะกอนเซลล์ IFFA-3 เพื่อใชใ้นการ
ผลิตแอนติเจนไวรัส FMD คือท่ี 24 
ชัว่โมง จะสูญเสียเซลลน์อ้ยท่ีสุด 
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41 13/1/ 
มี.ค. 2546 

ผลการปรับอุณหภูมิของ           
วตัภาคน ้ าโดยใชชุ้ดควบคุม
อุณห ภู มิน ้ า ในการผสม
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย
ชนิดน ้ ามนั 

สหวชัร์ อ้ึงวนิชบรรณ     
อารีย ์เกตุสุวรรณวงศ ์

เ พ่ือศึกษาผลการตั้ งค่ า อุณหภูมิ
ต่างๆกนัของ temperature regulator 
ในการปรับอุณหภูมิวตัภาคน ้ าใหไ้ด ้
25๐C ต่อการสูญเสียปริมาณอนุภาค 
146S ในการผสมวคัซีนชนิดน ้ ามนั
ในระดบัอุตสาหกรรม 

สามารถใช้ temperature regulator ใน
การปรับอุณหภูมิวตัภาคน ้ าให้ได ้25๐C 
ได ้โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียอนุภาค 
146S ระหวา่ง 3.46%-3.84%  

42 13/1/ 
มี.ค. 2546 

ผลขอ ง ส า ร ต้ า น จุ ล ชี พ 
Marbofloxacin ต่อการเพ่ิม
จ านวนของเซลล ์IFFA-3 

อารีย ์เกตุสุวรรณวงศ ์
วรัญญู ชมเฟ่ืองแกว้ 

เพื่อศึกษาผลของสารต้านจุลชีพ 
Marbofloxacin ต่อการเพ่ิมจ านวน
ของเซลล์ IFFA-3 ท่ีเพาะเล้ียงทั้ ง
แบบ monolayer และ suspension 

สามารถใช้ marbofloxacin ในการ
ป้องกันการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ใน
งานเพาะเล้ียงเซลล์ได ้ โดยไม่มีผลต่อ
การเพ่ิมจ านวนของเซลล ์IFFA-3 

43 14/1/ 
มี.ค. 2547 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
ผลิตวคัซีนโรคปากและเทา้
เป่ือย 

พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการผลิตวคัซีน
โรคปากและเทา้เป่ือย 

ไดท้ราบขอ้มูลการผลิตวคัซีนโรคปาก
และเทา้เป่ือย 

44 14/2/ 
ก.ย. 2547 

ผลของก า ร เ ป ล่ี ยน ถ่ า ย
มีเดียมต่อเปอร์เซ็นตเ์ซลลมี์
ชีวิตในการเก็บรักษาเซลล ์
BHK21C13 ชนิดแขวนลอยท่ี
อุณหภูมิ 4๐ซ. 

วรพงษ ์ศรีวไิลฤทธ์ิ 
จาตุรนต ์พลราช 

เปรียบเทียบปริมาณเซลล์มีชีวิต 
หลงัจากเปล่ียนถ่าย และไม่เปล่ียน
ถ่ายมีเดียมภายหลังการเก็บรักษา
เฟอร์เมนเตอร์ขนาดความจุ 300 
ลิตร ท่ีอุณหภูมิ 4๐C 

การเปล่ียนถ่ายมีเดียมสามารถเก็บรักษา
เซลล์ไดน้านกว่า ท าให้ประหยดัเวลา
ในการเพาะเล้ียงเร่ิมตน้จาก seed เซลล ์
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45 14/2/ 
ก.ย. 2547 

เป รียบ เ ทียบการใช้ Van 
Bekkum Medium ทดแทน 
Growth Media Suspension
ส าห รับ เ ป็น  maintenance 
mediumในกระบวนกา ร 
virus culture ของไวรัสโรค
ปากและเทา้เป่ือยไทป์โอใน
เซลล ์BHK21C31 suspension 

พยนต ์สินสุวงศว์ฒัน์ 
จาตุรนต ์พลราช 

เพื่อเปรียบเทียบการใชมี้เดียม VBM 
และ GMS ในการเพาะเล้ียงไวรัส
ในเซลล์ BHK21C13  โดยวดัการ
เกิดผล CPE และปริมาณ 146S 
particle 

สามารถใช ้VBM แทน GMS ได ้ซ่ึงจะ
ช่วยลดการสูญเสียจากการอุดตนัของ
ไส้กรองมีเดียม ลดเวลาในการกรอง
และเตรียมมีเดียม ลดต้นทุนการผลิต 
และลดโปรตีนท่ีไม่ตอ้งการในวคัซีน 

46 14/2/ 
ก.ย. 2547 

การศึกษาโครโมโซมของ
แฮมสเตอร์เซลลท่ี์ใชใ้นการ
ผลิตไวรัสโรคปากและเท้า
เป่ือยโดยการยอ้มสี Giemsa 

ธนรัตน ์จานุกิจ           
นิตยา รักศรี               

วรพงษ ์ศรีวไิลฤทธ์ิ  
ลกัขณา หิมะคุณ 

เ พ่ือหาข้อมูล เ บ้ืองต้นของแฮม
ส เ ต อ ร์ เ ซ ล ล์ ท่ี มี อ ยู่ ใ น ส า นั ก
เทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์ขอ้มูลท่ีได้
จะรวบรวมเก็บเป็นฐานขอ้มูลของ
เซลล ์เพ่ือจดัตั้งเป็นธนาคารเซลล ์

ทราบรูปร่างและจ านวนโครโมโซม
ของแฮมสเตอร์เซลล์ท่ีมีอยู่ในส านัก
เทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์ สามารถ
น าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตเซลลใ์หมี้คุณภาพ 

47 15/1/ 
มี.ค. 2548 

เปรียบเทียบการใช ้sucrose 
density gradient 5-30% 
และ 15-45% ในการ
ทดสอบหาปริมาณอนุภาค 
146S ของไวรัสโรคปาก
และเทา้เป่ือย 

ไชยา สง่าประโคน       
สหวชัร์ อ้ึงวนิชบรรณ 

เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหา
ปริมาณอนุภาค 146S ระหวา่งการ
ใช ้sucrose density gradient 5-30% 
และ 15-45%  

สามารถใช ้ sucrose density 5-30% ใน
การหาปริมาณ 146S ได ้ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะเวลาในการป่ัน ลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองมือ ลดการใชส้ารเคมี ลดการ
ใช้พลังงาน  และสามารถทดสอบ
ตวัอยา่งไดร้วดเร็วและมากข้ึน 
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48 15/1/ 
มี.ค. 2548 

เปรียบเทียบวิธีการทดสอบ
หาป ริมาณอนุภาค  146S 
ของไวรัสโรคปากและเท้า
เป่ือย 

ไชยา สง่าประโคน      
กฤษดา ลิมปนานนท ์

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณอนุภาค 
146S ท่ีได้จากวิธีใช้เส้นกราฟ
มาตรฐานของไวรัสบริสุทธ์ิ กบัวิธี
ท่ี OIE รับรอง 

ทราบวา่ปริมาณอนุภาค 146S ท่ีไดจ้าก
วิธีใช้เส้นกราฟมาตรฐานของไวรัส
บริสุทธ์ิสูงกวา่ปริมาณอนุภาค 146S ท่ี
ไดจ้ากวธีิท่ี OIE รับรอง 

49 15/1/ 
มี.ค. 2548 

เปรียบเทียบวิธีการทดสอบ
ห า ป ริ ม า ณ โ ป ร ตี น ใ น
แอนติเจนวัคซีนโรคปาก
และเทา้เป่ือย 

จาตุรนต ์พลราช            
ไชยา สง่าประโคน     
กฤษดา ลิมปนานนท ์

เพื่ อ เป รียบเ ทียบวิ ธีการในการ
ทดสอบหาป ริมาณโปร ตีนใน
แอนติเจนโดยวิธี Modified Folin, 
Folin และ Bradford method  

ได้วิ ธี ท่ี เ หมาะสมในการควบ คุม
คุณภาพในกระบวนการผลิต โดยวิธี 
bradford method เป็นวิธีท่ีมีความ
แม่นย  า รวดเร็วและ เท่ียงตรงดีท่ีสุดใน
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนใน
แอนติเจนวคัซีน FMD 

50 15/1/ 
มี.ค. 2548 

ค ว ามสั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
อุณหภู มิกลับวัตภาคกับ
ปริมาณความเข้มข้นของ 
Aracel A ในการผลิตวคัซีน
โรคปากและเท้าเป่ือยสุกร
ชนิดน ้ ามนั 

สหวชัร์ อ้ึงวนิชบรรณ     
อารีย ์เกตุสุวรรณวงศ ์

เ พ่ื อหาคว ามสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า ง
อุณหภูมิกลบัวตัภาคกบัความคงตวั
ของวัค ซีน อีมัลชั่น จ ากการใช้
ปริมาณของ Aracel A ท่ีต่างกัน 
ร่วมกบัสาร Eumulgin M8 ปริมาณ
คงท่ี 4% 

ได้ว ัค ซีน ท่ี มีความคงตัว ดี  เ ม่ือใช ้
Aracel A ท่ีความเขม้ขน้ระหวา่ง 4.6-
8.0% w/v และจะให้อุณหภูมิกลบัวตั
ภาคแปรผกผนัตั้งแต่ 24๐C-5๐C และจะ
ได้วคัซีนอีมลัชั่นชนิดน ้ ามนัในน ้ า ซ่ึง
คงตวัดีท่ี 4๐C 
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51 16/1/ 
มี.ค. 2549 

เป รียบเ ทียบการสูญเ สีย
ปริมาณ 146S ของไวรัส
โรคปากและเท้าเ ป่ือยใน
ขั้ นตอนการท าไว รัสให้
บริสุทธ์ิ 

อารีย ์เกตุสุวรรณวงศ ์    
นพคุณ มูลสิน 

เพื่อศึกษาการสูญเสียปริมาณ 146S 
ในขั้นตอนการท าไวรัสให้บริสุทธ์ิ 
2 วิธีคือ ความเขม้ขน้ของน ้ าไวรัส
สูง และความเขม้ขน้ของน ้ าไวรัสต ่า  

สามารถน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการท าน ้ าไวรัสให้บริสุทธ์ิ 
โดยการท าน ้ าไวรัสแบบความเขม้ข้น
ต ่าจะสูญเสียปริมาณ 146S น้อยกว่า
แบบเขม้ขน้สูง ส่วนเปอร์เซ็นความ
บริสุทธ์ิอยูใ่นช่วงท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 วธีิ 

52 17/1/ 
มี.ค. 2550 

ผลขอ งก า ร ลดป ริ ม าณ
มีเดียมเพาะเล้ียงไวรัสต่อ
การเจริญเติบโตของไวรัส
โรคปากและเท้าเป่ือยไทป์
โอในเซลล์ BHK21C13 ชนิด
แขวนลอย 

วรพงษ ์ศรีวไิลฤทธ์ิ  
อนุรักษ ์ตระการรังสี 

เพื่อศึกษาผลของการลดปริมาณ
มีเดียมเพาะเล้ียงไวรัสชนิด VBM 
ต่อปริมาณ 146S และปริมาณ
โปรตีน 

การลดปริมาณมีเดียมเพาะเล้ียงไวรัส 
ท าให้ไดป้ริมาณอนุภาค 146S มากข้ึน 
และลดปริมาณโปรตีนท่ีไม่ตอ้งการได ้
และช่วยลดตน้ทุนการผลิต และเวลาใน
การท าน ้ าไวรัสใหใ้สและเขม้ขน้ได ้

53 19/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2553 

ศึกษาการท าไวรัสโรคปาก
และเท้าเป่ือยให้หมดฤทธ์ิ
ในการก่อโรคดว้ยส่วนผสม
ของไบนารีแอททิลีนอีมีน
และฟอร์มลัดีไฮด ์

วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์       
ธนรัตน ์จานุกิจ             

ไชยา สง่าประโคน 

เ พ่ือ ศึกษาการใช้ส่วนผสมของ               
ไบนารีแอททิลีนอีมีนและฟอร์มลัดี
ไฮดใ์นการท าใหไ้วรัสหมดฤทธ์ิ 

การใช ้ BEI-FA สามารถท าให้ไวรัส
หมดฤทธ์ิไดท่ี้ 12 ชัว่โมง และมีปริมาณ 
146S ลดลงนอ้ยกวา่การใช ้BEI อยา่ง
เดียว เป็นการลดการสูญเสียแอนติเจน 
และท าใหห้มดฤทธ์ิไดเ้ร็วและสมบูรณ์  
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54 19/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2553 

ผลการฉีดวัคซีนโรคปาก
และเท้าเ ป่ือยชนิดไตรวา
เลนท์ 2 และ 3 คร้ังในโค
และสุกรท่ีไม่เคยดีรับวคัซีน              
มาก่อน 

วชัรี สินสุวงศว์ฒัน ์
ไชยา สง่าประโคน 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการฉีด
โรคปากและเท้าเป่ือยชนิดไตรวา
เลนท์ในโคและสุกรท่ีไม่เคยไดรั้บ
วคัซีนมาก่อนระหวา่งการฉีด 2 และ 
3 คร้ังโดยดูระดบัแอนติบอดีต่อโรค 
และความคุม้โรคจากการฉีดพิษทบั 

โคและสุกรท่ีฉีดวคัซีน 2 และ 3 คร้ัง มี
ความคุม้โรคไม่ต่างกนั แต่ควรมีการฉีด
กระตุน้ห่างจากคร้ังแรก 4 สัปดาห์เพื่อ
ท า ใ ห้ เ กิ ด ภู มิ คุ ้ ม โ ร ค ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   

55 20-21/1-2/
มี.ค.-ก.ย. 

