
สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ รอบท่ี 2/2564 

ล ำดับ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
กำรทดสอบก่อนกำร

พัฒนำ 
กำรทดสอบหลังกำร

พัฒนำ 
ผ่ำน (คน) ร้อยละ ผ่ำน (คน) ร้อยละ 

1 ข้ำรำชกำร 86 64 74.4 86 100.0 
2 พนักงำนรำชกำร 196 123 63.8 196 100.0 

 

แบบทดสอบและเฉลย 

หลักสูตร “โรค Lumpy Skin Disease และหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้าย 

แบบทดสอบ 

หลักสูตรที่ 1 : โรค Lumpy Skin Disease และหลักปฏิบัติในการควบคุมและป้องกัน 

1. ข้อใดไม่ใช่อำกำรของโรคลัมปี สกิน 
ก. มีตุ่มนูนแข็งที่ผิวหนัง 
ข. มีผื่นขึ้นตำมล ำตัว 
ค. ต่อมน้ ำเหลืองบวมโต 
ง. น้ ำลำยไหล 

2. ระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรคลัมปี สกิน คือข้อใด 
ก. 2 สัปดำห์ 
ข. 3 สัปดำห์ 
ค. 4 สัปดำห์ 
ง. 5 สัปดำห์ 

 
3. อำกำรของโรคลัมปี สกินในโค กระบือที่ป่วยสำมำรถแบ่งออกได้เป็นกี่ระยะ 

ก. 2 ระยะ 
ข. 3 ระยะ 
ค. 4 ระยะ 
ง. 5 ระยะ 
 

4. วัคซีนโรคลัมปี สกินที่เป็นชนิด homologous เป็นวัคซีนที่ผลิตมำจำกเชื้อไวรัสอะไร 
ก. goat pox virus 
ข. sheep pox virus 
ค. chicken pox virus 
ง. LSD virus 
 



5. ช่องทำงกำรติดต่อหรือกำรแพร่ระบำดของโรคลัมปี สกิน ที่ส ำคัญคือข้อใด 
ก. กำรสัมผัส 
ข. กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ 
ค. แมลงพำหะดูดเลือด 
ง. กำรหำยใจ 

 
 
 
หลักสูตรที่ 2 : วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค Lumpy Skin Disease ทางห้องปฏิบัติการ 

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน 

ก. โรคเกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัส Lumpy skin disease สำมำรถติดต่อได้ในโค กระบือ แพะแกะ 

ข. โรคลัมปี สกินติดต่อผ่ำนแมลงพำหะดูดเลือดเท่ำนั้น 

ค. โรคลัมปี สกินเป็นที่ติดเชื้อที่มีอัตรำป่วยและอัตรำตำยสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสัตว์ที่ไม่เคยสัมผัสโรค
มำก่อน 

ง. โรคลัมปี สกินในกระบือจะมีลักษณะรอยโรคเป็นตุ่มที่ผิวหนัง เช่นเดียวกับโคเนื้อ และโคนม   

 

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่ำวไม่ถูกต้องเก่ียวกับอำกำรป่วยของโรคลัมปี สกิน 

ก. สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีอำกำรซึม และมีไข้สูงในช่วงแรกของกำรติดเชื้อ 

ข. สัตว์ที่ติดเชื้อพบว่ำ ต่อมน้ ำเหลืองบวมโต เช่น บริเวณ submandibular, prescapular, subilliac 
lymph node  

ค. สัตว์ที่ติดเชื้อทุกตัว จะแสดงรอยโรคตุ่มนูนที่บริเวณผิวหนัง จำกนั้นตกสะเก็ด เป็นแผลหลุม 

ง. โคนมท่ีมีกำรติดเชื้อ อำจพบอำกำรน้ ำนมลดลงเฉียบพลัน และอำจพบอำกำรทำงระบบสืบพันธุ์ เช่น 
แท้ง ผสมไม่ติด 

 

8. ข้อใดคือตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรส่งตรวจหำเชื้อไวรัส (antigen detection) 

