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สรุปผลความพึงพอใจหลังการอบรมจากผู้เข้าอบรม 23 คน 

แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ในการอบรมหลักสูตรสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและมาตรการควบคุมป้องกันโรค 

------------------------------------ 
ขอให้ท่านท าเครื่องหมาย   √  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   เพื่อหน่วยงานจะได้น าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) 

1. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ 
- หลังการอบรมท่านมีความรู้/ทักษะเพิ่มขึ้น 
- ความรู้และประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
- ความรูท้ี่ได้รับง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงาน 

      43.48 56.52 

2. ระยะเวลาในการอบรม 
- ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 

   
21.74 

 
34.78 

 
43.48 

3. เน้ือหาของหลักสูตร 
- เน้ือหาการอบรมมีความเหมาะสม 
- การจดัล าดับเนื้อหาที่สอดคล้องเข้าใจง่าย 
- เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 

   
4.35 

 
17.39 

 
78.26 

 

4. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
- ความเหมาะสมของสื่อ  
- ความชัดเจนของสื่อ 
- ความพร้อมของสื่อและโสตทัศนูปกรณ ์

   
4.35 

 
21.74 

 
73.91 

5. วิทยากรผูถ้่ายทอดองค์ความรู้ 
- ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย 
- สามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจน 

  4.35 26.09 69.56 

 
ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 



ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
22/8/2565



ไขห้วดันก

เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชือ้ไวรสั Avian influenza virus 
type A ในตระกลู Orthomyxoviridae

ซึง่เป็นไวรสัชนิดมีเปลอืกหุม้ โดยมี surface antigens ท่ี
ส  าคญัไดแ้ก่ haemagglutinin (H) มี 15 ชนิด 
และ neuraminidase (N) มี 9 ชนิด เชือ้ไวรสั Influenza แบง่เป็น 3 
type ไดแ้ก่

Type A แบง่เป็นเซตย่อย 15 subtype ตามความแตกตา่งของ H และ N 
antigen พบไดใ้นคนและสตัวต์า่งๆ เช่น สกุร มา้ และสตัวปี์กทกุชนิด

Type B ไมม่ี subtype พบเฉพาะในคน
Type C ไมม่ี subtype พบเฉพาะในคน



สัตว์ปี กทุกชนิดมีความไวต่อ เชื้ อ ไข้หวัดนก 
นกชายทะเล  นกนางนวล ห่าน และ นกป่า เป็ดป่า ที่จะน าเชื้อไวรัสชนิด
นี้ โดยที่จะไม่แสดงอาการป่วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรังโรคที่ส าคัญในสัตว์
ปีก  โอกาสสัมผัสกับนกน้ าเป็นความเสี่ยงสูง

ติดต่อผ่านการสัมผัสส่ิงปฏิกูลของสัตว์ปีก 
เช่น มูล น้ ามูก น้ าลาย น้ าตา ซากสัตว์
วัสดุ อุปกรณ์ภายในฟาร์ม
สัตว์พาหะ นกอพยพ นกน้ า

การติดต่อ



ประกาศกรมปศุสตัว ์

เรื่อง นิยามโรคไขห้วดันก 

ตามพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓

เลี้ยงในระบบฟารม์

เลี้ยงในหลงับา้น 

ฟารม์ อตัราการตาย อย่างนอ้ยรอ้ยละ 1 ภายใน 2 วนั

กนิอาหารและน า้ลดลง รอ้ยละ 5 ใน 1 วนั

ไข่ลดลงรอ้ยละ 5 ใน 1 วนั

หลงั

บา้น

สตัวปี์กทีเ่ลี้ยงในหมูบ่า้น หรอืบรเิวณใกลเ้คยีง

แสดงอาการ ป่วย ตายกะทนัหนั ระยะ 7 วนั

ร่วมกบัอาการดงันี้ 

• ตายกะทนัหนั หรอื

• อาการทางระบบหายใจ เช่น หายใจ 

จ าบาก หนา้บวม น า้ตาไหล เป็นตน้ 

หรอื

• ทอ้งเสยี หรอื ขนยุ่ง ซมึ ไม่กนิ

อาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผดิปกติ

หงอน เหนียงสคีล ้า หรอืหนา้แขง้มี

จุดเลอืดออก





ปัจจัยเสี่ยงของไข้หวัดนก

1. ปัจจัยเสี่ยงใน การน าไวรัส ไข้หวัดนก

2. ปัจจัยเสี่ยงในการ แพรเ่ชื้อไวรัส ในฟาร์มสัตว์ปีก 

3. นกอพยพ



พื้นที่ชุ่มน้้า 
01 เช่น บ่อน้้า หนองบึง ทะเลสาบ แม่น้้าหรือ

ทะเล ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมนกน้้าป่าอพยพ

ฟาร์มระบบเปิด
02 สัตว์ปีกภายในฟาร์มสามารถสัมผัส

นกธรรมชาติได้

นกอพยพ
03 นกอพยพมาอาศัยในประเทศไทย

การเลีย้งหลงับา้น

04 เลีย้งสตัวปี์กหลงับา้น โดยไม่มี

ความปลอดภยัทางชวีภิาพ

ปัจจัยเสี่ยงในการ “น้าไวรัส ” ไข้หวัดนก

พืน้ทีเ่คยเกดิโรค

05 พื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรคมาก่อน

แนวชายแดน 

06 แนวชายแดนใกล้ประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก



เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น01 ตลาดค้าสัตว์ปีก02

การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
จ้านวนมาก

03
มีการเลี้ยงสัตว์ปีก
หลายชนิดร่วมกัน04

ปัจจัยเสี่ยงใน “การแพร่เชื้อไวรัส” ในฟาร์มสัตว์ปีก 

ชนิดสัตว์ปีก
05 • เป็ด ห่าน เป็นแหล่งรังโรค 

• สัตว์ปีกที่เลี้ยงเวลานาน เช่น ไกไข่ 
• การเลี้ยงสัตว์ปีกหลายช่วงอายุร่วมกันในโรงเรือนหรือฟาร์ม