2554-2555 

การใชว้ิธีทางอิมมูนในการ
ตรวจหา 12S ซับยูนิต ซ่ึง
เ กิดจากการสลายตัวของ
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย 

กฤษดา ลิมปนานนท ์ 
เพญ็ศรี ทองนพเน้ือ      
วไิล ลินจงสุบงกช          
ไชยา สง่าประโคน      
วมิลมาศ ลิปิพนั 

เพื่อศึกษาการใชเ้ทคนิค ELISA ใน
การตรวจหาปริมาณ 12S subunit 
ของไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย 

สามารถตรวจหา 12S subunit ดว้ย
วธีิการ indirect sandwich ELISA ได ้  

56 20-21/1-2/
มี.ค.-ก.ย. 

2554-2555 

ประสิทธิภาพและอายุการ
ใช้ง านของน ้ า ย า ฆ่ า เ ช้ือ 
1%glutaraldehyde ในถงัจุ่ม
ฆ่าเช้ือในการท าลายไวรัส
โรคปากและเทา้เป่ือย 

วไิล ลินจงสุบงกช       
ชาลินี ดีแปลง             
จรรยา สมานิตย ์     
สุรเชษฐ ์คุณแกว้         
รัตนีย ์ทองทา                

ปิยภรณ์ เจริญผล 

เพื่ อ ศึกษาประสิทธิภาพในการ
ท าลายไวรัส FMD และอายกุารใช้
ง า น ข อ ง น ้ า ย า ฆ่ า เ ช้ื อ  1% 
glutaraldehyde ในถังจุ่มฆ่าเช้ือ
ภายหลงัการเตรียมและใชง้านเกิน 3 
เดือน 

สามารถใช ้1% glutaroldehyde ในการ
ท าลายไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยได้
และมีอายกุารใชง้านถึง 7 เดือน ท าให้
ประหยดัตน้ทุน 



 
 
 

 
วารสารชีวผลิตภัณฑ์   ปีท่ี  26    ฉบับท่ี  1     มีนาคม  2560                             31                       J. Vet. Biol.  Vol. 26   No.1   March  2017 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

57 20-21/1-2/
มี.ค.-ก.ย. 

2554-2555 

การศึกษาการปนเป้ือนนอน
สตรัค เ จอ รัลโปรตีนใน
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย 

ไชยา สง่าประโคน        
ดิลก อว้นพรหมา        
กาณต ์กีเนีย 

เ พ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนของ 
NSP โดยการฉีดวคัซีนในสัตวซ์ ้ า
หลายๆคร้ัง ด้วยขนาด 2 เท่าของ
โด๊สปกติ และตรวจหาแอนติบอดี
ต่อ NSP 

สามารถยืนยนัคุณภาพของวคัซีนโรค
ปากและเท้าเ ป่ือยว่ามีความบริสุทธ์ิ
เพียงพอ โดยจากการตรวจแอนติบอดี
ต่อ NSP ให้ผลลบทุกตัว แสดงว่า
วคัซีนท่ีผลิตไม่กระตุ ้นให้สัตว์สร้าง
แอนติบอดีต่อ NSP ใชแ้ยกสัตวท่ี์ติด
เช้ือจากสตัวท่ี์ฉีดวคัซีนได ้

58 22/1/ 
มี.ค. 2556 

การผลิตวคัซีนโรคปากและ
เทา้เป่ือยไทป์                              
A Lopburi/2012 

สมเกียรติ เพชรวาณิชกลุ
สมเกียรติ ศรีพิสุทธ์ิ          
ก่ิงกานต ์บุญสุยา สีโย       
วไิล ลินจงสุบงกช 

เพื่อคัดเลือกไวรัสวคัซีนสายพนัธ์ุ
ใหม่จากเช้ือพ้ืนท่ีท่ีระบาด โดยใช ้
A Lopburi/2012 เป็นตวัแทนเพื่อ
พัฒน าก าร เพาะ เ ล้ี ย ง และ เ พ่ิ ม
ปริมาณไวรัสเพื่อผลิตเป็นวคัซีน 

สามารถน าไปใช้แทนวคัซีนไทป์เอท่ี
ใชอ้ยูเ่พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
และป้องกนัโรคท่ีระบาดในพ้ืนท่ี 

59 22/1/ 
มี.ค. 2556 

ระดับแอนติบอดีในโคนม
ในพ้ืนท่ีหลงัฉีดวคัซีนโรค
ปากและเทา้เป่ือย    2 คร้ัง 
และ 3 คร้ังต่อปี 

สุกิจ ประทุมชยั            
อมรรัตน ์สวสัด์ิสิงห์         
ก่ิงกานต ์บุญสุยา สีโย 

เ พื่ อ ศึ กษ า เ ป รี ยบ เ ที ยบ ร ะดับ
แอนติบอดีในโคนมในพ้ืนท่ีหลัง
ฉีดวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยชนิด
รวมสามไทป์ 2 คร้ัง และ 3 คร้ัง              
ต่อปี 

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลการวางโปรแกรม
การฉีดวคัซีนในโคนม และสร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กษตรกร โดยการใหว้คัซีน 2 
และ030ค ร้ั งต่ อ ปีสามารถกระตุ ้น
ภูมิคุม้กนัไดไ้ม่แตกต่างกนั 
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60 22/1/ 
มี.ค. 2556 

ระดับแอนติบอดีต่อวคัซีน
โรคปากและเท้าเป่ือยของ
โคเน้ือในจงัหวดัมุกดาหาร
และสกลนคร 

อมรรัตน ์สวสัด์ิสิงห์        
สุกิจ ประทุมชยั             

ก่ิงกานต ์บุญสุยา สีโย 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพวคัซีนในโค
เน้ือท่ีเ ล้ียงในสภาพเป็นจริงโดย
ตรวจวดัระดับแอนติบอดีของโค
หลงัฉีดวคัซีน 

ยืนยนัประสิทธิภาพของวคัซีนในพ้ืนท่ี 
โดยพบว่าระดับแอนติบอดีต่อวคัซีน
รวมสามไทป์อยูใ่นระดบัท่ีให้ความคุม้
โรคไดถึ้ง 6 เดือน 

61 22/2/ 
ก.ย. 2556 

พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต ชุ ด
ตรวจสอบโรคปากและเท้า
เป่ือยโดยวธีิอิไลซ่า 

วไิล ลินจงสุบงกช         
ก่ิงกานต ์บุญสุยา สีโย  
จุฬานีย ์น่วมจิตร์          
ปิยภรณ์ เจริญผล       
จรรยา สมานิตย ์         
โสภา สิงคลีบุตร         
รัตนีย ์ทองทา 

เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต ชุ ด ส า ร
ตรวจสอบส าหรับใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคปาและเท้าเป่ือย  Ag 
detection และ Ab detection รวมทั้ง
ตรวจสอบความใช้ได้ของสาร
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ rabbit traping Ab, 
guinea pig detecting Ab และ 
inactivated FMD Ag ทั้งดา้นความ
บริสุทธ์ิ ความจ าเพาะ ความไว และ
คุณภาพการเก็บรักษา 

สามารถลดค่าใชจ่้ายจากการสั่งซ้ือชุด
สารตรวจสอบจากต่างประเทศ โดยชุด
สารตรวจสอบสามารถน ามาใชใ้นการ
ตรวจวินิจฉัยโรคโดยวิธี อิไลซ่า และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน นอกจากน้ี
สารตรวจสอบยงัสามารถเก็บรักษาท่ี             
-20๐C ไดย้าวนาน  
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62 22/2/ 
ก.ย. 2556 

เ ป รี ยบ เ ที ยบ วิ ธี ก า ร ลด
อุณหภูมิในการเก็บรักษา
เซลล์ BHK21C13 ชนิด
แขวนลอย 

อนุรักษ ์ตระการรังสี    
สายพิณ ขมุทรัพย ์

เปรียบเทียบการใช้เคร่ืองแช่เยือก
แข็งเซลล์กับวิธีการยา้ยขวดบรรจุ
เซลล์จากตู ้แช่แข็งอุณหภูมิต่างๆ 
และเปรียบเทียบการใช้มีเดียมท่ี
ประกอบด้วย Cryo-SFM แทนท่ี
มี เ ดี ย ม เ ดิ ม ท่ี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
GMS+20%FCS+10%DMSO เพื่อ
เป็นทางเลือกในการเก็บรักษาเซลล์
ท่ีเหมาะสม 

สามารถใชเ้คร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์ใน
การเก็บรักษา โดยใชมี้เดียมส าหรับแช่
เยอืกแข็งท่ีมีหรือไม่มีซีร่ัมได ้ซ่ึงวิธีน้ีมี
เปอร์เซ็นต์เซลล์รอดชีวิตสูงกว่า และ
น ามาเพาะเล้ียงดว้ยจ านวน passage ท่ี
นอ้ยกวา่เซลลท่ี์เก็บดว้ยการลดอุณหภูมิ
ตามล าดบั 

63 22/2/ 
ก.ย. 2556 

การท าไวรัสโรคปากและ
เท้าเป่ือยให้เข้มข้นโดยใช้
เ ค ร่ื อ ง ก ร อ ง แ บ บ               
เมมเบรนเส้นใยกลวงชนิด
โพลีซลัโฟน 

อมรรัตน ์สวสัด์ิสิงห์       
ก่ิงกานต ์บุญสุยา สีโย 

ศึกษาเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเสน้
ใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟน MWCO 
ท่ี 100,000 และ 500,000 ในการท า
ไวรัสโรคปากและเท้า เ ป่ือยให้
เขม้ขน้และบริสุทธ์ิ 

สามารถน าเคร่ืองกรองแบบเมมเบรน
เส้นใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟนมาใชใ้น
การท าไวรัสเขม้ขน้ได้ โดยท่ี MWCO 
500,000 Da สามารถกรองไวรัสได้
บริสุทธ์ิกวา่ 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

64 23/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2557 

การประกัน คุณภาพการ
ทดสอบส าหรับเครือข่าย
หอ้งปฏิบติัการโรคปากและ
เทา้เป่ือย 

วไิล ลินจงสุบงกช         
ดิลก อว้นพรมมา           

ก่ิงกานต ์บุญสุโย สีโย   
โสภา สิงคลีบุตร         
จรรยา สมานิตย ์           
ปิยภรณ์ เจริญผล 

เพื่อเทียบผลการทดสอบทางซีรัม
วิทยาของโรคปากและเท้าเ ป่ือย
ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายท่ี
เข้า ร่ วมโครงการและ เ ป็นการ
ทดสอบความช านาญการของ
เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

มัน่ใจไดว้า่ผลการทดสอบคงท่ี ถูกตอ้ง
ต ามหลัก วิ ช า ก า ร  แ ล ะยกร ะดับ
ม าต ร ฐ านห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ซ่ึงโดยภาพรวม
ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการให้
ผลทดสอบค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั และ
อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

65 23/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2557 

การเก็บ การบรรจุหีบห่อ 
และการจดัส่งตวัอยา่งไปยงั
หอ้งปฏิบติัการโรคปากและ
เทา้เป่ือยอย่างปลอดภยัตาม
หลัก  biosafety และ 
biosecurity 

