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Flow chart การรายงานในระบบฐานข้ อมูล TRN
การแจ้งงโรคและตรวจสอบสั
โรคและตรวจสอบสัตตว์ว์สสงสังสัยย
1.1. การแจ้

เอกสารแนบ๑

พบสัตว์สงสัยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ า
โดยเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ จังหวัด/ปศุสัตว์ อาเภอ

โดยประชาชนทั่วไป
แจ้ งพบสัตว์สงสัยลงในฐานข้ อมูล TRN

แจ้ งโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่กรมปศุสตั ว์
เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ดาเนินตรวจสอบในพื ้นที่และการ
เก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ตรวจสอบการแจ้ งโรค
ในฐานข้ อมูล TRN
การเก็บบตัตัวอย่
วอย่างส่
างส่งตรวจ
งตรวจ
2.2.การเก็
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ
เก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการด้ วยตัวเอง
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ าร กรอกใบส่งตัวอย่าง แล้ ว fax ส่งให้ ทาง ปศจ.

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ. กรอกข้ อมูลการส่งตัวอย่าง
ลงในระบบ TRN พร้ อมระบุเลขที่ตวั อย่ าง

การรายงานผลการตรวจและแจ้งงเตืเตืออนน
3.3. การรายงานผลการตรวจและแจ้
(AlertSystem)
System)
(Alert

เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ าร ส่งผลตรวจกลับไปยังผู้สง่ ตัวอย่าง (ปศจ./ปศอ.)

ห้ องปฏิบตั ิการส่งแบบรายงานผล
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ทุก
ตัวอย่ าง มายังศุนย์ d-warroom

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ. กรอกผลทางห้ องปฏิบตั ิการเพิม่ เติมลงในระบบ TRN

ทุก 6 เดือน ทาง e-mail :
dwarroom@dld.go.th

บวก

ลบ

ติดต่อสอบถามที่ Tel. 02 - 6534412

ระบบแจ้ งเตือนการพบโรคมายังศูนย์สารสนเทศเพื่อการเฝ้ าระวังโรคระบาดสัตว์
เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ สารสนเทศเพื่อการเฝ้ าระวังโรคระบาดสัตว์ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในระบบ TRN
ส่งอีเมลล์แจ้ งเตือนการเกิดโรคพิษสุนขั บ้ า
ไปยังผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
อธิบดีกรมปศุสตั ว์, รองอธิบดีกรมปศุสตั ว์,
ปศุสตั ว์จงั หวัด และปศุสตั ว์เขต ทัว่ ประเทศ

ส่งข้ อความ SMS แจ้ งเตือนการเกิดโรคพิษสุนขั บ้ า
ไปยังผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- ปศุสตั ว์จงั หวัด. ภายในเขตปศุสตั ว์ที่เกิดโรค
- ปศุสตั ว์เขต
- ผู้บริ หารกรมปศุสตั ว์

เอกสารแนบ๒
Flow chart การรายงานในระบบฐานข้ อมูล E-smart surveillance
พบสัตว์สงสัยเป็ นโรคระบาดสัตว์ ที่ไม่ใช่โรคพิษสุนขั บ้ าและโรคสัตว์ปีก

ตรวจสอบสถานการณ์การดาเนินงาน

โดยประชาชนทั่วไป

โดยเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ จังหวัด/ปศุสัตว์ อาเภอ

แจ้ งโรคระบาดสัตว์ลงในฐานข้ อมูล E-smart
เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ สารสนเทศเพื่อ
เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ สคบ.
ตรวจสอบการแจ้ งโรคระบาดสัตว์
ในฐานข้ อมูล E-smart

สถานะในระบบเปลีย่ นเป็ น
ตรวจสอบแล้ ว(บันทึกแบบ กคร. )

โทรแจ้ ง ปศจ.

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ.
ประสานงานกับทาง ปศอ. เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบในพื ้นที่และ
เก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ

เจ้ าหน้ าที่ ปศอ./ปศจ.
- กรอกข้ อมูล กคร. ลงในระบบ ภายใน ชัว่ โมงหลังจากพบโรค
- แก้ ไข สถานะ ตรงส่วนข้ อมูลการแจ้ งโรคระบาดสัตว์ ตามการ
ดาเนินงานโดยคลิกตรงจุดแสดงสถานะเพื่อเลือกสถานะ ดังนี ้

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ. / ปศอ.
ตามกรอกข้ อมูล กคร. , , , 6 และผลตรวจ เพิ่มเติมต่อ
จาก กคร. ลงในระบบ

กคร.

