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นะน ำระบบสำรสนทศพืไอกำรฝງำระวังรคระบำดสัตว์ 

1. หนຌำรกของระบบสำรสนทศพืไอกำรฝງำระวังรคระบำดสัตว์ ิกอนกำร log inี 
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หนຌารกของระบบ จะประกอบเปดຌวย แ. สวนของจຌาหนຌาทีไพืไอท าการ log in ขຌาสูระบบ โ. สวน
ของมนูหลัก ใ. ปฏิทินรายงานประจ าวัน ไ. สวนมนู Link ขຌาสูสวนของการจຌงรคระบาดสัตว์จาก
ประชาชน 5. สวนดาวน์หลดอกสาร ๆ. สวนมนู Link ขຌาสูระบบสารสนทศพืไอการฝງาระวังรคเขຌหวัดนก 
ละระบบสารสนทศพืไอการฝງาระวังรคพิษสุนัขบຌา ็ สวนวีดีอสอนการ฿ชຌงานระบบ ่. สวนขาว
ประชาสัมพันธ์ ้. สวนขຌอมูลตือนภัยรคระบาดสัตว์ ละ แเ. ขຌอมูลสรุปภาวะการระบากของรคจากขຌอมูล
฿นระบบ  

2. หนຌำรกของระบบสำรสนทศพืไอกำรฝງำระวังรคระบำดสัตว์ ิภำยหลังกำร log inี 
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หนຌารกของระบบ ภายหลังการ log in จะประกอบเปดຌวย แ. สวนถบมนู โ. สวนสดงขຌอมูลการ
จຌงรคระบาดสัตว์ จากประชาชนทัไวเป ละ ใ. สถานการณ์รคระบาดสัตว์ทัๅงประทศ 

2.1. นะน ำถบมน ู

สวนถบมนู ประกอบดຌวยมนูหลัก 5 อัน คือ แ. บริหารจัดการฐาน โ. บันทึกขຌอมูล ใ. รายงาน ไ.  มนู 
link เปยังระบบสารสนทศการฝງาระวังรคเขຌหวัดนก 5. มนู link เปยังระบบสารสนทศการฝງาระวังรคพิษ

สุนัขบຌา ดย฿นสามมนูรกมืไอคลิกทีไ  จะมีรายการมนูยอยสดงขึๅน ดังภาพทีไแ คือ 

1. บริหารจัดการฐาน 

 จัดการวใบเซต์ 

- การจຌงรคระบาดสัตว์ 
2. บันทึกขຌอมูล 

 จຌงการกิดรคระบาดสัตว์ 
- สวนลงขຌอมูล กคร.แุ โุ ใุ 5ุ ๆ 

- ประกาศขครคระบาดสัตว์ 
  สงตัวอยางตามผนฝງาระวัง 

- รคปากทຌาปืດอย 

- รคบรูซลลซิสละทูบอร์คูลซิส 

- รคลหิตจาง฿นมຌา 
 ปัจจัยสีไยง 

- รคเขຌหวัดนก 
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- รคพิษสุนัขบຌา 

- รคปากละทຌาปืດอย 

3. รายงาน 

 รายงานรคระบาดสัตว์ 
- รายงานรคระบาดสัตว์ 

 รายงานตามผนฝງาระวัง 
- รายงานตามผนฝງาระวังรคปากละทຌาปืດอย 

- รายงานตามผนฝງาระวังรคบรูซลลซิสละทูบอร์คูลซิส 

- รายงานตามผนฝງาระวังรคลหิตจาง฿นมຌา 

 รายงาน วก.่ 

- รายงาน วก.่ 

- รายงานฟาร์ม 

- ผนทีไ 
- วิคราะห์ความสีไยง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพทีไแ สดงรายการมนูยอย 
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กำรจຌงรคระบำดสัตว์ ดยประชำชนทัไวเป 

1. วิธีกำรจຌงรคระบำดสัตว์ ดยประชำชนทัไวเป 

ประชาชนทัไวเปสามารถจຌงการกิดรคระบาดสัตว์เดຌ ดยคลิกทีไ 
มืไอคลิกลຌว จะขຌาสูหนຌาการกรอกขຌอมูลจຌงรคระบาดสัตว์ ดังภาพ 

 
ภาพทีไ... สดงหนຌาการจຌงรคระบาดสัตว์ ดยประชาชน 

 มืไอท าการกดบันทึกลຌว หนຌาจอจะสดงดังภาพ... 
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2. วิธีกำรตรวจสอบกำรจຌงรคระบำดสัตว์จำกประชำชน 

จຌาหนຌาทีไสามารถตรวจสอบขຌอมูลการจຌงรคระบาดสัตว์จากประชาชนเดຌดย ดูทีไหนຌาจอภายหลัง
การ log in หากมีการจຌงรคระบาดสัตว์฿นพืๅนทีไตามผูຌ฿ชຌงาน จะมีขึๅนสดงทีไหนຌาหลักภายหลังการ log in 

ดังกลาว หรือ สามารถคลิกดูทีไมนู บริหารจัดการ การจຌงรคระบาดสัตว์ ดังภาพทีไ...ละ.... 

 
ภาพทีไ.... สดงขຌอมูลการจຌงรค ดยประชาชนทีไสดงบนหลຌาหลักภายหลังการ log in 

 

 

 ภาพทีไ.. สดงมนู฿นการขຌาตรวจสอบการจຌงรคระบาดสัตว์ ดย 
ประชาชน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึไง฿นรายการจะมีชองบงบอกสถานการณ์ด านินงานของจຌาหนຌาทีไ ละสถานะของขຌอมูล คือ 
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หากตຌองการปลีไยนสถานะ สามารถท าเดຌดย คลิกทีไจุดสีสถานะพืไอปลีไยนสถานะ ดังภาพ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือสามารถคลิกทีไ     พืไอขຌาเปกຌเขรายการขຌอมูลบันทึกการจຌงรคระบาดสัตว์จากประชาชน ซึไงจะ
ปรากฏหนຌาจอส าหรับกຌเขขຌอมูล ดังภาพ... ผูຌ฿ชຌสามารถท าการกຌเขขຌอมูลลຌวกดบันทึกพืไอท าการบันทึก

การกຌเขขຌอมูลหรือคลิกทีไ   พืไอพิไมขຌอมูลรคระบาดสัตว์จากประชาชนเปลง กคร.แ ซึไง
ระบบจะดึงขຌอมูลจากหนຌาจຌงรคระบาดสัตว์ดยประขาขนมาปຓนขຌอมูลตัๅงตຌน฿นสวนขຌอมูลทัไวเป฿นบบ กคร.แ 
หลังจากนัๅนผูຌ฿ชຌสามารถน าขຌาขຌอมูล กคร.โุ ใุ 5 ละๆ เดຌตามปกติ 
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กำรบันทึกขຌอมูล กคร.แุ โุ ใุ 5ุ ๆุ ผลตรวจ ละวันทีไสิๅนสุดรค 

การรายงาน฿นระบบ E-smart surveillance ปຓนการฝງาระวังรคชิงรับ พืไอติดตามสถานการณ์ 
ละการควบคุมรค฿นตละสัปดาห์นับตัๅงตริไมพบสัตว์ปຆวยวันรก จนกระทัไงเมพบสัตว์ปຆวยพิไม ไ สัปดาห์
ติดตอกัน ดังนัๅนขຌอมูลทีไเดຌจากการรายงานรค฿นตละพืๅนทีไตຌองอาศัยรูปบบการรายงาน฿นความหมายทีไ
ขຌา฿จตรงกัน พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมือการคຌนสาหตุทีไถูกตຌองซึไงจะท า฿หຌการฝງาระวังรคปຓนเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดยการรายงานรคตละ กคร. จะมีรายละอียดทีไตกตางกันเป ซึไงประกอบเปดຌวย 