วไิล ลินจงสุบงกช เพ่ืออธิบายวธีิการเก็บ การบรรจุหีบ
ห่อ และการจดัส่งตวัอยา่งวกิารหรือ
ซีรัมไปยงัห้องปฏิบัติการโรคปาก
แ ล ะ เ ท้ า เ ป่ื อ ย จ า ก ต้น ท า ง ถึ ง
ปลายทางดว้ยหลกั biosafety และ 
biosecurity 

ได้ทราบวิธีการเก็บ การบรรจุหีบห่อ 
และการจัดส่งตัวอย่างวิการหรือซีรัม
สัตวท่ี์เป็นโรคปากและเทา้เป่ือยไปยงั
ห้องปฏิบัติการได้ถูกหลัก biosafety 
และ biosecurity 

66 23/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2557 

วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือย
สุกรชนิดน ้ ามนั :การท าเป็น
อีมัลชั่นและความคุ้มโรค
ตาม OIE 

นริศ วอ่งวฒันากลู เพื่ออธิบายถึงพฒันาการในการผลิต
วคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยส าหรับ
สุกรชนิดน ้ ามนั หลกัการท าอิมลัชนั 
รวมถึงการทดสอบคุณภาพวคัซีน 

ได้ทราบพฒันาการในการผลิตวคัซีน
โรคปากและเทา้เป่ือยส าหรับสุกรชนิด
น ้ ามนั หลกัการท าอิมลัชัน และการ
ทดสอบคุณภาพวคัซีน 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

67 24/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2558 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ข อ ง ส า ร  cryoprotectant 
ชนิดต่างๆในการเก็บรักษา
เซลล ์BHK21C13 

สุกิจ ประทุมชยั             
ธนรัตน์ จานุกิจ 

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสาร 
cryoprotectant 2 ชนิด คือ glycerol, 
Etylene glycol ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ
เปรียบเทียบกบั 10% DMSO ใน
การเก็บรักษาเซลล ์BHK21C13 

ทราบว่าสารท่ีเหมาะสมและช่วยลด
ตน้ทุนการเก็บรักษาเซลล์ไดดี้ท่ีสุดคือ 
5% Ethylene glycol แทนการใช ้
DMSO ซ่ึงมีความเป็นพิษสูงและเป็น
สารก่อมะเร็ง 

68 24/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2558 

การส ารวจทางซีรัมวิทยา
ของไวรัสโรคปากและเท้า
เป่ือยในชา้งในประเทศไทย 

ดิลก อว้นพรมมา           
วไิล ลินจงสุบงกช 

คณณฐัณ์ บุณณ์มัง่มีปภา 
ภทัร เจริญพนัธ ์            
วรีศกัด์ิ ปินตาวงศ ์        
เทิดศกัด์ิ ญาโน 

เพื่อท า serosurveillence ในช้าง 
โดยเก็บตัวอย่างซีร่ัมช้างจาก 13 
จังหวดัจ านวน 689 ตัวอย่างมา
ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อไวรัส 
และต่อ NSP เน่ืองจากยงัไม่มีขอ้มูล
หรือการศึกษามาก่อน 

ทราบว่าจากการตรวจซีร่ัมชา้งทั้งหมด
ให้ผลลบทั้ งต่อไวรัสและ  NSP
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าช้างไม่ได้เป็น
สตัวท่ี์ไวต่อการติดเช้ือโรคปากและเทา้
เป่ือยโดยสภาวะธรรมชาติ 

69 25/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2559 

พฒันาวคัซีนโรคปากและ
เทา้เป่ือยส าหรับโค กระบือ 
แพะ แกะ ไทป์โอท่ีใหค้วาม
คุม้โรคสูง: ความคุม้โรคใน
โคภายหลังการฉีดวัคซีน
โรคปากและเท้าเ ป่ือยท่ีมี
ปริมาณแอนติเจนต่างกนั 

ไชยา สง่าประโคน 
วรพร ปู่สูงเนิน 
สุกิจ ประทุมชยั 
ร่มพฤกษ ์อุดล 

 

เพื่อพฒันาวคัซีนโรคปากและเท้า
เป่ือยส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ
ชนิดโมโนวาเลนท์ไทป์โอท่ีให้
ความคุม้โรคสูง โดยผสมวคัซีนให้
มีปริมาณแอนติเจน 146S ไทป์โอ
ต่างกนั 

ทราบว่าวคัซีนโรคปากและเท้าเป่ือย
ส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ ชนิด              
โมโนวา เลนท์ไทป์โอ ท่ี มีป ริมาณ
แอนติเจน 146S090ไมโครกรัม/โด๊ส                
มีความเหมาะสมในการผลิตเป็น high 
potency vaccine สามารถกระตุน้ให้
สัตวส์ร้างภูมิคุม้กนัไดเ้ร็วและให้ความ
คุม้โรคสูง 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
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70 25/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2559 

ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า ว ะ สั ต ว ์              
อมโรคท่ีติดเช้ือด้วยไวรัส
โรคปากและเทา้เป่ือยในโค
และกระบือในประเทศไทย 

วไิล ลินจงสุบงกช 
ดิลก อว้นพรมมา           
เทิดศกัด์ิ ญาโน 

ประเสริฐ วงศน์าค 
จรรยา สมานิตย ์
โสภา สิงคลีบุตร 

เพื่อศึกษาสภาวะสัตวอ์มโรคท่ีติด
เช้ือดว้ยไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย
ในโคและกระบือในประเทศไทย 
จากการตรวจตวัอยา่ง probang และ
ตวัอย่างซีรัม ภายหลงัการติดเช้ือ
ไวรัสโรคปากและเทา้เป่ือย 

ทราบวา่จากการตรวจตวัอยา่ง probang 
โคไม่มีสภาวะเป็นสัตว์อมโรคหรือ
พาหะของโรค แต่กระบือมีสภาวะเป็น
สตัวอ์มโรคหรือพาหะของโรค ส าหรับ
การตวัอยา่งซีรัมพบวา่โคและกระบือมี
ระดับแอนติบอดีสูงทั้ ง 3 ไทป์ อาจ
เน่ืองจากสัตวไ์ดรั้บการฉีดวคัซีนอย่าง
สม ่าเสมอ 
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2. โรคอหิวำต์สุกร (Swine fever) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 
 
 

2/1/มี.ค. 2534 เปรียบเทียบพยาธิสภาพ
ของสุกร ท่ี ป่วยด้วยโรค             
อหิวาต์สุกร และท่ีฉีดเช้ือ
อหิวาตสุ์กรชนิดรุนแรง 

บุศนีย ์จนัทร์ประเสริฐ 
 
 

เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของสุกรท่ีป่วย
ดว้ยโรคอหิวาต์สุกรจากสุกรท่ีส่งมา
ตรวจโรคท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์ใน
ระหว่าง 2529-2532 เปรียบเทียบกับ
สุกรทดลองฉีดเช้ืออหิวาต์สุกรชนิด
รุนแรง 

ทราบว่าสุกรท่ีติดเช้ือระหวา่งปี 2529-
2532 เป็นแบบ chronic ตอ้งมีการเล้ียง 
การจัดการและการท าว ัค ซีนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้ งมีโปรแกรมวคัซีนท่ี
เหมาะสม 

2 
 
 

2/2/ก.ย. 2534 ความปลอดภยัและความคุม้
โรคของสุกรก่อนหย่านม 
เม่ือไดรั้บวคัซีนอหิวาตสุ์กร
ชนิดผ่านกระต่ าย ไชน่า              
สเตรน 

กญัญา สุวนิทรากร 
 
 

เพ่ือศึกษาในสุกรก่อนหย่านมท่ีไม่มี 
marternal immunity เม่ือไดรั้บวคัซีน
อหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่าย ไชน่า 
สเตรน ในขนาดท่ีก าหนดในท้องท่ี
แลว้ ลูกสุกรจะเป็นอยา่งไร 

สามารถใชว้คัซีนชนิดน้ีในลูกสุกรอาย ุ
1 วนัได้อย่างปลอดภยั และสามารถ
กระตุน้ใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อเช้ือ
ไดดี้ 
  

3 
 
 

2/2/ก.ย. 2534 การศึกษาภู มิ คุ ้มกันโรค              
อหิวาต์สุกร และโรคปาก
และเท้าเป่ือยชนิดไทป์โอ 
เม่ือให้วคัซีนทั้ งสองชนิด              
พร้อมกนั 

กญัญา สุวนิทรากร 
อดิลกัข ์เลบ็นาค 

 

เพ่ือศึกษาภูมิคุ ้มกันเช้ืออหิวาต์สุกร 
และเช้ือโรคปากและเท้าเป่ือยชนิด
ไทป์โอ ซ่ึงเป็นผลจากการฉีดวคัซีน
ทั้งสองพร้อมกนัในสุกร 

เกษตรกรสามารถฉีดวคัซีนโรคอหิวาต์
สุกรและโรคปากและเท้าเ ป่ือยชนิด
ไทป์โอให้แก่สุกรท่ีมีสุขภาพดีพร้อม
กนัได ้
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
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4 
 

2/2/ก.ย. 2534 คุณภาพการเก็บรักษาของ
วคัซีนอหิวาตสุ์กรชนิดผ่าน
กระต่าย ไชน่าสเตรน 

กญัญา สุวนิทรากร 
อนุทิน หาญวรีะพล 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีน 
อหิวาต์สุกรในสภาพท าแห้งและท่ี
ละลายดว้ยน ้ ายาละลายแลว้ เม่ือเก็บท่ี
อุณหภูมิต่างๆ 

สามารถก าหนดอายสุภาพการเก็บรักษา
วคัซีน เพ่ือเป็นขอ้แนะน าแก่เกษตรกร
ผูใ้ชว้คัซีน 

5 
 
 

5/1/มี.ค. 2538 ความคุ้มโรคแรกเร่ิมหลัง
ฉีดวคัซีนอหิวาต์สุกรชนิด
ต่างๆ 
  

จารุณี สาตรา 
อตัพงศ ์นาคะปักษิณ 

สุนีจิต คงทน 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีน 
อหิวาต์สุกรชนิดต่างๆต่อเช้ือไวรัส
อหิวาตสุ์กรและความคุม้โรคแรกเร่ิม
หลงัฉีดวคัซีน 3 วนั และ 7 วนั 

ทราบว่าวคัซีนอหิวาต์สุกรชนิดต่างๆ 
กระตุน้ใหเ้กิดความคุม้โรคต่อเช้ือไวรัส
ได้เร็วเพียงใด เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกนัโรค 

6 6/2/ก.ย. 2539 ศึกษาการติดเ ช้ืออหิวาต์
สุกรชนิดแอบแฝง 

กญัญา สุวนิทรากร 
อนุทิน หาญวรีะพล 
สุจิรา ปาจาริยานนท ์
วาสนา ภิญโญชนม ์

เพ่ือศึกษาขบวนการเกิดพยาธิสภาพ 
ภูมิคุม้กนัโรคและประเมินผลวิธีการ
ตรวจหาเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดโรค              
อหิวาตสุ์กรชนิดแอบแฝง 

ทราบขอ้มูลว่าเช้ือไวรัสสามารถติดต่อ
ผ่านทางรกไดทุ้กระยะของการตั้งทอ้ง 
ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาได้ดี
ยิง่ข้ึน 

7 
 
 
 

8/1/มี.ค. 2541 กา รต ร ว จห า เ ช้ื อ ไ ว รั ส              
อหิวาตสุ์กร สเตรนไชน่าใน
สุกรท่ีฉีดวคัซีน 

กญัญา สุวนิทรากร 
กมลทิพย ์ธญัพิมล 

เพ่ือตรวจหาไวรัสสเตรนไชน่าใน
สุกรท่ีฉีดวคัซีนนาน 7, 14,21 และ 28 
วนั โดยใชว้ิธี rabbit inoculation test, 
swine inoculation test, fluorescent 
antibody tissue section technique 
และ fluorescent antibody cell culture 
technique 

ทราบว่าไวรัสจากวัค ซีนจะอยู่ ใน
ร่างกายสุกรได้นานเท่าใด ท าให้การ
ตรวจวนิิจฉยัไม่สบัสน 
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15/2/ 
ก.ย. 2548 