East Asian - Australasian Flyway (EAAF) 

● The stretches from the Russian Far East and 
Alaska, southwards through East Asia and 
South-east Asia, to Australia and New Zealand 

● 22 countries
● over 50 million migratory waterbirds from over 

250 different populations, 
● During migration, waterbirds rely on a system of 

highly productive wetlands to rest and feed, 
building up sufficient energy to fuel the next 
phase of their journey. 

https://www.eaaflyway.net/the-flyway/



นกอพยพ
พื้นที่ชุ่มน้้าหลัก ๙ แห่ง ได้แก่
* แอ่งเชียงแสน และเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย
* บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง - ปากน้ าตรัง จังหวัดตรัง
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์
* เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์
* อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
* กุดทิง จังหวัดบึงกาฬ
* บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ



นกอพยพ
พื้นที่ชุ่มน้ าย่อย ในอ่าวไทยตอนใน ๖ แห่ง ได้แก่ 

* บ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี 

* แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 

* ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

จังหวัดสมุทรปราการ 

* ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 

* หาดเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

* นาเกลือบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร



เน้นย ำ้มำตรกำรเฝ้ำระวงัและควบคุมโรคระบำดในสัตว์ปีก คร้ังท่ี 1/2565

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์



กจิกรรม/โครงการ/แผนงานของกรมปศสุตัว ์

13



ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด 

● ลดปรมิาณสตัวปี์กพืน้เมอืงในพืน้ทีเ่สีย่ง

● ท าความสะอาดและท าลายเชือ้ในพืน้ทีเ่สีย่ง

○ พืน้ทีน่กอพยพ ทีว่างไขน่ก สถานทีเ่ลีย้งสตัวปี์กรายยอ่ย ซุม้ไกช่น

● ฟารม์เลีย้งสตัวปี์ก

○ บรเิวณพืน้เสีย่งมกีารเขม้งวดสตัวปี์กเขา้เลีย้งใหม่

○ หมกัอจุจาระสตัวปี์กออกนอกฟารม์อยา่งนอ้ย 3 วนั
● จดัระบบการเลีย้งสตัวปี์ก โดยเฉพาะสตัวปี์กเลีย้งหลงับา้น

เน้นย้้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก



ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด 

● เขม้งวดการเคลือ่นยา้ยสตัวปี์ก

● เครอืขา่ย

○ สนง.ปศอ.ตอ้งมรีายชือ่ผูใ้หญบ่า้นทุกหมู่บา้นในพืน้ที่

○ จนท.สนง.ปศอ./อาสาปศสุตัว/์จา้งเหมา ตรวจเชค็สตัวป่์วยตายผดิปกตทิุกวนั ในระดบัหมู่บา้น ผ่านผูใ้หญบ่า้น 

ผูช้ว่ย ผญบ. อาสาปศสุตัว ์
○ สนง.ปศอ. รายงาน สนง.ปศจ. ทุกวนั ถา้ไม่มใีหร้ายงาน เป็น zero report

● โครงการสรา้งงาน สรา้งอาชพี

○ ตรวจสอบแหลง่ทีม่า พรอ้มมผีลทางหอ้งปฏบิตักิาร

○ เกษตรทีร่บัสตัวปี์ก ตอ้งมโีรงเรอืน

○ ตรวจเยีย่มและเฝ้าระวงัทางอาการ

● สนง.ปศข. 
○ สนับสนุน วสัดอุปุกรณ์

○ ตรวจ ตดิตาม สนง.ปศจ. ในพืน้ที่
● สนง.ปศข. สนง.ปศจ. เขา้สอบสวนโรคกรณีป่วยตายผดิปกติ

เน้นย้้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก



เน้นย้้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

ด่านกักกันสัตว์
● การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

○ ตั้งจุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ
โรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกสัตว์ปีกให้ฉีดพ่นทั่วบริเวณที่บรรทุกสัตว์ปีกให้เปียกชุ่ม

○ เข้มงวดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
○ ระงับการน าเข้าไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้ส าหรับท าพันธุ์และซากสัตว์ปีก

ดังกล่าวจากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์



เน้นย้้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

ด่านกักกันสัตว์
● การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

○ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแนวชายแดน เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ต ารวจ
ตระเวนชายแดน เป็นต้น ตรวจสอบ ตรวจค้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียดว่ามีการ
ลักลอบน าสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรหรือไม่ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน เรือ รถเข็น ตลอดจนการเดินเท้าเข้ามา หากพบการกระท าผิดให้จับกุมด าเนินคดี 
ยึดของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ท าลายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ต่อไป

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์



เน้นย้้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

ด่านกักกันสัตว์
● การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

○ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร 
ให้ระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ปีก และขอความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสการลักลอบน าเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกให้กรมปศุสัตว์ทราบ

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์



Thank you
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