1. กคร.แ คือ การรายงานรคบืๅองตຌน 

2. กคร. โ คือ การรายงานการสอบสวนรค 

3. กคร.ใ คือ การรายงานภาวการณ์ หรือสถานการณ์ระบาดของรค ฿นทุกโสัปดาห์จนกระทัไงรคสงบ 

4. กคร.5 คือ การรายงานผนการด านินงานควบคุมรคมืไอกิดรคระบาด ซึไงจะระบุจ านวนสัตว์฿น
พืๅนทีไ ละจ านวนสัตว์ทีได านินการฉีดวัคซีน ฿นพืๅนทีไทีไกิดรค 

5. กคร.ๆ คือ การด านินการควบคุมรค฿นตละสัปดาห์ 
6. พืๅนทีไขตประกาศรคระบาด คือ การการประกาศขตพืๅนทีไระบาดรคชัไวคราว 

7. ผลการตรวจทางหຌองปฏิบัติการ คือ การรายงานผลการตรวจทางหຌองปฏิบัติการ รวมเปถึงวิธีการ
ตรวจ 

8. การรายงานวันทีไสิๅนสุดรค 

ดยรายละอียดละวิธีการน าขຌาขຌอมูล฿นตละรายงานมีดังนีๅ 
1. รำยงำนกำรกิดรคระบำดสัตว์บืๅองตຌน ิกคร.แี 

การรายงาน กคร.แ คือการรายงานรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน ดยจຌาหนຌาทีไส านักงานปศุสัตว์อ าภอ
จะตຌองรายงานดยบันทึกขຌอมูล฿นระบบ e-smart surveillance ภาย฿น โไ ชัไวมงหลังจากทีไเดຌรับการจຌง
รค ซึไงการรายงาน กคร.แ จะท า฿หຌกรมปศุสัตว์ทราบจุดทีไกิดรค วัน วลา อาการของสัตว์ปຆวย การ
วินิจฉัยรคบืๅองตຌน การสงตัวอยางทางหຌองปฏิบัติการ สาหตุบืๅองตຌนทีไคาดวาท า฿หຌกิดรค ละการ
ด านินงานควบคุมรคบืๅองตຌน 

วิธี฿นกำรลงบันทึกขຌอมูล กคร.แ คือ 

 

 

 

 

 

ภายหลังท าการ log in ฿หຌกดขຌาทีไมนูหลักทางถบซຌายมือทีไ
สวน บันทึกขຌอมูล --> สวนลงขຌอมูล กคร.แุ โุ ใุ 5ุ ๆ พืไอขຌาสู
หนຌาการจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน กคร.แ 
ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน 

กคร.1 เดຌดยคลิกทีไ  ดังภาพทีไโ 
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มืไอกดพิไมรายการ จะปรากฏหนຌาตาง฿หຌน าขຌาขຌอมูลการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน ซึไงปຓนการ
น าขຌากลุมของขຌอมูลเดຌก กลุมขຌอมูลทัไวเป สาหตุทีไคาดวาท า฿หຌกิดรค การด านินงานควบคุมรคบืๅองตຌน
฿นวันทีไตรวจพบรค ละนบเฟล์ ดยมีรายละอียดการลงบันทึกขຌอมูล มีดังนีๅ 

 

1.1. ขຌอมูลทัไวเป 

หนวยงาน : ระบสุ านักงานปศุสัตว์จังหวัดทีไจຌงการกิดรคระบาด  
วันทีไพบรค : ระบวุันทีไพบสัตว์สดงอาการปຆวยวันรก 

ชืไอ-สกุลจຌาของสัตว์ : ชืไอละนามสกุลของจຌาของสัตว์ทีไกิดรคระบาด฿นพืๅนทีไ 
หมายลขทรศัพท์ : ลขทรศัพท์ติดตอของจຌาของสัตว์ทีไกิดรค 

จุดทีไพบรค : ระบุ บຌานลขทีไ ชืไอบຌาน หมูทีไ ต าบล อ าภอ จังหวัด ต าหนงของฟาร์มทีไกิดรค 

 

 

ภาพทีไโ สดงหนຌาการจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน กคร.แ ละการกดพิไมรายการ 
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อาการของสัตว์ปຆวย : ระบุลักษณะอาการทีไผิดปกติของสัตว์ปຆวยทาทีไสังกตุเดຌดยละอียด ทຌายการกรอก
ขຌอมูล อาการของสัตว์ปຆวย  ผูຌ฿ชຌสามารถคลิกทีไ     พืไอกรอกขຌอมูลการวินิจฉัยรคบืๅองตຌนจากอาการ ซึไง
ปຓนการน าขຌาขຌอมูล กลุมชนิดสัตว์ ิเดຌก สุกร, ค กระบือ,พะ กะี ละอาการสัตว์ ทัๅงนีๅ ขຌอมูลอาการของ
สัตว์จะปลีไยนเปตามชนิดสัตว์ทีไผูຌ฿ชຌลือก มืไอผูຌ฿ชຌลือกชนิดสัตว์ปຓนสุกร จะพบ 21 อาการ฿หຌผูຌ฿ชຌลือกกรอก
ขຌอมูล มืไอลือกปຓน ค กระบือ หรือพะ กะ จะพบ 24 อาการ฿หຌผูຌ฿ชຌลือกขຌอมูล 

คาดวาปຆวยมาลຌว : ระบุระยะวลาทีไคาดวาสัตว์นาจะ ริไมสดงอำกำรปຆวย มาลຌวอยางนຌอยกีไวัน  
การวินิจฉัยรคบืๅองตຌนิชนิดรคี : ระบ ุชืไอรค ทีไคาดวาจะปຓนสาหตุทีไท า฿หຌสัตว์สดงอาการปຆวย กรณีทีไ
สงสัยรคปากละทຌาปืດอย฿หຌระบุวาปຓนละมีการกใบตัวอยางรอยรคสงตรวจหຌองปฏิบัติการ ฿หຌระบุวาปຓน
รคละทຌาปืດอยิFMDีหรือหากเมเดຌกใบตัวอยาง ฿หຌระบุวาปຓนรคปากละทຌาปืດอยิFMDี เมทราบเทป ์

ชนิดตัวอยางทีไกใบ : ระบตุ าหนง หรือชนิดของอวัยวะทีไกใบตัวอยางสงตรวจยืนยันทางหຌองปฏิบัติการ ละ
จ านวนตัวอยางทีไกใบ  
สงตรวจทีไ : กรณีทีไมีการกใบตัวอยางสงตรวจทางหຌองปฏิบัติการ฿หຌระบุสถานทีไหຌองปฏิบัติการทีไสงตัวอยางเป
ตรวจยืนยัน ดยหຌองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เดຌก สถาบันสุขภาพสัตว์หงชาติ ศูนย์วิจัยละพัฒนาการ
สัตวพทย์ประจ าภาค  ศูนย์อຌางอิงรคปากละทຌาปืດอย ภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ  
วิธีการสง : ระบุวิธีการสงตัวอยางเปยังหຌองปฏิบัติการ ชน เปรษณีย์ EMS หรือน าเปสงดຌวยตัวอง ปຓนตຌน 

พรຌอมทัๅงระบุวันทีไสงตัวอยาง 
กรณทีีไป็นรคติดตอระหวางสัตว์สูคน : ระบุจ านวนผูຌปຆวย ละจ านวนผูຌสียชีวิตจากการสัมผัสสัตว์ปຆวย รวม
เปถึงระบุจ านวนคนทีไคาดวาสัมผัสสัตว์ปຆวย หากรคดังกลาวปຓนรคสัตว์สูคน 
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1.2. สำหตุทีไคำดวำท ำ฿หຌกิดรค  
ระบุหลงทีไมาของชืๅอทีไขຌามาภาย฿นฟาร์ม ทีไมีความปຓนเปเดຌมากทีไสุดทีไจะพรรคขຌามา฿นฟาร์ม 