ประสิทธิภาพของวัคซีน 
อหิวาต์สุกร  ชนิดผ่าน
กระต่ายท่ีผลิตโดยเก็บรักษา
ม้ามและต่อมน ้ าเหลืองท่ี               
-40 องศาเซลเซียส 

ฤทธ์ิลือชยั ปู่สูงเนิน 
พิงพนัธ์ เจริญสุระสถล 
กญัญา สุวนิทรากร 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีน 
อหิวาต์สุกรท่ีผลิตจากมา้มและต่อม
น ้ าเหลืองของกระต่ายท่ีไดรั้บการฉีด
เช้ืออหิวาตสุ์กร สเตรนไชน่า และเก็บ
รักษาท่ี -40°C นาน 104 และ 118 วนั
ก่อนน ามาผลิตเป็นวคัซีนส าเร็จรูป 

ผู ้ผลิตสามารถฉีดเช้ือไวรัสแล้วเก็บ
รักษาอวยัวะท่ี -40°C และเม่ือพร้อม
ผลิตก็สามารถน ามาผลิตวคัซีนไดท้นัที 
  

9 
 

16/2/ 
ก.ย.  2549 

การเพาะเล้ียงเซลลไ์ลน์            
ไตสุกร SK-6 บน 
microcarriers 

นพคุณ มูลสิน 
ธวชัชยั ปัจฉานุกลู 

เ พื่ อ ศึ กษ าค ว าม เ หมา ะสมขอ ง 
microcarrier ต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์ SK-6 โดยเพาะเล้ียงบน 
microcarrier 3 ชนิดใน bioreactor 
เปรียบเทียบกับการเพาะเ ล้ียงใน              
T-flask 

สามารถใช ้microcarrier ชนิด Cytodex 
Ι และ Cytodex ΙΙΙ เพื่อขยายสเกลการ
ผลิตเซลล ์SK-6 ซ่ึงง่ายและสะดวก 
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17/1/ 
มี.ค. 2550 

ประสิทธิภาพของวัคซีน 
อ หิ ว า ต์ สุ ก ร ช นิ ด ผ่ า น
กระต่ายสเตรนไชน่า เม่ือใช้
ซีร่ัมกระต่ายท่ีฉีดเช้ือ 5% 

ฤทธ์ิลือชยั ปู่สูงเนิน 
กญัญา สุวนิทรากร 

เพ่ือศึกษาวา่เม่ือลดปริมาณ IRS เป็น 
5%  จะมีผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของวคัซีนอหิวาต์สุกร
ชนิดผา่นกระต่ายสเตรนไชน่าหรือไม่ 

สามารถใชซี้รัมกระต่ายท่ีลดลง (5%) 
เป็นส่วนผสมในวคัซีนได้ เพื่อลด
โอกาสการแพว้คัซีนในสตัว ์
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19/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2553 

การปรับปรุงปรุงการผลิต
วัค ซีนอ หิวาต์ สุกรช นิด
เซลล์ เพาะ เ ล้ี ยง  ส เตรน 
WPE-/Th เพื่อผลิต ในระดบั
อุตสาหกรรม 

กญัญา สุวนิทรากร 
วาสนา ภิญโญชนม ์
ฤทธ์ิลือชยั ปู่สูงเนิน 
สุจิรา ปาจาริยานนท ์

เพื่อปรับปรุงจากวิธีเดิม โดยเปล่ียน
มีเดียมส าหรับเพาะเล้ียงไวรัส และตดั
ขั้นตอนการ absorb ไวรัสวคัซีน แลว้
ผลิตวคัซีนระดับอุตสาหกรรม เป็น
วัค ซีนส า เ ร็จ รูป  แล้วทดสอบใน
หอ้งปฏิบติัการและสุกรทดลอง 

ไดว้ธีิท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตวคัซีน
อหิวาตสุ์กรชนิดเซลลเ์พาะเล้ียง สเตรน 
WPE-/Th ในระดบัอุตสาหกรรม  
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3. โรคกำฬโรคเป็ด (Duck plague) 
 

ล ำดบั 
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1 
 

1/1/ก.ย. 2533 การตรวจหาระยะของความ
คุม้โรคของวคัซีนกาฬโรค
เป็ด 

สุวรรณี ทว้มแสง 
สายชล จนัทร์ส าราญ 

เพื่อศึกษาระยะของความคุม้โรคใน
เป็ด เม่ือฉีดวคัซีนชนิดน้ีเพียงคร้ัง
เดียว วา่สามารถคุม้โรคไดก่ี้เดือน 

ทราบว่าการใช้ว ัคซีนกาฬโรคเป็ด
ป้องกันโรคเพียงคร้ังเดียวก็สามารถ
ป้องกนัโรคไดเ้ป็นระยะเวลานาน 

2 
 
 

1/1/ก.ย. 2533 การ ศึ กษ า เป รี ยบ เ ที ยบ
คุณภาพของวคัซีนกาฬโรค
เป็ด เม่ือใชส้เทบิไลเซอร์ใน
อตัราส่วนต่างๆ 

สุวรรณี ทว้มแสง 
ฉาย จอมเกาะ 

เพ่ือศึกษาส่วนผสมของสเทบิไล             
เซอร์ชนิดใหม่ เม่ือน าไปผสมลงใน
วัคซีนจะให้ว ัคซีนหลังท าแห้งมี
สภาพคงรูปดีท่ีสุด 

ทราบวา่การใส่ 1.5% PVP เป็นสเทบิไล
เซอร์ให้ผลดีท่ีสุด สามารถลดตน้ทุน
การผลิตได ้

3 
 
 

3/1/มี.ค. 2535 การตรวจหาระยะของความ
คุ้มโรคของกาฬโรคเป็ด 
(ในทอ้งท่ี) 

โสภณ ทว้มแสง 
สุวรรณี ทว้มแสง 
วมิล ปริยกนก 

เพื่อศึกษาอตัราการให้ความคุม้โรค
ในเป็ดท้องท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่ างจากห้องปฏิบัติการว่ า
สามารถสร้างภูมิคุม้โรคไดก่ี้เดือน 
เม่ือฉีดวคัซีนเพียงคร้ังเดียว 

ทราบวา่ควรกระตุน้วคัซีนกาฬโรคเป็ด
ท่ีใชใ้นทอ้งท่ีทุก 6 เดือน 
  

4 
 
 

3/2/ก.ย. 2535 
 

การศึกษาวัคซีนกาฬโรค
เป็ดในห่าน : การใชว้คัซีน
กาฬโรคเป็ดชนิดเช้ือเป็นใน
ห่าน 
  

สุวรรณี ทว้มแสง 
โสภณ ทว้มแสง 

นนัทนา โปษณเจริญ 

เพื่อทดลองฉีดวคัซีนเช้ือเป็นขนาด
โด๊ส 103.5 TCID50/ตวั ในห่าน โดย
ฉีดกระตุ ้น ห่ า งจากค ร้ั งแรก  2 
สัปดา ห์  และ ดูความ คุ้มโรค ท่ี
เกิดข้ึน 

ได้วิธีการเลือกใช้วคัซีนในห่านให้ถูก
วิธี คือ ฉีดวัคซีนขนาดโด๊ส  103.5 

TCID50/ตวั020คร้ังห่างกัน020สัปดาห์ 
หรือฉีดวคัซีนขนาด 10 เท่าของโด๊สใน
ทอ้งท่ีเพียงคร้ังเดียว  
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7/2/ก.ย. 2540 
 

การท าให้น ้ ายาละลายบรรจุ
ข วดพลาส ติกโป ลี โพร
ไพรีน ท่ีปิดจุกสนิทปลอด
เช้ือ โดยเคร่ืองน่ึงไอน ้ า
ชนิดไม่มีระบบเยน็เร็ว 

เกษม จงเสถียร 
 
 

เพื่อหาอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับน่ึงฆ่าเช้ือน ้ ายาละลายบรรจุ
ในขวดพลาสติกปิดจุกสนิท และหา
ความดันในห้องน่ึงท่ีเหมาะสมใน
ขั้นตอนท าใหเ้ยน็ลง  

ไดอุ้ณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการ
น่ึ ง ฆ่ า เ ช้ื อน ้ า ย าละลายบรร จุขวด
พลาสติกปิดจุกสนิทและไดค้วามดนัใน
หอ้งน่ึงท่ีเหมาะสม 

6 
 

8/2/ก.ย. 2541 
 

การผลิตวคัซีนกาฬโรคเป็ด
ดว้ยเซลลเ์น้ือเยือ่คพัภะไก่ท่ี
เพาะเล้ียงต่อ 

ระววีรรณ ยิง่วรรณศิริ 
กมลทิพย ์ธญัพิมล 

เพื่อน า 1° CEF มาเพาะเล้ียงต่อ แลว้
น า เซลล์ท่ีได้มาผลิตวัคซีนและ
ทดสอบคุณภาพวคัซีนท่ีผลิตได ้

สามารถเพ่ิมปริมาณเซลล์ในการผลิต
วคัซีนไดแ้ละเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
พฒันาการผลิตวคัซีนกาฬโรคเป็ด 
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16/2/ 
ก.ย. 2549 

 

ไวรัสไตเตอร์ของวัคซีน
กาฬโรคเป็ดหลงักรองดว้ย
ท่ีกรองขนาด 0.2 และ 0.45 
ไมครอน 

ธวชัชยั ปัจฉานุกลู 
กญัญา สุวนิทรากร 

 

เพ่ือกรองน ้ าสต๊อควคัซีนกาฬโรค
เป็ดดว้ยท่ีกรองขนาด 0.2 ไมครอน
และ  0.45 ไมครอน แลว้หาปริมาณ
ไวรัส เพ่ือศึกษาผลวา่หลงัจากกรอง
แล้วสามารถน ามาใช้ผลิตวัคซีน
ส าเร็จรูปไดห้รือไม่ 

ทราบว่าการกรองน ้ าสต๊อควัค ซีน              
กาฬโรคเป็ดด้วยท่ีกรองขนาด 0.45 
ไมครอน มีปริมาณไวรัสอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ไม่สามารถช่วยลดการ
ปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียไดแ้ละการกรอง
ท่ี00.20ไมครอน สามารถช่วยลดการ
ปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียไดเ้กือบทั้งหมด 
ยกเวน้มยัโคพลาสมา แต่จะไดค้่าไวรัส
ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 
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16/2/ 
ก.ย. 2549 

 

ประสิทธิภาพของวัคซีน
กาฬโรคเป็ด เ ม่ือใช้โด๊ส 
ขนาด 0.5 มล. ท่ีมีปริมาณ
ไวรัส 103.5 TCID50 

ธวชัชยั ปัจฉานุกลู 
นพคุณ มูลสิน 

พิงพนัธ์ เจริญสุระสถล 
กญัญา สุวนิทรากร 

เพื่ อ เป รียบ เ ทียบการฉีดวัค ซีน              
กาฬโรคเป็ดเขา้กลา้มเน้ือ โด๊สละ 
0.5 และ010มล. ท่ีมีปริมาณไวรัส
เท่ากันแล้วศึกษาประสิทธิภาพ
ความคุ้มโรคและระดับภูมิคุ ้มกัน
นาน 12 เดือน 

สามารถน าวคัซีนขนาด 0.5 มล.มาใช ้
แทน 1 มล. ได ้ ช่วยลดตน้ทุนการผลิต
น ้ ายาละลาย การบรรจุ ลดแรงงาน 
สะดวกต่อการขนส่ง การผลิตและการ
ใชง้าน 
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20-21/1-2/
มี.ค.-ก.ย.  

2554-2555 
 

ปริมาณไวรัสต่อจ านวน
เซลล์ท่ี เหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเป็ด 

ธวชัชยั ปัจฉานุกลู 
ฤทธ์ิลือชยั ปู่สูงเนิน 

เพ่ือหาค่า MOI ในการเพาะเล้ียง
ไวรัส เพื่อให้ได้ปริมาณไวรัสสูง 
โดยใชค้่า MOI ต่างๆกนั เพ่ือหาค่า 
MOI ท่ีเหมาะสม และหาปริมาณ
เ ซล ล์ ตั้ ง ต้น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเซลลใ์ห้
มีปริมาณและคุณภาพคงท่ี 

ไดป้ริมาณเซลล์ตั้งตน้และระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเซลล์ให้มี
ปริมาณและคุณภาพคงท่ีและได้ค่ า 
MOI ท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงไวรัส
ใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

10 
 

20-21/1-2/
มี.ค.-ก.ย.  