กคร.

ลงข้ อมูลภายใน
ชัว่ โมงหลังพบโรค

กคร.
แผน: ภายใน ชัว่ โมง
หลังพบโรค
ผล: หลังดาเนินการเสร็ จ

- ลงข้ อมูลสัปดาห์ละ ครัง้ จนกว่าโรคสงบ
–

ต้ องไม่พบสัตว์ป่วยใหม่ตดิ ต่อกันนาน สัปดาห์ และต้ องใส่ “0” ลง
ในช่ องสัตว์ ป่วยใหม่ ติดต่ อกัน 4 ครั้ ง จึงจะถือว่ าสถานะโรค
สงบ และสามารถกรอกข้ อมูลวันที่สิ้นสุดโรคได้

กคร.

ผลการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร

ลงข้ อมูลสัปดาห์
ละ ครัง้ จนกว่า
โรคสงบ
โรคระบาดสัตว์อื่นๆ
ทาง ปศจ. ลงข้ อมูลผลทาง
ห้ องปฏิบตั ิการในระบบ และทาง
ปศข. เป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในระบบ

การประกาศเขต
โรคระบาดสัตว์

- ลงข้ อมูลส่วนข้ อมูลการประกาศเขต
โรคระบาด โดยให้ ลงส่ วนข้ อมูลพื้นที่
เขตโรคระบาดทุกพื้นทีท่ อ่ี ยู่ในรั ศมี
การประกาศเขตโรคระบาด
โรค FMD
ทาง สคบ. ลงข้ อมูลผลทาง
ห้ องปฏิบตั ิการในระบบ

หมายเหตุ ให้ ปศข. ตรวจสอบการลงข้ อมูลทังหมดของหน่
้
วยงานในพื ้นที่รับผิดชอบในทุกขันตอนของการรายงาน
้

อกสารนบ ใ
รายการ รคที่ต้อง จ้ง มื่อพบผลบวก
ํ. รคสัตว์ปีก
ํ.ํ. รคเขຌหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza)
ํ.๎. รคซลมนลลซิส (Salmonellosis)
ํ.๏. รคลหิตจางติดตอ฿นเก (Chicken Infectious Anemia(CIA))
ํ.๐. รคอหิวาต์สัตว์ปีก (Fowl Cholera)
ํ.๑. รคกาฬรคปຓด (duck plague หรือ duck virus enteritis)
ํ.๒. รคพัลลลุม (Pullorum disease)
ํ.๓. รคนิวคาสซิล (Newcastle disease)
๎. รคสัตว์กระพาะดีไยว
2.ํ. รคพิษสุนัขบຌา (Rabies)
2.๎. รคลปตสเปรซิส (Leptospirosis)
2.๏. รคติดชืๅอสตรปตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus Suis)
2.๐. รคทริคินซิส (Trichinosis)
2.๑. รคพีอาร์อาร์อส (PRRS หรือ Porcine Reproductive and Respiratory symdrome)
2.๒. รคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever)
2.๓. รคลหิตจาง฿นมຌา (Equine Encepalomyelitis)
2.๔. รคปากละทຌาปืດอย฿นสุกร (Foot and Mouth Disease)
2.๕. รคทຌองรวงติดตอ (Porcine Epidemic Diarhea(PED))
๏. รคสัตว์คีๅยวอืๅอง
3.1 รคบรูซลลา (Brucellosis)
3.2 รคลปตสเปรซิส (Leptospirosis)
3.3 รควัณรค (Tuberculosis)
3.4 รคอนทรกซ์ (Anthrax)
3.5 รคปากละทຌาปืດอย (Foot and Mouth Disease)
3.6 รคคอบวม (Haemorrhagic Septicaemia
3.7 รคพาราทูบอร์คิวลซิส (Paratuberculosis)
3.8 รคขຌออักสบละสมองอักสบ฿นพะ (ซีออีี ิcaprine arthritis encephalitis(CAE))
3.9 รคบลคลค (Blackleg)
4. รคอุบัติ฿หม่