ชน  การคลืไอนยຌายสัตว์มีชีวิตหรือซากสัตว์ขຌามาภาย฿นฟาร์ม ยานพาหนะ พอคຌาคทีไขຌามาซืๅอค อาหาร
สัตว์ ปຓนตຌน พรຌอมทัๅงระบุขຌอมูล฿นตาราง ดยขຌอมูลดังกลาวประกอบดຌวย ชนิดสัตว์ทีไปຆวย จ านวนสัตว์฿นพืๅนทีไ 
5 กิลมตรรอบจุดทีไกิดรค จ านวนสัตว์รวมฝูง จ านวนสัตว์ปຆวย จ านวนสัตว์ตาย ละยอดรวมของสัตว์ปຆวย
ละตาย ดยขຌอมูลดังกลาวจะตຌองกรอก฿หຌละอียดละครบถຌวน 

1.3. กำรด ำนินงำนควบคุมรคบืๅองตຌน฿นวันทีไกิดรค 

 

 

 

 

฿นระบบ e-smart จะมีชองวาง฿หຌคลิกลือก ดยพียงคลิกชองการด านินงานทีไทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเดຌด านินการเปลຌว หากตຌองการบอกรายละอียดพิไมติม สามารถพิมพ์ขຌอมูลพิไม฿นชองทางขวาเดຌ 

1.4. กำรนบเฟล ์

 

 

 

สามารถท าการนบเฟล์เดຌดยคลิกทีไ    พืไอลือกเฟล์ ลຌวคลิกทีไ  

พืไอท าการบันทึก หรือหากตຌองการลบเฟล์ทีไนบสามารถท าเดຌดยคลิกทีไ    พืไอท าการลบ
เฟล์ทีไนบ 
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1.5. กำรลงพิกัดทำงทหำร 

 

กรณีทีไทราบพิกัดทางทหาร ฿หຌลงรายละอียดต าหนงคาพิกัดตามผนทีไทหาร฿นชอง Latitude ละ 

Longtitude ดຌวยระบบ UTM ซึไงปຓนตัวลขสองหลัก ตามดຌวยจุดทศนิยม อยางนຌอย ๆ หลัก ชน แ้.็แไ้เใ 
ละ ้้.็แไ้เใ ตหากเมมีพิกัด สามารถระบุต าหนงเดຌดยคลิกทีไเอคอนทีไอยูผนทีไคຌางเวຌ ละท าการลาก
เอคอนเปยังต าหนงทีไตຌองการ จากนัๅนคลิกทีไ สดง฿นผนทีไ ระบบจะท าการตรวจสอบจุดพิกัด 

หลังจากการน าขຌาขຌอมูล กคร.1 ครบถຌวนลຌว คลิก   พืไอท าการบันทึกขຌอมูล ระบบจะท า
การบันทึกขຌอมูล ละกลับสูหนຌาหลักการจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน ฿นหนຌานีๅ ผูຌ฿ชຌ
สามารถคลิกลือกทีไ    ฿นชอง กคร.2, 3, 5, 6 หรือ ผลตรวจ พืไอน าขຌาขຌอมูลตอเปเดຌ 

2. กำรสอบสวนทำงระบำดวิทยำของกำรกิดรคระบำดสัตว์ ิกคร.โี  
 รายงาน กคร.โ ปຓนการรายงานการสอบสวนรคบืๅองตຌน ซึไงขຌอมูลจะเดຌมาจากการสอบถามจຌาของ

สัตว์ปຆวย ละขຌอมูลหลานีๅจะน าเปวิคราะห์พืไอหาสาหตุละปัจจัยสีไยงทีไท า฿หຌกิดรค ดังนัๅนขຌอมูลทีไการ
สอบสวนรคจะตຌองมีความละอียดละปຓนเปตามความจริงกับพืๅนทีไทีไกิดรค ความขຌา฿จทีไตรงกัน฿นตละ
หัวขຌอมีความจ าปຓนอยางยิไงทีไจะชวยคຌนหาสาหตุทีไทຌจริง 

การพิไมขຌอมูล กคร.2 ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูลบันทึกการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการกิด
รคระบาดสัตว์ กคร.2 ดยคลิกทีไ   ตรงชอง กคร.2 ฿นหนຌาจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์
บืๅองตຌน กคร.1 จะปรากฏหนຌาหลัก กคร.2 ซึไง฿นหนຌานีๅผูຌ฿ชຌสามารถด านินการตางโ เดຌ ดังนีๅ 

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 
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รำยละอียดกำรลงบันทึกขຌอมูล฿น กคร.โ  มีดังตอเปนีๅ 

ขຌอมูลทัไวเป ระบุขຌอมูลพืๅนทีไกิดรค ิหมูทีไ บຌาน จังหวัด อ าภอ ต าบลี ละพิกัดตามผนทีไทหาร ินวตัๅง 
นวนอนี ซึไง฿นสวนนีๅระบบดึงขຌอมูลจากทีไผูຌ฿ชຌน าขຌา฿นหนຌารกมาสดง 

สวนทีไ แ ประกอบดຌวยรายละอียดการลงบันทึกขຌอมูลดังตอเปนีๅ 

แ การเดຌรับรายงานรคของจຌาหนຌาทีไสัตวพทย์ : ระบกุารรับรายงานรค ดยผูຌ฿ชຌสามารถคลิกลือก฿น
ชองวาง  ตามรายละอียดทีไมี฿หຌ  หรือคลิกอืไนโนอกหนือจากทีไก าหนด฿หຌพรຌอมทัๅงระบุการรับรายงาน
รค 
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โ ประวัติสัตว์ปຆวย ระบขุຌอมูลดังตอเปนีๅ : 

แ.1 ชืไอ-ทีไอยูจຌาของสัตว์ทีไกิดรคป็นรายรก ระบุทีไอยูของจຌาของสัตว์ทีไพบการปຆวยของสัตว์ตัว
รก฿นพืๅนทีไ ดยทีไอยูของสัตว์ประกอบเปดຌวย บຌานลขทีไ หมู ต าบล อ าภอ จังหวัด 

แ.โ รคกิดมืไอวันทีไ  ระบุวันทีไพบสัตว์ปຆวยตัวรก฿นพืๅนทีไ 

แ.3 ชนิดสัตว์ปຆวยตัวรก ระบุชนิดสัตว์ทีไปຆวยตัวรก฿นพืๅนทีไดยคลิก฿นชองวาง   ซึไงจะมีขຌอมูล
฿หຌลือกคือ ป็นสัตว์ทีไอยูพืๅนทีไ หรือ ป็นสัตว์ทีไคลืไอนยຌำยมำ฿หม ิ฿นกรณีนีๅจะตຌองระบุวนัทีไสัตว์คลืไอนยຌาย
ขຌามา฿หมดຌวยี ดยสามารถลือกขຌอ฿ดขຌอหนึไงหรือสามารถลือกทัๅงสองขຌอเดຌ 

แ.4 จຌาของสัตว์เดຌจัดการกับสัตว์ทีไป็นรคอยางเร  ระบุวิธีการจัดการสัตว์ปຆวยดยคลิกทีไ  ตาม
รายละอียดทีไมี฿หຌ พืไอลือกวิธีการด านินงานมืไอกิดรคระบาด ดยสามารถคลิกลือกเดຌมากกวา แวิธี หรือ
คลิก อืไนโพืไอระบุวิธีการด านินการอืไนโนอกหนือจากทีไก าหนด฿หຌ 

   1.5 อาการ    ระบุอาการสัตว์ทีไพบดยคลิกทีไ  ตามรายละอียดอาการทีไมี฿หຌ ดยสามารถลือกเดຌ
มากกวา แ อาการ หรือคลิก อืไนโพืไอระบุอาการอืไนโนอกหนือจากทีไก าหนด฿หຌ พรຌอมทัๅงระบุอาการทีไพบ 