2554-2555 
 

การสูญเสียปริมาณไวรัสใน
ขั้นตอนแช่แข็งและท าแห้ง
ของการผลิตวคัซีนกาฬโรค
เป็ด 

ฤทธ์ิลือชยั ปู่สูงเนิน 
ธวชัชยั ปัจฉานุกลู 

เพื่อศึกษาการสูญเสียปริมาณไวรัส
ในขั้นตอนก่อนและหลงัการแช่แขง็
ท่ี -70°C และขั้นตอนก่อนและหลงั
การท าแหง้วคัซีน 

ใช้ เ ป็ นข้อมู ล ในการห าสา เหตุ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการสูญเสียปริมาณไวรัส
ในกระบวนการผลิตวคัซีน เพื่อน ามา
ปรับปรุงการผลิตวคัซีนกาฬโรคเป็ด
ต่อไป 



 
 
 

 
วารสารชีวผลิตภัณฑ์   ปีท่ี  26    ฉบับท่ี  1     มีนาคม  2560                             44                       J. Vet. Biol.  Vol. 26   No.1   March  2017 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

11 
 
 

22/1/ 
มี.ค.2556 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวคัซีนกาฬโรคเป็ด ใน
เป็ดพนัธ์กากีแคมเบลและ
พนัธ์ุบาร์บารี 

กมลทิพย ์ธญัพิมล 
ดิถี ประเสริฐสุวรรณ 

 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วคัซีนกาฬโรคเป็ด ในเป็ดพนัธ์กากี
แคมเบลและพนัธ์ุบาร์บารี 
  

ได้ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ร ะ บุ ข น า ด แ ล ะ
โปรแกรมการฉีดวคัซีนท่ีเหมาะสมใน
ท้อ ง ท่ี และ เ ป็นท า ง เ ลือกส าห รับ               
ส ายพัน ธ์ุ เ ป็ ด ท่ี ใช้ในการควบ คุม
คุณภาพวคัซีน 
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4. โรคเฮโมรำยกิเซพติซีเมีย (Hemorrhagic septicemia) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 
 
 
 

4/1/มี.ค.2536 การทดสอบประสิทธิภาพ
ของวคัซีนเฮโมรายิกเซพติ
ซีเมียชนิดน ้ ามันกับชนิด
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์
 

วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 
รัชนี อตัถิ 

นิเทศ เลิศลิมชลาลยั 
ชลลดา ก าเนิดมงคล 

เพื่อสนับสนุนการน าว ัคซีนชนิด
น ้ า มั น ม า ใ ช้ แ ทน วัค ซี น ช นิ ด
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั 

ทราบว่าวคัซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
ชนิดน ้ ามัน มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรค ดีกว่ าช นิดอ ลู มิ เ นี ยม               
ไฮดรอกไซด ์
  

2 
 

4/1/มี.ค.2536 เปรียบเทียบวิธีการฉีดใน
การตรวจความคุ้มโรคใน
หนูขาวส าหรับโรคเฮโมรา
ยกิเซพติซีเมีย 

วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 
นิเทศ เลิศลิมชลาลยั 

เพื่อทดลองเปรียบเทียบวิธีการฉีด
ซีรัมขา้ใตผ้ิวหนังและการฉีดซีรัม
เขา้ช่องท้องหนูว่ามีความแตกต่าง
กนัหรือไม่ 

สามารถท า Passive Mouse Protection 
Test โดยการฉีดซีรัมเขา้ใตผ้ิวหนงัหรือ
ในช่องทอ้งหนูขาวก็ได ้

3 
 
 

9/1-2/ 
ก.ย. 2542 

 

การพฒันาวคัซีนเฮโมรายิก
เ ซพ ติ ซี เ มี ย ช นิ ดน ้ า มัน             
3. การทดลองใชว้คัซีนใน
ทอ้งท่ี 

วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 
รัชนี อตัถิ 

วนัชยั ตีรถะวรวรรณ 

เพื่อศึกษาความปลอดภยัของวคัซีน
และเป็นขอ้มูลการฉีดวคัซีนให้กับ
โคและกระบือในท้องท่ี  โดย
ทดสอบอาการข้างเคียงหลังฉีด
วัคซีนและเ ก็บซีรัมมาตรวจหา
ระดับแอนติบอดีก่อนและหลงัฉีด
วคัซีน 

ทราบว่าวคัซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
ชนิดน ้ ามันให้ความคุ้มโรคและไม่ท า
ให้เกิดอาการแพ ้สามารถน าไปใช้ใน
ทอ้งท่ีได ้
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

4 9/1-2/ 
ก.ย. 2542 

 

ประสิทธิภาพในการตรวจ
ภูมิคุม้กนัต่อโรคเฮโมรายิก
เซฟติซีเมียในโค โดยวิธี 
อิไลซ่า 

นิตยา รักศรี 
รัชนี อตัถิ 

เพื่อศึกษาวิธีการทดสอบความคุ้ม
โ ร ค ใ น โ ค ด้ ว ย ก า ร วัด ร ะ ดั บ
แอนติบอดีในซีรัมด้วยวิธีอิไลซ่า 
โดยใช ้heat extract antigen 

สามารถใช ้ELISA ทดสอบหาระดับ
แอนติบอดีและความคุม้โรคในซีรัมโค 
ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

5 
 
 
 

12/1-2/ 
ก.ย. 2545 

เปรียบเทียบการทดสอบ
วคัซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
ชนิดน ้ ามนัโดยวิธี Active 
Mouse Protection Test ดว้ย
การฉีดวัคซีนในหนูขาว 
หน่ึง และสองคร้ัง 

นิเทศ เลิศลิมชลาลยั 
นิตยา รักศรี 

 
 

เพื่อทดสอบความคุม้โรคของวคัซีน
เฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดน ้ ามัน
โดยวธีิ AMPT ดว้ยการฉีดวคัซีนใน
หนูขาวคร้ังเดียวและสองคร้ัง และ
เปรียบเทียบการแปลผลจากทั้งสอง
วิธีว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
โดยใชเ้กณฑต์ดัสินของ OIE 

สามารถใช้การฉีดวคัซีนหน่ึงคร้ังใน
การทดสอบ AMPT ของวคัซีนเฮโมรา
ยิกเซพติซีเมียชนิดน ้ ามันได้ ท าให้
ประหยดัเวลา แรงงาน ค่าอาหาร การ
เ ล้ียงหนู  และความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

6 
 

16/1/ 
มี.ค. 2549 

 

การใช้แอนติเจนในสภาพ
ท าแห้งส าหรับตรวจสอบ
แอนติบอดีต่อโรค เฮโม            
รายกิเซพติซีเมีย 

ววิฒัน์ ชยัชนะศิริวทิยา 
รังสรรค ์รักษกลุวทิยา 

เพื่อศึกษาการใชแ้อนติเจนในสภาพ
ท าแห้งส าหรับตรวจสอบภูมิคุม้กนั
ต่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โดย
เปรียบเทียบคุณภาพและคุณสมบติั
กบัแอนติเจนท่ีใชปั้จจุบนั 

สามารถใช้แอนติเจนในสภาพท าแห้ง
แทนแอนติเจนท่ีใชปั้จจุบนั ท าให้ง่าย
ต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง 
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5. โรคอหิวำต์เป็ด-ไก่ (Fowl cholera) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 
 
 

3/2/ก.ย. 2535 
 

การหาขนาดภูมิคุม้กนั 50 
เปอร์เซ็นต์ ของวคัซีน               
อหิวาตเ์ป็ดไก่ 

นิเทศ เลิศลิมชลาลยั 
รัชนี อตัถิ 

วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 

เพื่อทดลองหาปริมาณ PD50 ใน
วคัซีนอหิวาตเ์ป็ดไก่ โดยวิธีการฉีด
เช้ือพิษทับในเป็ดทดลองหลังฉีด
วัค ซีน  และ ดู เปอ ร์ เ ซ็นต์ความ              
คุม้โรค 

สามารถลดปริมาณแอนติ เจนจาก
ปริมาณเดิมในวคัซีนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ไดอี้กอยา่งนอ้ยเท่าตวั 

2 8/1/มี.ค. 2541 การเปรียบเทียบความคุ้ม
โ ร คขอ ง วัค ซีนอ หิ ว า ต ์            
เป็ด-ไก่ในเป็ดอาย ุ3 และ 8 
สปัดาห์ 

วนัชยั ตีรถะวรวรรณ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพวคัซีนใน
การให้ความคุ้มโรคในเป็ดอายุ 3 
สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบกับเป็ด 
อาย ุ8  สปัดาห์ 

ให้ค  าแนะน าให้ฉีดวคัซีนในเป็ดอายุ 3 
สัปดาห์ได ้ ท าให้ลดช่องว่างการเกิด
โรคได ้

3 
 
 

14/2/ 
ก.ย. 2547 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความขุ่น และปริมาณเช้ือ
แ บ ค ที เ รี ย  Pasteurella 
multocida ในวคัซีนอหิวาต์
เป็ดไก่ 

นิตยา รักศรี 
ธนรัตน์ จานุกิจ 

จนัทร์ทิพย ์แสงทอง 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่า 
OD และปริมาณเช้ือ แล้วเขียน
กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่า OD และปริมาณเช้ือท่ีนบัได ้

ได้กราฟมาตรฐานส าหรับหาปริมาณ
เ ช้ือส าห รับการผลิตวัค ซีนอหิวาต ์                
เป็ดไก่ 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

4 16/1/ 
มี.ค. 2549 

ศึกษาความคุ้มโรคของ
วคัซีนอหิวาตเ์ป็ด-ไก่ ชนิด
เช้ือตายในไก่พ้ืนเมืองและ
ไก่เน้ือ 

ผดุงวทิย ์รักทองภาวศุทธ์ิ 
จนัทร์กระจ่าง 
จารุณี สาตรา 

เพื่อศึกษาความคุม้โรคของวคัซีน
อหิวาต์เป็ด-ไก่ ชนิดเช้ือตายใน               
ไก่พ้ืนเมืองและไก่เน้ือ 

ทราบว่าต้องฉีดวคัซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่
ชนิดเช้ือตายในไก่พ้ืนเมือง อยา่งนอ้ย 2 
คร้ัง ห่างกนั020สัปดาห์และไม่แนะน า
ให้ฉีดวคัซีนในไก่เน้ือจนกว่าจะผ่าน
การทดสอบความคุม้โรค 

5 18/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2551 

การศึกษาการผลิตวัคซีน 
อหิวาต์เป็ด-ไก่ในถังเพาะ
เช้ือ เม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของ
เช้ือตั้งตน้ต่างกนั 

วรีชาย ปู่สูงเนิน 
คณิตา ภาสะฐิติ 

เพ่ือทดลองว่าความเขม้ขน้ของเช้ือ
ตั้งตน้จะมีผลกระทบต่อระยะเวลา
ในการเพาะเช้ือและปริมาณเช้ือท่ีได้
อยา่งไร 

ทราบว่าการใช้ความเข้มข้นของเช้ือ              
ตั้ งต้นสูง ข้ึนช่วยลดระยะเวลาการ
เพาะเล้ียงเช้ือลงได ้
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6. โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 2/1/มี.ค. 2534 การทดลองผลิตบรูเซลล่า
แอน ติ เ ย่นชนิดทดสอบ             
แ อ ก ก ลู ติ เ น ชั่ น ใ น
หลอดแกว้โดยวธีิยเูอสดีเอ 

อนุทิน หาญวรีะพล 
ชลลดา ก าเนิดมงคล 
วภิา รุ่งเวชวฒิุวทิยา 
องอาจ พรหมศร 

เพ่ือทดลองผลิตบรูเซลล่าแอนติเยน่
ชนิดทดสอบแอกกลูติ เนชั่นใน
หลอดแก้วโดยวิธี  ยูเอสดีเอแล้ว
น ามาทดสอบกบัซีรัมตวัอย่างของ
โคท่ีมีไตเตอร์ขนาดต่างๆ เพื่อ
เปรียบเทียบผลกับบรูเซลล่าแอนติ
เย่นชนิดทดสอบแอกกลูติเนชัน่ใน
หลอดแก้วโดยวิธียูโรเปียนและ
เพลทแอกกลูติเนชัน่เทสต ์