ก. เลือดในหลอดเลือด EDTA สะเก็ดผิวหนัง สวอบจมูก/ปำก 

ข. เลือดในหลอดเลือด heparin สะเก็ดผิวหนัง สวอบจมูก/ปำก 

ค. ซีรัม สะเก็ดผิวหนัง สวอบจมูก/ปำก 

ง. กล้ำมเนื้อ เส้นขน 



9. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 

ก.  ตัวอย่ำงเลือดสำมำรถตรวจเจอปริมำณของเชื้อไวรัสได้มำกกว่ำ ผิวหนัง 

ข. ตัวอย่ำงเลือดสำมำรถตรวจเจอเชื้อไวรัสได้ตลอดช่วงเวลำที่สัตว์ติดเชื้อ 

ค. ไวรัสมีควำมคงทนอยู่ในตัวอย่ำงเลือดได้เป็นระยะเวลำนำนหลำยวัน 

ง. ไวรัสมีควำมคงทนอยู่ในตัวอย่ำงสะเก็ดผิวหนังได้เป็นระยะเวลำนำนหลำยวัน 

 

10. เทคนิคใดที่ใช้ในกำรตรวจประเมินระดับภูมิคุ้มกันของสัตว์หลังท ำวัคซีน หรือหำยจำกกำรป่วยของโรค 

ก. Real-time PCR 

ข. Serum neutralization test (SNT) 

ค. Virus isolation 

ง. Antigen ELISA 

 
หลักสูตรที่ 3 : หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคในท้องที่ด้วย

ระบบ e-Movement 

11. ข้อใดคือใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ภำยในประเทศ 

ก. ร. 3 

ข. ร. 4 

ค. ร. 5 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

12. เมื่อพบสัตว์ที่สงสัยโรคลัมปี สกิน เจ้ำหน้ำที่ด่ำนกักกันสัตว์ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ก. ด ำเนินกำรรักษำทันที 

ข. แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ประกำศเขตโรคระบำดชนิดโรคลัมปี สกิน 

ค. บันทึกสั่งกักสัตว์ และแจ้งปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมโรคต่อไป 

ง. ส่งเข้ำโรงฆ่ำสัตว์ทันที 

 



13. กำรบันทึกผ่ำนด่ำน สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงใด 

ก. ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ทำงคอมพิวเตอร์ 

ข. ระบบกำรตรวจสอบสัตว์ ซำกสัตว์ผ่ำนด่ำนอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk) 

ค. ระบบกำรตรวจสอบใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ผ่ำนด่ำนอัตโนมัติ บนสมำร์ทโฟน (e-
Move Plus) 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

14. มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ข้อใด ที่เกี่ยวข้องกับกองสำรวัตรและกักกัน 

ก. ตรวจวินิจฉัยตัวอย่ำงเนื้อเยื่อและเลือดด้วยวิธี PCR เพ่ือหำเชื้อไวรัสลัมปี สกิน 

ข. ด ำเนินกำรตรวจโรคสัตว์ก่อนกำรฆ่ำ 

ค. เข้มงวดกำรตรวจรอยโรคในโค กระบือที่เคลื่อนย้ำยผ่ำนจุดตรวจและพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อรถขนส่งสัตว์ทุก
คัน  

ง. ด ำเนินกำรสอบสวนโรคอย่ำงละเอียด 

 

15. หำกพ้ืนที่ปลำยทำงประกำศเขตโรคระบำดชนิด ลัมปี สกิน ต้นทำงสำมำรถออกใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยฯ ได้
หรือไม่ 

ก. ได้ โดยเจ้ำหน้ำที่ต้นทำงท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรสคบ. ก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว 
และเจ้ำหน้ำที่ปลำยทำงอนุมัติให้เข้ำพ้ืนที่ในระบบ e-Movement จึงสำมำรถออกใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยฯ 
ได้ 

ข. ได้ โดยเจ้ำหน้ำที่ต้นทำงท ำหนังสือขออนุญำตเข้ำพ้ืนที่ปลำยทำงไปยังปศุสัตว์จังหวัดปลำยทำงก่อน 
เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว และเจ้ำหน้ำที่ปลำยทำงอนุมัติให้เข้ำพ้ืนที่ในระบบ e-Movement จึงสำมำรถออก
ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยฯ ได้ 

ค. ได้ โดยไม่ต้องท ำหนังสือขออนุญำตเข้ำพ้ืนที่ก่อน 

ง. ไม่สำมำรถออกใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยฯ ได้ 

 
 
 
 
 



เฉลย  
ข้อ1. ข,  ข้อ2. ค,  ข้อ3. ค,  ข้อ4. ง,  ข้อ5. ค,  ข้อ6. ง,  ข้อ7. ค, ข้อ8. ก, ข้อ9. ง, ข้อ10. ข,  
ข้อ11. ง, ข้อ12. ค, ข้อ13. ง, ข้อ14. ค, ข้อ15. ก. 

 

 