 แ.6 ผลการตรวจซากสัตว์ทีไตายดຌวยรคิถຌามีี ระบุรอยรคทีไพบจากภายนอก ละรอยรคภาย฿นทีไ
พบจากการผาซากของสัตว์ทีไตายดຌวยรคทีไก าลังระบาด กรณีทีไมีสัตว์ตายละมีการผาชันสูตรซาก 

 แ.7 การกใบตัวอยางสงหຌองปฏิบัติการ  ระบุการกใบตัวอยางสงหຌองปฏิบัติการดยคลิกทีไ  พรຌอม
ทัๅงระบุต าหนงทีไท าการกใบตัวอยาง พรຌอมทัๅงระบุสถานทีไทีไสงตัวอยางตรวจทางหຌองปฏิบัติการ ตกรณีทีไเมมี
การกใบตัวอยาง฿หຌคลิก  เมมีกำรกใบตัวอยำง พรຌอมทัๅงระบุหตุผลทีไเมกใบตัวอยางสงตรวจทาง
หຌองปฏิบัติการ 

฿นการน าขຌาขຌอมูลสวนทีไ 1 หัวขຌอการกใบตัวอยางสงหຌองปฏิบัติการ ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูล
สัตว์ปຆวยทัๅงหมด฿นพืๅนทีไเดຌ ดยคลิกทีไ  ระบบจะปรากฏหนຌาตาง฿หຌน าขຌาขຌอมูลสัตว์ปຆวยทัๅงหมด฿น
พืๅนทีไ ประกอบดຌวยการน าขຌาขຌอมูล ชืไอจຌาของ ชนิดสัตว์ จ านวนสัตว์฿นฝูง ชวงอายุิปี วันทีไสัตว์ตัวรกริไม
ปຆวย จ านวนสัตว์ทีไปຆวย ละตาย วันทีไฉีดวัคซีนครัๅงสุดทຌาย ละครัๅงทีไเดຌรับวัคซีน  ดยขຌอมูลดังกลาวจะตຌอง
กรอก฿หຌละอียดละครบถຌวน 
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หลังจากน าขຌาขຌอมูลสัตว์ปຆวยทัๅงหมด฿นพืๅนทีไลຌว คลิก   ระบบจะท าการบันทึกขຌอมูลลง

฿นตาราง ผูຌ฿ชຌสามารถคลิกทีไ  พืไอท าการกຌเขขຌอมูล หรือคลิกทีไ  พืไอลบรายการขຌอมูล 

 

สวนทีไ โ สภาพวดลຌอม มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
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แ.ลักษณะการลีๅยงสัตว์ปຆวย : ระบุสภาพการลีๅยง฿นพืๅนทีไทีไกิดรค ดยคลิก฿นชองวาง  ตามรายละอียด
ทีไมี฿หຌ 

โ. สภาพการลีๅยงสัตว์฿นพืๅนทีไ  แ กิลมตร : ระบุสภาพการลีๅยงสัตว์฿นพืๅนทีไรอบโจุดทีไกิดรค แ กิลมตร
ดยคลิก฿นชองวาง  ตามรายละอียดทีไมี฿หຌ  

ใ.หลงนๅ้าทีไ฿ชຌ฿นการลีๅยงสัตว์฿นพืๅนทีไกิดรค : ระบุหลงนๅ าทีไ฿ชຌลีๅยงสัตว์ ดยคลิก฿นชองวาง   ตาม
รายละอียดทีไมี฿หຌดยสามารถลือกเดຌมากกวา แขຌอ 

ไ.สภาวะวดลຌอมของพืๅนทีไกิดรค โ สัปดาห์กอนกิดรค : ระบุสภาพวดลຌอมทีไของพืๅนทีไทีไ฿ชຌลีๅยงสัตว์
กอนกิดรค โ สัปดาห์ ดยคลิก฿นชองวาง  ตามรายละอียดทีไมี฿หຌดยสามารถลือกเดຌมากกวา แขຌอ หรือ 
คลิก อืไนโพืไอระบุสภาพวดลຌอมอืไนโนอกหนือจากทีไก าหนดเวຌ พรຌอมทัๅงอธิบายสภาพวดลຌอมทีไของพืๅนทีไ
กอนกิดรค 

5.฿นบริวณทีไกิดรคมีหลงรวมสัตว์ิตลาดนัดคຌาสัตว์/หลงรวมสัตว์ี฿นรัศมี แเ กิลมตรหรือเม  : ฿หຌ
คลิกลือก฿นชองวาง   ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมมีหลงรวมสัตว์ ละ มีหลงรวมสัตว์ กรณีทีไมีหลง
รวมสัตว์จะบงยอยอีกโตัวลือก คือ ผำนกำรรับรอง ละเมผำนกำรรับรอง พรຌอมทัๅงระบุชืไอรงฆาสัตว์ละ
ระยะหางจากพืๅนทีไกิดรคซึไง฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌลือกพียงอยาง฿ดอยางหนึไงทานัๅน 

6.฿นบริวณทีไกิดรคมีรงฆาสัตว์หรือหลงฆาสัตว์฿นรัศมี แเ กิลมตรหรือเม : ฿หຌคลิกลือก฿นชองวาง 
  ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมมีรงฆำหรือหลงฆำสัตว์ ละ มีรงฆำหรือหลงฆำสัตว์ กรณีทีไคลิก

ลือก     มีหลงรงฆาหรือหลงฆาสัตว์จะตຌองระบุชืไอรงฆาสัตว์ละระยะหางจากพืๅนทีไทีไกิดรค฿หຌ
ละอียดละครบถຌวน 

็.฿นบริวณทีไกิดรคมีหลงรวมสัตว์ทีไเม฿ชตลาดนัดคຌาสัตว์ละรงฆาสัตว์ : ฿หຌคลิกลือก฿นชองวาง  
ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมมีหลงรวมทีไเม฿ชตลำดนัดคຌำสัตว์ ละมีหลงรวมสัตว์ทีไเม฿ชตลำดนัดคຌำ
สัตว์ กรณีทีไคลิกลือก  มีหลงรวมสัตว์ทีไเม฿ชตลาดนัดคຌาสัตว์ จะตຌองระบุชืไอสถานทีไของหลงรวมสัตว์ 
วัตถุประสงค์ทีไรวมสัตว์ ละระยะหางจากพืๅนทีไทีไกิดรค฿หຌละอียดละครบถຌวน  
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สวนทีไ ใ ปัจจัยสีไยงละสาหตุการกิดรค 

 

แ.ภูมิคุຌมกันรค ฿นหัวขຌอนีๅจะมีขຌอมูล฿หຌคลิกสองหัวขຌอบงปຓน : 

 แ.แ สัตว์฿นฝูงทีไกิดรคคยเดຌรับการฉีดวัคซีนปງองกันรคทีไกิดหรือเม  ฿หຌคลิกลือก฿นชองวาง  
ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมคยฉีด ละ คยฉีด กรณีทีไลือกคลิกหัวขຌอ คยเดຌรับการฉีดวัคซีนจะตຌองระบุ
ดຌวยวาสัตว์เดຌรับการฉีดวัคซีนครัๅงลาสุดมืไอเร ละระบุLOT ของวัคซีนทีไคยฉีด฿หຌกับฝูงสัตว์ทีไกิดรคระบาด
฿นฝูงนัๅนดຌวย 

 แ.โ สัตว์฿นพืๅนทีไ 5 กิลมตรจากจุดกิดรค คยเดຌรับการฉีดวัคซีนปງองกันรคหรือเม ฿หຌคลิกลือก
฿นชองวาง  ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมคยฉีดละ คยฉีด กรณีทีไคลิกลือกคยฉีด฿หຌระบุรายละอียด
วันทีได านินการฉีดวัคซีนครัๅงสุดทຌาย 
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โ.การคลืไอนยຌาย : ฿นหัวขຌอนีๅจะปຓนหัวขຌอกีไยวกับการคลืไอนยຌายของสิไงตางโทีไขຌามา฿นพืๅนทีไทีไกิดรค กอน
การกิดรคระบาด ซึไงระบบ e-smart surveillance จะมีตาราง฿หຌ฿สขຌอมูลตางโลง฿นชองวาง ดยขຌอมูล
จะตຌอง฿ส฿หຌตรงตามกับความปຓนจริง ขຌอมูล฿นสวนการคลืไอนยຌายจะมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