ทร าบว่ า ก ารผ ลิตแอน ติ เ ย่นช นิ ด
ทดสอบแอกกลูติเนชั่นในหลอดแก้ว
โดยวิ ธี ยู เ อส ดี เ อ เ ป็นวิ ธี ท่ี สะดวก 
ประหยดัและให้ผลดีสามารถน ามาใช้
ทดแทนวธีิเดิมได ้

2 3/1/มี.ค. 2535 การผลิตบรูเซลล่าแอนติเยน่ 
โดยใชเ้คร่ืองเฟอร์เมนเตอร์ 

อนุทิน หาญวรีะพล 
ชลลดา ก าเนิดมงคล 
วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 

เพ่ือทดลองผลิตบรูเซลล่าแอนติเยน่
ในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว โดยใช้
เคร่ืองเฟอร์เมนเตอร์ ซ่ึงสามารถ
ควบคุมอุณหภู มิ  รอบ ป่ัน และ
ปริมาตรอากาศได ้

ทราบว่าการผลิตบรูเซลล่าแอนติเย่น 
โดยใชเ้คร่ืองเฟอร์เมนเตอร์ ช่วยเพ่ิม
ปริมาณการผลิต ลดต้นทุนการผลิต           
ใชแ้รงงานนอ้ย 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

3 3/1/มี.ค. 2535 ศึ ก ษ า ก า ร ผ ลิ ต วั ค ซี น               
บรูเซลโลซีส ชนิดลดโด๊ส 

อนุทิน หาญวรีะพล 
วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 
จนัทร์ทิพย ์แสงทอง 

เพื่อทดลองผลิตวคัซีนบรูเซลโลซีส 
ชนิดลดโด๊สส าหรับฉีดให้โคสาว
และแม่โคท่ีไม่เคยฉีดวคัซีนมาก่อน 
โดยท าให้มีปริมาตรต่อโด๊สและ
วธีิใชเ้ช่นเดียวกบัวคัซีนปกติ 

ทราบวา่วคัซีนชนิดลดโด๊สท่ีผลิตข้ึนมี
มาตรฐานสามารถน าไปใชไ้ด ้ช่วยเพ่ิม
ความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นทอ้งท่ี 

4 14/2/ 
ก.ย. 2547 

การเจ ริญเติบโตของเ ช้ือ 
Brucella abortus strain 19 
ในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดแข็ง
แ ล ะ อ า ห า ร เ ล้ี ย ง เ ช้ื อ          
ชนิดเหลว 

อนนัต ์ทา้วเพชร 
คณิตา ภาสะฐิติ 

เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณเช้ือและ
คุณภาพวคัซีนท่ีไดจ้ากการเล้ียงเช้ือ
ในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดแข็งและ
อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว 

สามารถใช้อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว
เพาะเล้ียงเช้ือได้ ท าให้ประหยัด
ค่าใชจ่้าย ลดจ านวนบุคลากร สะดวก
ต่อการตรวจสอบและควบคุมการ
ปนเป้ือนได ้

5 14/2/ 
ก.ย. 2547 

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
เหมาะสมในการเล้ียงเช้ือ 
Brucella abortus strain 
1119-3 ในอาหารเล้ียงเช้ือ
ชนิดเหลว 

คณิตา ภาสะฐิติ 
อนนัต ์ทา้วเพชร 

เพื่อศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การเล้ียงเช้ือ Brucella abortus 
strain 1119-3 ในอาหารเล้ียงเช้ือ
ชนิดเหลว 

สามารถลดเวลาการเก็บเช้ือลง ท าให ้
ลดตน้ทุนการผลิตลง 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

6 16/1/ 
มี.ค. 2549 

ศึกษาการเล้ียงเช้ือ Brucella 
abortus strain 1119-3 แบบ
ก่ึงต่อเน่ือง 

อนนัต ์ทา้วเพชร 
สุรพฒัน์ เลาหวณิช 

เ พื่ อ เ ป รี ยบ เ ที ยบ คุณภาพของ
แอนติเจนท่ีผลิตจากการเพาะเล้ียง
เ ช้ื อ แบบค ร า ว เ ดี ย วและ แบบ                
ก่ึงต่อเน่ือง 

ทราบว่าแอนติ เจน ท่ีผ ลิตจากการ
เพาะเล้ียงเช้ือแบบก่ึงต่อเน่ืองมีคุณภาพ
เทียบเท่ากับการเล้ียงแบบคราวเดียว  
ท า ให้ส าม ารถผ ลิตแอน ติ เ จนได้
เพียงพอและทนัต่อความตอ้งการ ช่วย
เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยเวลาใหสู้งข้ึน 

7 18/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2551 

การท าแห้งวคัซีนบรูเซลโล
ซีส ขนาด 2 โด๊สในขวด               
6 มล. 

คณิตา ภาสะฐิติ 
วรีชาย ปู่สูงเนิน 

เพ่ือศึกษาหาระยะเวลาระเหิดขั้นตน้
ท่ี เหมาะสมท่ีสุดในการท าแห้ง
วคัซีนบรูเซลโลซีสขนาด  2 โด๊ส 
ซ่ึงบรรจุในขวดขนาด 6 มล. 

ไดร้ะยะเวลาการท าแห้งท่ีเหมาะสมใน
วคัซีนท่ีลดขนาดบรรจุลง เพื่อลดความ
สูญเสียกรณีใชว้คัซีนไม่หมด 

8 25/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2559 

โรคบรูเซลโลซิส มนยา เอกทตัร์ เ พื่ ออ ธิบ าย ถึ งประวัติ  สา เหตุ 
ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค  
บรูเซลโลซิสในสัตว์ และการเกิด 
โรคบรูเซลโลซิสในคน 

ได้ทราบประวติั สาเหตุ ระบาดวิทยา 
พยาธิก าเนิดของโรคบรูเซลโลซิสใน
สัตว ์และการเกิดโรคบรูเซลโลซิสใน
คน 
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7. โรคแบลคเลก (Black leg) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 3/1/มี.ค. 2535 การ ศึ กษ า เป รี ยบ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพของวัคซีน           
ไ ข้ ข า ใ น แ ก ะ แ ล ะ
สตัวท์ดลองขนาดเลก็ 

โสภณ ทว้มแสง 
นิเทศ เลิศลิมชลาลยั 
วฒิุพร รุ่งเวชวฒิุวทิยา 

เพื่อศึกษาการน าสัตวท์ดลองขนาด
เล็ก เช่น หนู mice มาทดลอง
ประสิทธิภาพของวคัซีน โดยวิธี 
mouse protection test 

สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้โดย
ทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีน โดย
ใชส้ัตวท์ดลองขนาดเล็ก เช่น หนูไมซ์ 
มาใชแ้ทนสตัวท์ดลองขนาดใหญ่ได ้

2 16/1/ 
มี.ค. 2549 

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณเช้ือ  ความขุ่น 
น ้าหนกัแห้งและเปอร์เซ็นต ์
PCVในแบลค เลกบรอท              
แบคเทอริน 

รังสรรค ์รักษกลุวทิยา 
ววิฒัน์ ชยัชนะศิริวทิยา 

เพ่ือศึกษาปริมาณเช้ือในแบลคเลก 
บรอทแบคเทอรินโดยวิ ธีหาค่ า
ความขุ่น ค่าน ้ าหนกัแห้ง ค่า %PCV
ส าหรับประมาณการหรือคาดคะเน
ปริมาณเช้ือส าหรับการผลิตวคัซีน
แบลคเลก 

สามารถน ากราฟความสัมพนัธ์ไปใช้
ปรับปริมาณเช้ือส าหรับการผลิตวคัซีน
แบลคเลกได้ เม่ือทราบค่า OD หรือ 
%PCV หรือค่าน ้ าหนักแห้งอย่างใด
อย่างหน่ึง  เ ป็นการลดขั้ นตอนการ
ปฏิบติังานและมีความถูกตอ้งมากข้ึน 

3 16/2/ 
ก.ย. 2549 

การพฒันากระบวนการผลิต
วั ค ซี น  แ บ ล ก เ ล ก ใ น
เฟอร์เมนเตอร์ 

วนัชยั ตีรถะวรวรรณ 
วรีชาย ปู่สูงเนิน 

เพื่อศึกษาปริมาณสารอาหารหลกัท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเช้ือ 
C. chauvoei ในอาหารเล้ียงเช้ือใน
เฟอร์เมนเตอร์และทดสอบคุณภาพ
วคัซีนท่ีได ้

ได้วคัซีนแบลกเลกท่ีผลิตในเฟอร์เมน
เตอร์ โดยใช้สารอาหารและปริมาณท่ี
เหมาะสม และวัคซีนท่ีผลิตได้ผ่าน
เ กณฑ์ ก า ร ท ด สอบ คุณภ าพ ต า ม
มาตรฐาน 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

4 18/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2551 

ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลดขนาดฉีดของวคัซีน
แบลคเลกและการเตรียม
เป็นวัคซีนรวมกับวัคซีน                 
เฮโมรายกิเซพติซีเมีย 

รัชนี อตัถิ 
นิตยา รักศรี 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลด
ขนาดฉีดของวคัซีนแบลคเลกชนิด
ตกตะกอนด้วยอะลัม เพื่อเตรียม
เป็นวคัซีนรวมกบัวคัซีนเฮโมรายิก
เซพติซีเมีย โดยทดสอบคุณสมบัติ 
ความปลอดภยั และความคุม้โรค 

สามารถน ามาเป็นแนวทางในการผลิต
วคัซีนแบลคเลกเพื่อลดขนาดฉีดใน
อนาคตได้และน ามารวมกับวัคซีน               
เฮโมรายกิเซพติซีเมียได ้

5 23/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2557 

ประสิทธิภาพของวัคซีน
แบลคเลกท่ีลดปริมาตรฉีด
ในโคและแพะ 

รัชนี อตัถิ 
วนัชยั ตีรถะวรวรรณ 
วรีชาย ปู่สูงเนิน 
อารีรัตน์ แพงเพง็ 

เพื่ อทดสอบประสิทธิภาพของ
วคัซีนแบลคเลกท่ีลดปริมาตรฉีด 
โดยฉีดวัคซีนโคและแพะ แล้ว
ตรวจวดัระดับแอนติบอดีในซีรัม
และศึกษาอายุการเก็บรักษาวคัซีน
โดยทดสอบความปลอดภัยและ
คุณภาพของวคัซีน 

ทราบว่าว ัคซีนท่ีลดปริมาตรฉีด (โค             
โด๊สละ02 0มล. แพะโด๊สละ010มล.) 
สามารถกระตุน้การสร้างแอนติบอดีใน
โคและแพะได้สูง ท าให้เพ่ิมความ
สะดวกในการฉีด การจัดเก็บและการ
ขนส่งวคัซีน 
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8. โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 1/1/ก.ย. 2533 ค ว า ม ค ง ร อ ด ข อ ง ส า ร
แ ข ว น ล อ ย ส ป อ ร์                  
แอนแทรกซ์ เ ม่ือเก็บท่ี
อุณหภูมิ 4-8 ๐C และท่ี
อุณหภูมิหอ้ง 

แกว้มณี กองสมคัร 
รัชนี อตัถิ 

เพื่อศึกษาความคงรอดของสปอร์
เช้ือ Bacillus anthracis ในสาร 
ละลาย 50% glycerol saline เม่ือเก็บ
ท่ีอุณหภูมิ 4-8 °C และอุณหภูมิหอ้ง 

ทราบว่าควรเก็บสปอร์แอนแทรกซ์ท่ี
อุณหภูมิ 4-8°C และสามารถคาดคะเน
ระยะเวลาท่ี เ ก็บและปริมาณความ
เขม้ขน้สปอร์เร่ิมตน้ได ้

2 15/2/ 
ก.ย. 2548 

การทดสอบความคงรอด
ข อ ง ส ป อ ร์ ใ น วั ค ซี น               
แอนแทรกซ์ 

จิตรนภา ตีรถะวรวรรณ 
วนัชยั ตีรถะวรวรรณ 

เพื่อศึกษาความคงรอดของสปอร์
เช้ือ Bacillus anthracis ในวคัซีน
แอนแทรกซ์ โดยนับจ านวนสปอร์
ท่ีมีชีวติในระยะเวลาต่างๆ 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมวนั
หมดอายขุองวคัซีนไดแ้ละใชป้ระมาณ
ค่ าความ เข้มข้น เ ร่ิมต้นของวัค ซีน              
แอนแทรกซ์ใหเ้หมาะสม 
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9. โรคนิวคำสเซิล (Newcastle disease) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 2/2/ก.ย. 2534 ก า ร ศึ ก ษ า วั ค ซี น ร ว ม
หลอดลมอักเสบไก่ และ 
นิวคาสเซิล 