 โ.แ ชนิดของพาหะน้ารค ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมียานพาหนะขຌา-ออกภาย฿นฟาร์มหรือ
พืๅนทีไทีไกิดรค ดยยานพาหนะทีไขຌามาจะหมายถึง ยานพาหนะทุกชนิด ฿นหัวขຌอนีๅจะตຌองระบุดຌวยวา
ยานพาหนะทีไขຌา-ออกภาย฿นบริวณฟาร์มขຌามามืไอวันทีไทาเร จุดประสงค์ของการขຌามา-ออกภาย฿นฟาร์ม
คืออะเร ยานพาหนะคันดังกลาวเดຌเปทีไเหนบຌางกอนทีไขຌามาภาย฿นฟาร์ม  รวมเปถึงระบุดຌวยวายานพานะ
ดังกลาวก าลังเปจะทีไ฿ด หลังจากทีไออกจากฟาร์มทีไกิดรคลຌว 

 โ.โ สัตว์คลืไอนยຌาย ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมีการคลืไอนยຌายสัตว์ขຌา-ออกภาย฿นฟาร์ม฿น
ฟาร์มหรือพืๅนทีไทีไกิดรค ดยสัตว์ทีไคลืไอนยຌายขຌามาจะหมายถึง สัตว์ทีไขຌามาพืไอทีไจะน ามาลีๅยง สัตว์ทีไ
คลืไอนยຌายออกพืไอขาย หรือสัตว์ทีไน าขຌามาพืไอทีไจะผสม ฿นหัวขຌอนีๅจะตຌองระบุดຌวยวาสัตว์ทีไคลืไอนยຌาย มี
การคลืไอนยຌายบบถูกตຌองหรือเม หลงทีไมาของสัตว์มาจากเหน สัตว์คลืไอนยຌายมืไอวันทีไทาเร ละสัตว์จะ
คลืไอนยຌายเปทีไเหน 

 โ.ใ ซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมีการน าซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ทีไท ามา
จากสัตว์ขຌามาภาย฿นบริวณฟาร์มทีไกิดรค พรຌอมทัๅงระบุวันทีไน าซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์วันทีไน าขຌามาภาย฿น
ฟาร์ม ละจุดประสงค์ทีไน าขຌามาคืออะเร 

 โ.ไ อาหารสัตว์ ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมีการน าอาหารสัตว์ขຌามาฟาร์มพรຌอมทัๅงระบุ
รายละอียดวันทีไน าอาหารสัตว์ขຌามาภาย฿นฟาร์ม ละหลงทีไมาของอาหารสัตว์ 

 โ.5 ผูຌประกอบการหรือคน ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมีบุคคลภายนอกขຌามาภาย฿นฟาร์ม คน
ลีๅยงทีไมีการดินทางเปยังหลงรวมสัตว์ หรือ จຌาของสัตว์องมีการเปยีไยมฟาร์มอืไนโทีไมีการลีๅยงสัตว์ พรຌอม
ทัๅงระบุวันทีไมีการขຌามาของบุคคลภายนอก ละจุดประสงค์ของการขຌามาภาย฿นฟาร์ม฿นคืออะเร 

 โ.ๆ ยานพาหนะขนสงสัตว์ ซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅ กรณีทีไมีขຌา-ออก
ของยานพาหนะทุกชนิดกอนทีไมีการระบาดของรค พรຌอมทัๅงระบุวันทีไขຌามาของยานพาหนะ จุดประสงค์ของ
การขຌามาภาย฿นฟาร์มคืออะเร 

 โ.็ อืไนๆ ระบุหตุผลทีไคาดวานาจะปຓนสาหตุละปัจจัยสีไยงทีไท า฿หຌกิดรคระบาดทีไอกหนือจาก
ขຌอมูลขຌางตຌนทีไเดຌระบุเวຌ 

ใ. ประวัติการกิดรคครัๅงลาสุด฿นพืๅนทีไ : ฿นหัวขຌอนีๅจะหมายถึงประวัติการพบรคระบาด฿นพืๅนทีไ ซึไงจะท า฿หຌ
ทราบถึงปจัจัยสีไยงทีไท า฿หຌกิดรคระบาดเดຌพิไมติมมากยิไงขึๅน ดยรายละอียดจะมีดังตอเปนีๅ 

 ใ.แ สัตว์ฝูงทีไกิดรคคยมีการระบาดของรคนีๅมากอนหรือเม ฿หຌคลิกลือก฿นชองวาง  ซึไงมี฿หຌ
ลือกสองหัวขຌอคือ เมคยกิดรคระบำด ละ คยกิดรคระบำดมำกอน กรณีทีไคลิกลือกคยกิดรคระบาด
มากอนจะตຌองระบุ วันทีไกิดรคครัๅงลาสุด ละวันทีไรคสงบ ละถຌามีผลตรวจทางหຌองปฏิบัติการ คลิกลือก 
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ชองวาง  มี พรຌอมทัๅงระบุเทป์ของชืๅอกรณีทีไปຓนรคปากละทຌาปืດอย ตถຌาเมมีผลการตรวจ฿หຌลือก
ชองวาง  เมมีผลตรวจ 

 ใ.โ พืๅนทีไ฿กลຌคียง฿นรัศมี 5 กิลมตร รอบพืๅนทีไกิดรคนีๅคยกิดรคมากอนหรือเม ฿หຌคลิกลือก฿น
ชองวาง  ซึไงมี฿หຌลือกสองหัวขຌอคือ เมคยกิดรคระบำดมำกอน ละ คยกิดรคระบำดมำกอน ฿นกรณี
ทีไมีคลิกลือกคยกิดรคระบาดมากอน฿หຌระบุสถานทีไทีไคยกิดรค ฿หຌละอียดละครบถຌวน 

 ใ.ใ สถานทีไกิดรค฿นครัๅงสุดทຌาย ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌระบุรายละอียดของจุดทีไกิดรคระบาด฿นพืๅนทีไ
฿กลຌคียงรัศมีเมกิน 5 กิลมตร ซึไงรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅจะประกอบเปดຌวย บຌานลขทีไ หมู ต าบล อ าภอ 
ละจังหวัด พรຌอมทัๅงระบุวันทีไกิดรคระบาด ละวันทีไรคสงบของการระบาดครัๅงสุดทຌายกอนทีไจะมีการ
ระบาดของรค฿นปัจจุบัน ฿นกรณีทีไมีการตรวจยืนยันทางหຌองปฏิบัติการ฿หຌคลิกลือก   มี ละถຌารค
ระบาดดังกลาวคือรคปากละทຌาปืດอย฿หຌระบุเทป์ลงเปดຌวย ตถຌาเมมีผลตรวจยืนยันทางหຌองปฏิบัติการ฿หຌ
คลิกลือก  เมมี 

ไ.สัตว์ปຆวยมีการ฿ชຌหลงนๅ าหรือทุงหญຌารวมกับสัตว์ทีไคยป็นรคหรือเม : ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌคลิกลือก฿นชองวาง 
 เมมี หรือ  มี  หลงนๅ าหรือทุงหญຌา฿ชຌรวมกับสัตว์ทีไคยปຓนรค 

5. รค/ความผิดปกติทีไสงสัยวาจะป็นสาหตุ : ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌระบุทีไสำหตุทีไน ำชืๅอขຌำมำ฿นจุดทีไกิดรค ซึไงจะ
ระบุสาหตุเดຌพียงสาหตุดียวทานัๅน ดยจะมีตัวลือกทีไปຓนสาหตุของการน าชืๅอขຌามา฿นจุดทีไกิดรคคือ 
ยานพาหนะุ คนุ ตลาดนัดคຌาสัตว์ุ รงฆาสัตว์ุ ซากสัตว์ุ สัตว์คลืไอนยຌายน าขຌาจากตางประทศบบถูก
กฎหมายุ สัตว์คลืไอนยຌายภาย฿นจังหวัดบบถูกกฎหมายุ สัตว์คลืไอนยຌายขຌามจังหวัดบบถูกกฎหมายุ การ
ลักลอบน าขຌาสัตว์จากตางประทศุ การลักลอบคลืไอนยຌายสัตว์ภาย฿นจังหวัดุ การลักลอบคลืไอนยຌายสัตว์
ขຌามจังหวัด ละสาหตุเมนชัด 

6. วิคราะห์ขຌอมูลการสอบสวนรคขຌางตຌน : ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌระบุสำหตุละปัจจัยสีไยงตำงโทีไท ำ฿หຌกิดรค
ระบำดดยสามารถระบุเดຌมากกวา แสาหตุ 

 หลังจากการน าขຌาขຌอมูล กคร.2 ครบถຌวนลຌว คลิก  พืไอท าการบันทึกขຌอมูล ระบบจะท า
การบันทึกขຌอมูลละกลับสูหนຌาการสดงผลขຌอมูล กคร.2 ทัๅงนีๅ ผูຌ฿ชຌสามารถคลิกลือกทีไทใบ กคร.3 พืไอ
น าขຌาขຌอมูลบันทึกภาวการณ์ระบาดของรค หรือคลิก  ฿นชอง กคร. 3, 5, 6 หรือ ผลตรวจ ฿นหนຌา
หลักการจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌนพืไอน าขຌาขຌอมูลเดຌ 
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3. กำรลงบันทึกขຌอมูล กคร.ใ 

  ฿น กคร.ใ จะปຓนการรายงานถึงภาวการณ์ระบาดของรค หรือการรายงานสถานการณ์ของรค฿น
ตละสัปดาห์นับตัๅงตทีไริไมมีการรายงานสัตว์ปຆวยดຌวยรคระบาด ซึไงจะตຌองรายงานทุกโสัปดาห์จนกระทัไงเม
พบสัตว์ปຆวยพิไมติดตอกันปຓนระยะวลา ไ สัปดาห์ จึงจะถือสถานการณ์ของรคดังกลาวอยูภาวะ รคสงบ 
ตถຌายังคงพบสัตว์ปຆวยพิไม฿นทุกโสัปดาห์ จะรียกสถานการณ์ของรคระบาดนัๅนวา ควบคุมรค  ละถຌา฿น
สัปดาห์นัๅนเมพบจ านวนสัตว์ปຆวยพิไม จะรียกสถานการณ์ของรคระบาดนัๅนวา ฝງาระวังรค  

 ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูลบันทึกภาวการณ์ระบาดของรค กคร.ใ เดຌจาก 2 ชองทาง เดຌก การ
น าขຌาขຌอมูลตอจาก กคร.2 ดยคลิกลือกทีไทใบ กคร.3 หรือคลิกทีไ  ตรงชอง     กคร.3 ฿นหนຌาหลักการ
จัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน ดยระบบจะปรากฏหนຌาหลัก กคร.3 ซึไง฿นหนຌานีๅผูຌ฿ชຌ
สามารถด านินการตางโ  

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 

คลิก  พืไอขຌาสูหนຌาน าขຌาขຌอมูล กคร.3 

 

หลังจากคลิก  ระบบจะปຂดหนຌาภาวการณ์ระบาดของรค฿หຌน าขຌาขຌอมูล ประกอบดຌวยรายละอียด
ดังนีๅ 
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แ.สัปดาห์ทีไ : ระบุสัปดาห์ทีไกิดรคระบาด 

โ.ระหวางวันทีไ : ระบุชวงวันทีไกิดรคระบาด ดยสามารถคลิกวันทีไมีรายละอียด฿หຌตามภาพ ฿นกรณีทีไลง
ขຌอมูล฿นวันทีไ โใ-วันทีไสิๅนดือน จะมีชอง   ฿หຌ
พิไมดือน ละ พ.ศ. ฿นชวงทีไกิดรคระบาด 

หลังจากการน าขຌาขຌอมูล฿นหนຌารกลຌว คลิก     ระบบจะปรากฏหนຌา฿หຌน าขຌาขຌอมูล
รายละอียดภาวการณ์ระบาดของรค กคร.3 ประกอบดຌวยการน าขຌาขຌอมูล 3 สวน เดຌก พิไม/กຌเขขຌอมูล 
รายงานภาวการณ์ระบาดของรค ขຌอมูลสัดสวนการปຆวยละตาย ละการด านินการควบคุมรคสะสม ดย
รายละอียดจะมีดังนีๅ 

 

แ.พืๅนทีไกิดรค : ระบุต าหนงจุดทีไกิดรคระบาด 

โ.วันทีไสัตว์ตัวรกปຆวย : ระบุวันทีไพบสัตว์ตัวรกริไมปຆวย 

ใ.ชนิดสัตว์ : ระบุชนิดสัตว์ทีไปຆวย 
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ไ.จ้านวนสัตว์กลุมสีไยง : ระบุจ านวนสัตว์สีไยงทีไอยู฿นบริวณพืๅนทีไกิดรคระบาดรัศมี 5 กิลมตรจากจุดกิด
รค 

5.จ้านวนสัตว์ปຆวย : ฿นหัวขຌอนีๅจะประกอบเปดຌวยขຌอมูลดังตอเปนีๅ 

 5.แ จ้านวนสัตว์ปຆวย / ปຆวยรกกิดรค ระบุจ านวนสัตว์ปຆวยทีไพบครัๅงรก 

 5.โ จ้านวนสัตว์ปຆวย / ปຆวย฿หมสัปดาห์นีๅ ระบุจ านวนสัตว์ทีไปຆวย฿หมพิไมติม ฉพาะชวงสัปดาห์ทีไ
รายงานตามชนิดสัตว์ กรณีทีไมีมากกวา แ หมูบຌาน ฿หຌรวมจ านวนสัตว์ปຆวย฿หมพิไมติมทัๅงหมดของทุกหมูบຌาน 

 5.ใ จ้านวนสัตว์ปຆวย / ปຆวยทัๅงหมดสะสม ระบุจ านวนสัตว์ปຆวยสะสมตัๅงตสัปดาห์ทีไ แ ของการ
รายงานหรือรายงานยอดรวมของสัตว์ทีไปຆวยทัๅงหมดนับตัๅงตทีไมีการรายงานรคจนถึงสัปดาห์ลาสุดทีไมีการ
รายงาน 

 5.ไ จ้านวนสัตว์ปຆวย / หายปຆวย ระบุจ านวนสัตว์ทีไหายปຆวย฿นสัปดาห์ทีไรายงาน 

 5.5 จ้านวนสัตว์ปຆวย / ปຆวยคงหลือ ระบุจ านวนสัตว์ทีไยังคงสดงอาการปຆวยอยู ฿นสัปดาห์ทีไรายงาน 

 5.6 จ้านวนสัตว์ปຆวย / ตาย฿นสัปดาห ์ระบุจ านวนสัตว์ทีไตาย฿นสัปดาห์ทีไรายงาน 

 5.็ จ้านวนสัตว์ปຆวย / ตายสะสมทัๅงหมด ระบุยอดรวมของสัตว์ทีไตายทัๅงหมดนับตัๅงตทีไมีการรายงาน
รคระบาดจนถึงสัปดาห์ลาสุดทีไรายงาน 