นนัทนา โปษณเจริญ     
วมิล ปริยกนก 

กมลทิพย ์อนุสกลุเจริญพร 

เพื่อผลิตวคัซีนรวมหลอดลมอกัเสบ
ไก่ และนิวคาสเซิล หาปริมาณ
ไวรัสท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีความคุม้
โรคต่อไวรัสทั้ง 2 ชนิด 

ทราบวา่การไดรั้บวคัซีนสองชนิดใน
เวลาเดียวกนั สะดวก ไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการท าวคัซีนสองคร้ัง  

2 3/2/ก.ย. 2535 ผลของการใช้น ้ ายาละลาย
ต่างชนิดกันต่อภูมิคุ ้มกัน
วัค ซีน นิ วค าส เ ซิ ล ผสม
อาหาร (สเตรน V4) 

วมิล ปริยกนก 
กมลทิพย ์อนุสกลุเจริญพร 

เพ่ือเลือกชนิดของอาหารและน ้ ายา
ละลายท่ีจะน ามาใชผ้สมวคัซีน 

ทราบว่าการท าว ัคซีนโดยวิ ธีการ
โปรยอาหาร เพ่ือให้ไก่พ้ืนบา้นไดรั้บ
วัคซีนอย่างทั่ว ถึง  และให้ผล
ตอบสนองต่อภูมิคุม้โรคไดดี้ท่ีสุด 

3 3/2/ก.ย. 2535 การทดลองเบ้ืองตน้ในการ
ผลิตวคัซีนโรคนิวคาสเซิล
เช้ือตายชนิดน ้ ามนั 

วมิล ปริยกนก               
กมลทิพย ์อนุสกลุเจริญพร

จารุณี สาตรา 

เพื่ อ เ ต รี ยมมาส เตอ ร์ ซีดไว รัส               
นิวคาสเ ซิลด้วยวิ ธี  limiting 
dilutions โดยน าเช้ือผ่านเขา้ไข่ไก่
ฟักปลอดเช้ือ และไก่ปลอดเช้ือ 

ไดม้าสเตอร์ซีดไวรัสนิวคาสเซิลจาก
เช้ือทอ้งท่ี ส าหรับน าไปใชผ้ลิตวคัซีน
เช้ือตายชนิดน ้ ามนั 

4 3/2/ก.ย. 2535 ผลของวคัซีนนิวคาสเซิลใน
ไ ก่ ห ลั ง ก า ร ใ ห้ ว ั ค ซี น             
มาเร็กซ์ 

นงลกัษณ์ ชลสินธ์ุ       
สุนีจิต คงทน 

เพื่อตรวจหาระดบัแอนติบอดีของ
ไก่ต่อนิวคาสเซิล หลงัจากไดมี้การ
ท าวคัซีนมาเร็กซ์ท่ีอาย ุ1 วนัมาแลว้ 
พร้อมทั้ ง ดูความคุ้มต่ อการ ฉีด              
พิษทบันิวคาสเซิล 

ไ ด้ ข้ อ มู ล สนั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท า
โปรแกรมการให้วคัซีนในลูกไก่ท่ี
เหมาะสม 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

5 3/2/ก.ย. 2535 ประสิทธิภาพของวัคซีน
รวมนิวคาสเซิล  และ
หลอดลมอกัเสบชนิดน ้ ามนั
ต่อเช้ือไวรัสนิวคาสเซิล 

นงลกัษณ์ ชลสินธ์ุ       
สุนีจิต คงทน 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีน
รวม ND-IB เช้ือตายชนิดน ้ ามนัท่ี
ให้ ใน รูปแบบต่ างๆกันต่อ เ ช้ื อ                 
นิวคาสเซิล 

ทราบวา่วคัซีนรวม ND-IB เช้ือตาย
ช นิ ด น ้ า มั น ส า ม า ร ถ ใ ห้ ร ะ ดั บ
แอนติบอดีไดสู้ง และใหค้วามคุม้โรค
ไดดี้ 

6 6/1/มี.ค. 2539 ก า ร ศึ ก ษ า วั ค ซี น ร ว ม
หลอดลมอักเสบไก่ และ 
นิวคาสเซิล 

นนัทนา โปษณเจริญ     
วมิล ปริยกนก 

กมลทิพย ์อนุสกลุเจริญพร 

เพื่อผลิตวคัซีนรวมหลอดลมอกัเสบ
ไก่ และนิวคาสเซิล หาปริมาณ
ไวรัสท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีความคุม้
โรคต่อไวรัสทั้งสองชนิด 

ทราบวา่การไดรั้บวคัซีนสองชนิดใน
เวลาเดียวกนั สะดวก ไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการท าวคัซีนสองคร้ัง  

7 7/1/มี.ค. 2540 การ ศึกษาประสิทธิภาพ
วคัซีนป้องกันโรคนิวคาส
เซิล ลาโซต้าสเตรนใน               
ไก่เน้ือ 

จ าเรียง อรวรรณนุกลุ  
สุนีจิต คงทน 

เพื่ อ ศึกษาประสิท ธิภาพวัค ซีน
ป้ อ ง กั น โ ร ค นิ ว ค า ส เ ซิ ล                     
ลาโซต้าส เตรน  โดยวัด ระดับ
แอนติบอดีในซี ร่ัมโดยเทคนิค 
ELISA 

ทราบวา่วคัซีนสามารถป้องกนัโรคได ้
โดยระดับแอนติบอด้ี ท่ีตรวจได้มี
ความสัมพันธ์กับความคุ้มโรคหลัง
ไดรั้บวคัซีน 

8 7/1/มี.ค. 2540 การเตรียมวคัซีนรวมฝีดาษ
ไก่และนิวคาสเซิลเช้ือเป็น 

กมลทิพย ์ธญัพิมล    
นนัทนา โปษณเจริญ      

 พรชยั ศรีดามา 

เพื่อศึกษาวธีิเตรียมวคัซีนรวมฝีดาษ
ไก่และนิวคาสเซิลชนิดเช้ือเป็น 
โดยใชป้ริมาณชองเช้ือไวรัสขนาด
ความเขม้ขน้ต่างๆกนั 

ได้แนวทางในการผลิตวัคซีนรวม
ฝีดาษไก่และนิวคาสเซิล 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

9 7/2/ก.ย. 2540 ความเร็วในการสร้างความ
ต้านทานโรคของวัค ซีน              
นิวคาสเซิล สเตรน ว ี4 

ชลประณิต ศรีพิพฒัน ์    
พรชยั ศรีดามา 

เพื่อศึกษาความเร็วในการสร้าง
ความต้านทานโรคของวัค ซีน                
นิวคาสเซิลสเตรน วี4 โดยให้เขา้
กล้าม และแทงปีกในขนาดโด๊ส
ต่างๆ 

ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้คัซีน เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดของ
โรคนิวคาสเซิล 

10 7/2/ก.ย. 2540 คุณภาพของวคัซีนนิวคาส
เซิล สเตรน เอ็มพี หลงัจาก
ท่ีเก็บไวท่ี้ 37๐C 

พรชยั ศรีดามา                
ชลประณิต ศรีพิพฒัน ์

เพื่อศึกษาคุณภาพของวคัซีนนิวคาส
เซิล สเตรน เอ็มพี ในการกระตุน้
การสร้างภูมิคม้กันโรค หลงัจากท่ี
เก็บไวท่ี้ 37๐C ท่ีระยะเวลาต่างๆกนั 

ไดข้อ้มูลส าหรับใชแ้นะน าเกษตรกร
ผูใ้ชว้คัซีน 

11 15/2/ 
ก.ย. 2548 

ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อบก า ร
ป น เ ป้ื อ น เ ช้ื อ ร า แ ล ะ
แบคทีเรียใน allantoic fluid 
ท่ี ใ ช้ส าห รับผ ลิตวัค ซีน               
นิวคาสเซิลเช้ือเป็น สเตรน
ลาโซตา้ 

อารีรัตน ์พิศาลสุขสกลุ  
จิตรนภา ตีรถะวรวรรณ 

เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ตรวจสอบการปนเป้ือน  และ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร
ปนเป้ือนเช้ือรา และแบคทีเรียใน 
allatoic fluid ท่ีใช้ส าหรับผลิต
วคัซีนนิวคาสเซิลเช้ือเป็น สเตรน 
ลาโซตา้  

ไดข้อ้มูลในการพฒันา และปรับปรุง
การผลิตวคัซีนใหมี้คุณภาพ ปราศจาก
การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์ 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

12 15/2/ 
ก.ย. 2548 

เปรียบเทียบปริมาณไวรัส
ก่อนและหลงั freeze dried 
ในวคัซีนนิวคาสเซิลชนิด
เช้ือเป็น 

พรชยั ศรีดามา                
อตัพงศ ์นาคะปักษิณ 

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไวรัสใน
วคัซีนก่อนบรรจุ หลงับรรจุลงขวด
และหลงั freeze dried 

สามารถน าไปปรับปรุงแกไ้ขวิธีการ
ผลิต โดยในขั้นตอนการผลิตวคัซีนมี
การสูญเสียปริมาณไวรัสน้อยมาก 
เป็นไปได้ท่ีจะลดปริมาณไวรัสใน
การผลิตวคัซีนลง 

13 15/2/ 
ก.ย. 2548 

การศึกษาระยะเวลาการเก็บ
วคัซีนนิวคาสเซิลเช้ือเป็น 
สเตรนลาโซตา้ โดยการหา
ปริมาณไวรัส 

อตัพงศ ์นาคะปักษิณ       
พรชยั ศรีดามา 

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไวรัสของ
วคัซีนส าเร็จรูปหลงัจากวนัผลิต 26 
เดือน เม่ือเก็บรักษาท่ี 4-6๐C  

ทราบว่าสามารถเล่ือนวนัหมดอายุ
ของวคัซีนให้นานข้ึน ท าให้สามารถ
ผลิตวคัซีนเก็บส ารองไวไ้ด ้โดยยงัมี
ปริมาณไวรัสตามมาตรฐาน 

14 22/1/ 
มี.ค. 2556 

ประสิทธิภาพของวัคซีน            
นิวคาสเซิลเช้ือเป็น สเตรน 
ลาโซต้า ภายหลังการให้
วคัซีนโดยวธีิต่างๆในไก่ 

กมลทิพย ์ธญัพิมล          
อตัพงศ ์นาคะปักษิณ 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวคัซีน
โดยให้วคัซีนวิธีต่างๆในไก่ฟาร์ม
เพ่ือดูผลของวคัซีนในไก่ท่ีได้รับ
แอนติบอดีจากแม่ว่าสามารถคุ้ม
โรคไดดี้เท่าไก่ปลอดเช้ือหรือไม่ 

ได้ข้อมูลแนะน าการใช้ว ัค ซีน ท่ี
เหมาะสม โดยการให้วคัซีนดว้ยการ
หยอดตา พ่นเป็นละออง และละลาย
น ้ า ด่ืมสามารถกระตุ ้นให้ไก่สร้าง
ความคุม้โรคได้ และวคัซีนสามารถ
ป้องกนัโรคไดจ้ะมีแอนติบอดีจากแม่
หลงเหลืออยู ่
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

15 24/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2558 

การตรวจหาเช้ือ 
Mycoplasma gallisepticum 
และ Mycoplasma synoviae 
ใน allantoic fluid ท่ีใช้
ส าหรับผลิตวคัซีนนิวคาส
เซิลเช้ือเป็น สเตรนลาโซตา้
ดว้ยปฎิกิริยาลูกโซ่แบบ 
real-time 

สายพิณ ขมุทรัพย ์    
อนุรักษ ์ตระการังสี 

เ พ่ือตรวจการปนเ ป้ือนของเ ช้ือ
Mycoplasma gallisepticum และ 
Mycoplasma synoviae ใน allantoic 
fluid ท่ีใชส้ าหรับผลิตวคัซีนนิวคาส
เซิลดว้ยวธีิ real-time PCR 