6.วันทีไสัตว์ตัวสุดทຌายปຆวย : ระบุวันสุดทຌายทีไพบสัตว์ปຆวยพิไม 

็.สถานะ : ระบุสถานะของรคระบาด ควบคุมรค ุ ฝງาระวังรค ุรคสงบ 

่.รวม : ระบุผลรวมของจ านวนสัตว์กลุมสีไยง จ านวนสัตว์ปຆวยิปຆวยรกกิดรคุปຆวย฿หมสัปดาห์นีๅุปຆวย
ทัๅงหมดสะสมุหายปຆวยุปຆวยคงหลือี จ านวนสัตว์ตาย ิตาย฿นสัปดาห์นีๅุตายทัๅงหมดสะสมี 

้.สัดสวนการปຆวยคิดป็นรຌอยละ : ิสัตว์ปຆวยสะสม/สัตว์ทัๅงหมดี×แเเ  ฿หຌค านวณสัดสวนการปຆวยของการ
ระบาด฿นครัๅงนีๅคิดปຓนรຌอยละ ดยค านวณจาก  จ านวนสัตว์ปຆวยสะสมจนตัๅงตรายงานครัๅงรกจนถึงสัปดาห์ลาสุดทีไรายงาน     

จ านวนสัตว์ทัๅงหมด
 

แเ.สัดสวนการตายคิดป็นรຌอยละ : ิสัตว์ตายละสม/สัตว์ทัๅงหมดี×แเเ  ฿หຌค านวณสัดสวนการตายขอบการ
ระบาด฿นครัๅงนีๅ คิดปຓนรຌอยละ ดยค านวณจาก  จ านวนสัตว์ตายสะสมนับตัๅงตรายงานครัๅงรกจนถึงสัปดาห์ลาสุดทีไรายงาน 

จ านวนสัตว์ทัๅงหมด
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 หลังจากทีไเดຌลงขຌอมูล฿นตารางดังกลาวสรใจสิๅนปຓนทีไรียบรຌอยลຌวจากนัๅนผูຌ฿ชຌ ลงบันทึกขຌอมูลการ
ด านินการควบคุมรคสะสม ซึไงขຌอมูลสวนนีๅจะหมายถึงการควบคุมรค฿นตละสัปดาห์ทีไส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเดຌด านินการ ดยทานสามารถคลิกลือกตามรายละอียดทีไมี฿หຌ หรือ฿นกรณีทีไมีการด านินการควบคุม

รคทีไนอกหนือจากรายละอียดทีไมี ทานสามารถคลิกทีไชอง พรຌอมทัๅงระบุวิธีทีไส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเดຌด านินการควบคุมรคนอกหนือจากรายละอียดทีไมี฿หຌ 

4. กำรลงบันทึกขຌอมูล กคร.5 

 กคร.5 จะปຓนการน าขຌาขຌอมูลกีไยวกับผนปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนมืไอกิดรคระบาดดยจຌาหนຌาทีไปศุ
สัตว์  ดยขຌอมูลรายงาน฿น กคร.5 จะ฿หຌทราบถึงจ านวนสัตว์ตละชนิด฿นพืๅนทีไ 5 กิลมตรจากจุดทีไกิดรค 
ละทราบจ านวนสัตว์ทีไเดຌรับการฉีดวัคซีน  

 

ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูลบันทึกผน/ผลการฉีดวัคซีนปງองกันรคระบาดสัตว์ กคร.5 เดຌดยคลิก
ทีไ   ตรงชอง กคร.5 ฿นหนຌาจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน กคร.1 หลังจากนัๅนจะ
ปรากฏหนຌาหลัก กคร.5 ซึไง฿นหนຌานีๅผูຌ฿ชຌสามารถด านินการตางโ เดຌ ดังนีๅ 

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 

คลิก  พืไอขຌาสูหนຌาน าขຌาขຌอมูล กคร.5  

 ผูຌ฿ชຌสามารถคลิก  พืไอน าขຌาขຌอมูล กคร.5 ดยระบบจะปຂดหนຌาผลการฉีดวัคซีนปງองกัน
ระบาดของรคสัตว์ กคร.5 ฿หຌน าขຌาขຌอมูล ดยจะมีตาราง฿หຌพิไมขຌอมูลการบันทึกผน/ผลการฉีดวัคซีน
ปງองกันรคระบาดสัตว์ กคร.5 รายละอียดขຌอมูลมีดังตอเปนีๅ 
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แ.ปฏิบัติงานวันทีไ : ระบุวันทีไทีไจຌาหนຌาทีไปศุสัตว์เดຌด านินการฉีดวัคซีน 

โ.ทีไตัๅง : ระบุ บຌาน หมูทีไ ต าบล อ าภอ จังหวัด ตามทีไจຌาหนຌาทีไปศุสัตว์เดຌด านินการฉีดวัคซีน 

ใ.จ้านวนสัตว์฿นพืๅนทีไิตัวี : ระบุชนิดละจ านวนสัตว์฿นพืๅนทีไ พรຌอมทัๅงระบุยอดรวมสัตว์ทัๅงหมดทีไอยู฿นพืๅนทีไ
ทีไกิดรคระบาด 

ไ.จ้านวนสัตว์ทีไฉีดวัคซีนิตัวี : ระบุชนิดละจ านวนสัตว์ทีไเดຌด านินการฉีดวัคซีน พรຌอมทัๅงระบุยอดรวม
จ านวนสัตว์ทัๅงหมดทีไเดຌด านินการฉีดวัคซีน 

5.ชืไออาสาฯผูຌปฏิบัติงาน : ระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌทีได านินการฉีดวัคซีน 

6.ชืไอสัตวพทย์ผูຌควบคุม : ระบุ ชืไอ-นามสกุล นายสัตวพทย์ผูຌควบคุมการด านินงานการฉีดวัคซีน 
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มืไอผูຌ฿ชຌน าขຌาขຌอมูลผลการฉีดวัคซีนปງองกันระบาดของรคสัตว์ลຌวคลิก     ระบบจะท า

การพิไมรายการทีไผูຌ฿ชຌบันทึกลง฿นตาราง ดยผูຌ฿ชຌสามารถคลิก    พืไอท าการกຌเขขຌอมูล หรือคลิกทีไ    
พืไอลบรายการขຌอมูลเดຌ ทัๅงนีๅ ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมเฟล์อกสารนบของ กคร.5 เดຌ ดยท าการลือกเฟล์ทีไตຌองการ
ลຌวคลิกพิไมขຌอมูล 

5. กำรลงบันทึกขຌอมูล กคร.ๆ 

การลงบันทึกขຌอมูล฿น กคร.ๆ จะปຓนรายละอียดกีไยวกับการควบคุมรคมืไอกิดรคระบาด฿นตละ
สัปดาห์ตัๅงตพบสัตว์ปຆวยครัๅงรกจนกระทัไงเมพบสัตว์ปຆวยพิไมปຓนระยะวลา ไ สัปดาห์ติดตอกัน ซึไงรวมเปถึง
ผนการด านินงาน ละผลการด านินงาน ละปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅนระหวางการด านินงาน ดังนัๅนการ
ลงบันทึกขຌอมูล กคร.ๆ จึงมีความส าคัญทีไจะท า฿หຌทราบถึงการด านินงานการควบคุมรค฿นตละพืๅนทีไทีไกิด
รคระบาด 

ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมรายการขຌอมูลบันทึกการควบคุมรค กคร.ๆ เดຌดยคลิกทีไ      ตรงชอง กคร.6 ฿น
หนຌาจัดการขຌอมูลบันทึกการกิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน กคร.1 หลังจากนัๅนจะปรากฏหนຌาหลัก กคร.6 ซึไง฿น
หนຌานีๅผูຌ฿ชຌสามารถด านินการตางโ เดຌ ดังนีๅ 

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 

มีรายละอียดการลงบันทึกดังตอเปนีๅ  

แ วัน/ดือน/ปี : ระบุชวงวันทีไทีไจຌาหนຌาทีไส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเดຌด านินการควบคุมรค ดยผูຌ฿ชຌสามารถ

คลิกทีไชองวาง  ตามทีไมีรายละอียด฿หຌ 

โ. ชนิดรค : ระบุ ชืไอรค ทีไปຓนสาหตุท า฿หຌสัตว์ปຆวย พรຌอมทัๅงระบุรายละอียดต าหนงทีไปຓนจุดกิดรค ิหมู
ทีไ บຌาน ต าบล อ าภอ จังหวัดี 

ใ. กิจกรรม : ระบุรายอียดตามทีไมี฿หຌ฿นตารางดังตอเปนีๅ 

ใ.แ การกใบตัวอยางทางหຌองปฏิบัติการ ระบุรายละอียด฿นหัวขຌอนีๅกรณีทีไมีการกใบตัวอยาง ตถຌาเม
มีการกใบตัวอยางสามารถระบุเดຌชนกัน  

ใ.โ การควบคุมการคลืไอนยຌาย ระบุผนการควบคุมการคลืไอนยຌาย฿นขตพืๅนทีไทีไกิดรคระบาด ดย
มีดังนีๅ 



26 

 

ใ.โ.แ ประกาศขตรคระบาด ระบุรายละอียด วันทีไประกาศขตรคระบาด จนวันสิๅนสุด
ของการประกาศขตรคระบาด ละพืๅนทีไทีไกิดรคระบาด 

ใ.โ.โ หຌามคลืไอนยຌายสัตว์ปຆวย สัตว์รวมฝูง ละสัตว์฿นรัศมี 5 กิลมตรจากจุดกิดรค 

 

ใ.ใ การสอบสวนรค ระบุผนการปฏิบัติสอบสวนรค ละผลการสอบสวนรค 

ใ.ไ การท าลายซากสัตว์ 

ใ.5 การท าลายชืๅอรค 

ใ.ๆ การสรຌางภูมิคุຌมกัน 

ใ.็ การรักษาสัตว์ปຆวย 

ใ.่ การผຌาระวังรค 

ใ.้ การประชาสัมพันธ์ 

 หลังจากทีไระบุ ผนละผลการปฏิบัติงาน ฿น กคร.ๆ สรใจสิๅนปຓนทีไรียบรຌอยลຌว฿หຌผูຌ฿ชຌคลิกทีไ 
 ระบบท าการบันทึกขຌอมูลทีไผูຌ฿ชຌเดຌลงขຌอมูลทัๅงหมด 
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6. พืๅนทีไประกำศขตรคระบำด 

 มืไอกิดรคระบาด฿นตละพืๅนทีไจ าปຓนจะตຌองมีการประกาศขตรคระบาดระบาดชัไวคราว ซึไงจะท า
฿หຌทราบถึงพืๅนทีไทีไกิดรคระบาด ละจะมีผลตอการควบคุมรคระบาด฿นพืๅนทีไนัๅนโ จຌาหนຌาทีไสามารถพิไม
ขຌอมูลประกาศขตณคระบาดสัตว์เดຌดยคลิกทีไปุຆม  จากนัๅนระบบจะสดงหนຌาจอการพิไมการจຌง
รคระบาดสัตว์ 

 

 ซึไง฿นหนຌานีๅผูຌ฿ชຌสามารถด านินการตางโ เดຌ ดังนีๅ 

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 

การลงบันทึกขຌอมูล฿น พืๅนทีไประกาศขตรคระบาด จะมีขຌอมูลละรายละอียดดังตอเปนีๅ 

แ.ประภทประกาศ : ระบุ ประภทของขตรคระบาด ดยผูຌสามารถคลิกลือกทีไเดຌ ใ บบ คือ ประกาศขต
รคระบาดชัไวคราว ประกาศขตรคระบาดสงสัย ละ ประกาศขตรคระบาด 

โ. วันทีไประกาศ : ผูຌ฿ชຌสามารถคลิกทีไ พืไอระบุวันทีไประกาศขตรคระบาด 

ใ. ชนิดรคระบาด : ระบุรคระบาดทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ 
ไ.หนวยงานทีไประกาศ : ระบุ ส านักงานปศุสัตว์อ าภอทีไประกาศขตรคระบาด 

5.ชืไอผูຌประกาศ : ระบุ ชืไอผูຌประกาศขตรคระบาด฿นอ าภอนัๅนโ 

6.ต้าหนงผูຌประกาศ : ระบุ ต าหนงของผูຌทีไประกาศขตรคระบาด 

็.วันสิๅนสุดประกาศ : ระบุ วันสุดทຌายทีไประกาศ฿หຌปຓนขตรคระบาด 

่.ชนิดสัตว์ : ระบุชนิดสัตว์ทีไกิดรค ดย฿นระบบ e-smart  มี฿หຌคลิกลือกเดຌตามชนิดสัตว์ 
หลังจากทีไผูຌ฿ชຌลงบันทึกขຌอมูล฿น พืๅนทีไประกาศขตรคระบาดชัไวคราว สรใจสิๅนปຓนทีไรียบรຌอยลຌว ฿หຌ

ผูຌ฿ชຌคลิกทีไ  ระบบจะท าการบันทึกขຌอมูลทัๅงหมด ละปรากฏสวนน าขຌาขຌอมูลพืๅนทีไขตรคระบาด
สัตว์ ละนบเฟล์ 
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7. ผลกำรตรวจทำงหຌองปฏิบัติกำร 

 ผูຌ฿ชຌสามารถพิไมขຌอมูล ผลตรวจเดຌดยคลิกทีไ      ตรงชองผลตรวจ ฿นหนຌาจัดการขຌอมูลบันทึกการ
กิดรคระบาดสัตว์บืๅองตຌน กคร.1 จะปรากฏหนຌา฿หຌพิไมขຌอมูลผลตรวจ ซึไง฿นหนຌานีๅผูຌ฿ชຌสามารถด านินการ
ตางโ เดຌ ดังนีๅ 

คลิก  พืไอกลับสูหนຌาหลัก กคร.1 

คลิก  พืไอสดงรายละอียดขຌอมูล กคร. ทีไน าขຌาลຌวทัๅงหมด 

 

฿นการน าขຌาขຌอมูลผลตรวจ ประกอบเปดຌวยรายละอียดของขຌอมูลทีไตຌองน าขຌา เดຌก ผลการตรวจ 
วิธีการตรวจ วันทีไทดสอบ หมายหตุ สรุปผลการตรวจ ละนบเฟล์ ทัๅงนีๅ฿นสวนของการน าขຌาขຌอมูลผลการ
ตรวจ ละวิธีการตรวจ จะมีระบบ RTE ขຌามา คือ ผูຌ฿ชຌจะสามารถจัดรูปบบนืๅอหาคลຌายกับ Microsoft 

Word เดຌ ดยระบบ RTE มีการ฿ชຌงาน ดังนีๅ 
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กำร฿ชຌงำนระบบ RTE 

ระบบ RTE ปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการขຌอมูลทีไจะน าขึๅนผยพรผานวใบเซต์ ดยระบบ 
RTE มีหนຌาจอจะคลຌายกับ Microsoft Word มีฟังก์ชัไนการท างานสวนมากหมือนกัน ท า฿หຌการปรับปรุงขຌอมูล
บนวใบเซต์ท าเดຌอยางงายดาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. กำรรำยงำนวันทีไสิๅนสุดรค 

มืไอสถานะรคระบาดสัตว์ ปຓนสีขียว หรืออยู฿นสถานะรคสงบลຌว จะสามารถ฿สขຌอมูลวันทีไสิๅนสุด

รคเดຌ สามารถสังกตเดຌจาก สัญลักษณ์ ตรงคอลัไมสิๅนสุดรคปลีไยนปຓนสีดง คือสามาถลงขຌอมูล

วันทีไสิๅนสุดรคเดຌ ดย฿หຌคลิกทีไสัญลักษณ์  ลຌวลือกวันทีไสิๅนสุดรค ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