ทราบวา่ real-time PCR เป็นวธีิท่ีมี
ความจ าเพาะและแม่นย  าสูง และ
ทราบผลไดร้วดเร็ว เหมาะสมต่อการ
ใชเ้พื่อเฝ้าระวงัและตรวจยนืยนัการ
ปนเป้ือนเช้ือMycoplasma 
gallisepticum และ Mycoplasma 
synoviae ใน allantoic fluid 

16 24/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2558 

การพัฒนาวิธี  indirect 
ELISA ส าหรับตรวจ
แอนติบอดีต่อไวรัสนิวคาส
เซิลในไก่ปลอดเช้ือเฉพาะ 

อารีรัตน ์แพงเพง็          
สายพิณ ขมุทรัพย ์

เพื่อใชแ้อนติเจน whole virus จาก
กระบวนการผลิตวคัซีนมาพฒันา
วิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัส               
นิวคาสเ ซิลในฝูงไ ก่ปลอดเ ช้ือ
เฉพาะดว้ยเทคนิค indirect ELISA 

ทราบว่าชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพท่ีดีเทียบเคียงกับชุด
ทดสอบส าเร็จรูป สามารถน ามาใช้
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนการน าเข้าชุด
ทดสอบส าเร็จรูปได ้

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
วารสารชีวผลิตภัณฑ์   ปีท่ี  26    ฉบับท่ี  1     มีนาคม  2560                             60                       J. Vet. Biol.  Vol. 26   No.1   March  2017 

10. โรคหลอดลมอกัเสบติดต่อในไก่ (Infectious bronchitis) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 2/1/มี.ค. 2534 ประสิทธิภาพของวัคซีน
หลอดลมอกัเสบไก่ชนิดเช้ือ
เป็นเม่ือเก็บไวใ้นสถานภาพ
ต่างๆ 

นนัทนา โปษณเจริญ 
กรรณิกา จิรจุมพล 

เ พ่ื อ ห า วิ ธี ก า ร เ ก็ บ เ พ่ื อ ค ง
ประสิทธิภาพของไวรัสมีชีวิตใน
ระหวา่งการเก็บ 

ทราบถึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รักษาวคัซีน โดยตอ้งเก็บท่ีอุณหภูมิต ่าถึง
ต ่ามาก 

2 2/2/ก.ย. 2534 การศึกษาสเตบิไลเซอร์ เพื่อ
ป รับป รุง คุณภาพวัค ซีน
หลอดลมอกัเสบไก่ 

นนัทนา โปษณเจริญ 
กรรณิกา จิรจุมพล 

เพื่อหาสารคงสภาพท่ีเหมาะสม
ในกระบวนการท าแหง้วคัซีน 

ไดว้คัซีนแห้งท่ีมีคุณสมบติัสมบูรณ์ โดย 
polyvinyl pyrrolidone ใช้เป็นสารคง
สภาพไดดี้ท่ีสุด 

3 18/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2551 

เปรียบเทียบปริมาณไวรัส
ก่อนและหลังการท าแห้ง
ของวคัซีนหลอดลมอกัเสบ
ติดต่อในไก่ 

อารีรัตน ์สุดโต            
กงัวาน จึงธีรพานิช 

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไวรัส
ก่อนบรรจุวคัซีนลงขวดก่อนและ
หลงัการท าแหง้ของวคัซีน 

ท ร า บ ว่ า ก า ร ท า แ ห้ ง ว ั ค ซี น ใ น
กระบวนการผลิตท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากปริมาณไวรัสใน
กระบวนการผลิตไม่มีความแตกต่างกนั 
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11. โรคฝีดำษไก่ (Fowl pox) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 2/1/มี.ค. 2534 ประสิทธิภาพของวัคซีน
ฝีดาษไก่ชนิดเช้ือเป็น เม่ือ
เก็บไวใ้นสถานภาพต่างๆ 

นนัทนา โปษณเจริญ 
กรรณิกา จิรจุมพล 

เ พ่ื อ ห า วิ ธี ก า ร เ ก็ บ เ พ่ื อ รั ก ษ า
คุณสมบติัของไวรัสไว ้

ทราบถึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รักษาวคัซีน โดยเก็บท่ีอุณหภูมิ 37๐C 
ปริมาณไวรัสลดลงอยา่งรวดเร็ว  แต่ถา้
เก็บท่ี 5 ๐C ไดน้าน 3 ปี ท่ี -20 ๐C ได้
นาน 7 ปี ท่ี -40 ๐C นาน 15 ปี 

2 3/2/ก.ย. 2535 การผลิตวัค ซีนฝีดาษไก่ 
โดยการเพาะบนเน้ือเยือ่ 

นนัทนา โปษณเจริญ  
โสภณ ทว้มแสง 

เพ่ือทดลองผลิตวคัซีนฝีดาษไก่ โดย                    
ก า ร เ พ า ะ บ น เ ซ ล ล์ คั พ พ ะ ไ ก่ 
(chicken embryo fibroblast) 

ประหยดัเวลา วตัถุดิบ ลดขั้นตอนท่ีเป็น
แนวโน้มให้เกิดการปนเป้ือนของเช้ือ
แบคทีเรีย  และสามารถขยายการผลิต
วคัซีนแหง้ตามมาตรฐาน 

3 6/1/มี.ค. 2539 การเตรียมวคัซีนฝีดาษไก่
จากเซลลไ์ข่ไก่ฟัก 

นนัทนา โปษณเจริญ เพ่ือศึกษาการเตรียมวคัซีนฝีดาษไก่
โดยเพาะเล้ียงบนเซลลไ์ข่ไก่ฟัก 

ได้วิธีการในการเตรียมวคัซีน  โดย
สามารถลดการปนเ ป้ือน  และลด
จ านวนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

4 16/2/ 
ก.ย. 2549 

การท าแห้งวคัซีนฝีดาษไก่
ปริมาตร010มล. ในขวด
ขนาด 3 มล. 

สุรพฒัน์ เลาหวณิช     
อนนัต ์ทา้วเพชร 

เพื่อหาโปรแกรมท าแหง้ท่ีเหมาะสม
ของการผลิตวคัซีนฝีดาษไก่ เม่ือ
บรรจุขวด 3 มล. ปริมาตร 1 มล. 

ทราบระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการท า
แหง้วคัซีนฝีดาษไก่ เพ่ือไม่ไห้เกิดความ
เสียหายแก่วคัซีน 
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12. เร่ืองอืน่ๆ (Miscellaneous) 
 

ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1 1/1/ก.ย. 2533 การศึกษาป้องกนัโรคท่ีเกิด
จากเช้ือ Escherichia Coli 

แกว้มณี กองสมคัร          
ชะเลก็ เสรีพนัธ์พานิช 

เพ่ือศึกษาเช้ือท่ีเก็บไดใ้นทอ้งท่ีท่ีมี
โ ร ค ร ะบ าด ดู คุณสมบั ติ ต่ า ง ๆ 
ทดสอบชีวเคมี และทดสอบความ
คุ้มโรคในไก่ท่ีได้รับวัคซีนจาก
ต่างประเทศ  

ได้แนวทางส าหรับผลิตวคัซีนป้องกัน
โรคในประเทศไทย 

2 1/1/ก.ย. 2533 การประเมินผลความคุ้ม
โรคของวคัซีนป้องกนัโรค
ท่ีเกิดจากเช้ือ Haemophilus 
paragallinarum (Infectious 
Coryza) ในไก่ไข่ 

แกว้มณี กองสมคัร          
ชะเลก็ เสรีพนัธ์พานิช 

เพื่อใหท้ราบผลของการให้วคัซีน 2 
ชนิดในไก่ไข่ คือ ชนิด oil adjuvant 
และชนิด alhydrogel bacterin 

ไดแ้อดจูแวนท์ท่ีเหมาะสมในการผลิต
วคัซีน 

3 5/1/มี.ค. 2538 การผลิตและเล้ียงไก่ปลอด
เ ช้ื อ ท่ี ท า ให้ เ กิ ด โ รค ใน
โรงเรือนสภาพปิด 

ทาริกา ประมูลสินทรัพย ์ เพ่ือผลิตและเล้ียงไก่ปลอดเช้ือท่ี            
ท าใหเ้กิดโรคในโรงเรือนสภาพปิด 

ไดข้อ้มูลพ้ืนฐานในการเล้ียงไก่ไข ่SPF 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

4 7/1/มี.ค. 2540 การศึกษาระดบัแอนติบอด้ี
ต่อรีโอไวรัส ท่ีถ่ายทอดจาก
พ่อแม่พนัธ์ุในไก่เน้ือ และ
อิทธิพลจากการเล้ียง การ
จดัการฟาร์ม 

จ าเรียง อรวรรณนุกลุ  
สุนีจิต คงทน 

เพ่ือศึกษาระดับแอนติบอด้ีต่อรีโอ
ไวรัส ท่ีถ่ายทอดจากพ่อแม่พนัธ์ุ
อยา่งเดียว และอิทธิพลจากการเล้ียง
การจดัการฟาร์ม 

ไดว้ธีิการเล้ียงและการจดัการฟาร์มไม่มี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของระดบั
แอนติบอดีต่อรีโอไวรัส 

5 8/2/ก.ย. 2541 เปรียบเทียบการตรวจหา
ปริมาณไวรัสกมัโบโรชนิด
เช้ือเป็นดว้ยการฉีด Route 
ต่างๆเขา้ไข่ไก่ฟัก 

พรชยั ศรีดามา              
กมลทิพย ์ธญัพิมล           

ระววีรรณ ยิง่วรรณศิริ 

เ พื่ อ เป รี ยบ เ ที ยบการตรวจห า
ปริมาณไวรัสกมัโบโร สเตรน  Cu-
1 M ดว้ยการฉีด Route ต่างๆเขา้ไข่
ไก่ฟัก เ พ่ือศึกษาความไว ความ
แม่นย  าและความแปรปรวนต่อการ
ทดสอบ 

ได้วิ ธี ท่ี เหมาะสมในการตรวจหา
ปริมาณไวรัสให้ได้ค่าท่ีถูกตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียงท่ีสุด 

6 13/1/ 
มี.ค. 2546 

การหาขนาดภูมิคุม้กันโรค 
50% ของวคัซีนกัมโบโร
เช้ือเป็นสเตรน  ซีย-ูวนั เอ็ม 
ในไก่ปลอดเช้ือ 

กมลทิพย ์ธญัพิมล          
พรชยั ศรีดามา 

เ พ่ือหาขนาดภูมิคุ ้มกันโรค 50% 
ของวคัซีนกมัโบโรเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการให้ความคุ้ม
โรคต่อเช้ือ 

สามารถน าค่า PD50 มาใชเ้ป็นแนวทาง
ก าหนดเกณฑใ์นการผลิตวคัซีน 
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ล ำดบั 
ปีที/่ฉบับที/่
พมิพ์เผยแพร่ 

เร่ือง ผู้วจิยั วตัถุประสงค์กำรวจิยั ประโยชน์ของกำรวจิยั 

7 15/2/ 
ก.ย. 2548 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย
ใ น ไ ข่ ไ ก่ ฟั กป ลอด เ ช้ื อ
เฉพาะ 

จิตรนภา ตีรถะวรวรรณ 
อารีรัตน์ พิศาลสุขสกลุ 

เพื่อรวบรวมผลการทดสอบการ
ปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย เปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียของไข่ไก่ฟัก 
และจ าแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรียท่ี
ปนเป้ือนในไข ่

ได้ทราบชนิดของ เ ช้ือแบคที เ รีย ท่ี
ปนเป้ือน และตรวจสอบแหล่งท่ีมา เพื่อ
ใชแ้กปั้ญหาการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย
ในไข่ไก่ฟักปลอดเช้ือเฉพาะ 

8 18/1-2/ 
มี.ค.-ก.ย. 

2551 

ประสิทธิภาพของน ้ ายาฆ่า
เช้ือบนผิวไข่ไก่ฟักปลอด
เช้ือ 

กงัวาน จึงธีรพาณิช        
อารีรัตน์ สุดโต 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบน ้ ายาฆ่าเช้ือ
ในกลุ่ม Oxidizing จ านวน 4 ชนิด
บนผิวเปลือกไข่ไก่ฟักปลอดเช้ือ 

ทราบว่าน ้ ายาฆ่าเช้ือทั้ ง 4 ชนิดมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือใกลเ้คียงกนั 
สามารถเป็นแนวทางในการเลือกใช้
น ้ ายาฆ่าเ ช้ือ หากมีปัญหาการด้ือยา
เกิดข้ึน 

 
 
 


