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Flow chart การรายงานในระบบฐานข้ อมูล TRN (ปรับปรุง มิถนุ ายน 2561)
1. แจ้ งโรคและตรวจสอบสัตว์ สงสัย
1. การแจ้ งโรคและตรวจสอบสัตว์ สงสัย

พบสัตว์สงสัยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ า
โดยเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ จังหวัด

โดยประชาชน หรือ บุคคลภายนอก
แจ้ งลงในส่วนแจ้ งพบสัตว์สงสัย
ในฐานข้ อมูล TRN

แจ้ งโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่กรมปศุสตั ว์
เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ตรวจสอบการแจ้ งโรค
ในฐานข้ อมูล TRN

2.

การเก็บตัวอย่ างส่ งตรวจ
2. การเก็บตัวอย่ างส่ งตรวจ
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเก็บ
ตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ ด้ วยตนเอง
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ กรอกใบส่งตัวอย่าง
หรือ E-mail ให้ เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ จังหวัด ทราบ

3.

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ดําเนินตรวจสอบในพื ้นที่และการเก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ
เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ จังหวัด กรอกข้ อมูลการส่งตัวอย่างลง TRN ภายใน
24 ชั่วโมงหลังได้ รับแจ้ ง โดยระบุตวั อย่างเป็ น รอผลผลตรวจ

การรายงานผลการตรวจและแจ้ งเตือน

3. การรายงานผลการตรวจและแจ้ งเตือน
(Alert System)
Alert System)

เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัตกิ าร แจ้ งผลการตรวจโรคพิษสุนขั บ้ า
บวก

ลบ

แจ้ งผลการตรวจทาง E- mail ไปยัง
กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
(dwarroom@dld.go.th)
ส่งต่อ e- mail ผลการตรวจให้ สว่ นที่เกี่ยวข้ อง
- ติดตาม ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลใน
ระบบฯ รวมทังเร่
้ งรั ดการรายงานโรคในแต่
ละจังหวัดผ่ านปศุสัตว์ เขต
- สรุ ปสถานการณ์โรคประจําวันเสนอ
กรมปศุสตั ว์
- สรุ ปสถานการณ์โรค / ผลการสอบสวนโรค
และประสิทธิภาพการรายงานโรค เสนอ
กรมปศุสตั ว์ ประจําสัปดาห์
-

สํานักงานปศุสัตว์ เขต

ติดตาม ตรวจสอบความ
ครบครบถ้ วนของข้ อมูล
ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้ าใน
ระบบฯ ของแต่ ละปศุสัตว์
จังหวัดในพื ้นที่ปศุสตั ว์เขต
รวมทังเร่
้ งรัดการรายงานโรค
ให้ เป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั

สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัด

เมื่อได้ รับผลตรวจจากห้ องปฏิบตั กิ าร
บันทึกผลบวกในระบบบ TRN ภายใน 24 ชัว่ โมง
บันทึกผลการสอบสวนโรคในระบบ
TRN ภายใน 72 ชัว่ โมง
สรุ ปรายงานการสอบสวนโรคเสนอกรม
ปศุสตั ว์ ภายใน 72 ชั่วโมง ส่งมาที่
E-mail : dwarroom@dld.go.th

ห้ องปฏิบตั ิการแจ้ งผลกลับไป
ยังผู้สง่ ตัวอย่างเพื่อแจ้ งกลับไป
ยังเจ้ าของต่อไป และ กลุม่
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
(dwarroom@dld.go.th)
ประกาศเขตโรคระบาด
สัตว์ โดยให้ ลงข้ อมูลพื ้นที่
โรคระบาดทุกพื ้นที่ที่อยู่ใน
รัศมีการประกาศเขตโรค
ระบาด
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ ส่งข้ อความ
สัน้ (sms) แจ้ งเตือนการเกิด
โรคไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- ปศุสตั ว์จงั หวัดที่เกิด
โรค และปศุสตั ว์จงั หวัด
ข้ างเคียง
- ปศุสตั ว์เขต
- ผู้บริ หารกรมปศุสตั ว์

Flow chart การรายงานในระบบฐานข้ อมูล E-smart surveillance (ปรับปรุง มิถนุ ายน 2561)
1.
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การแจ้ งโรคและตรวจสอบสัตว์ สงสัย
1. โรคและตรวจสอบสัตว์ สงสัย
พบสัตว์ สงสัยเป็ นโรคระบาดสัตว์ ท่ ไี ม่ ใช่ โรคพิษสุนัขบ้ าและโรคในสัตว์ ปีก
โดยประชาชน

โดยเจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ จังหวัด

แจ้ งพบสัตว์สงสัยโรคระบาดสัตว์

แจ้ งโดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่

ลงในฐานข้ อมูล E-smart

ปศุสตั ว์ในพื ้นที
เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ตรวจสอบการแจ้ งโรค
ในฐานข้ อมูล E- smart

2.

การเก็บตัวอย่ างส่ งตรวจ
2. การเก็บประชาชนหรื
ตัวอย่ างส่ งอตรวจ
บุคคลภายนอกดําเนินการเก็บตัวอย่าง
ส่งห้ องปฏิบตั ิการ ด้ วยตนเอง

เจ้ าหน้ าที่ ปศจ./ปศอ.
ดําเนินตรวจสอบในพื ้นที่และการเก็บตัวอย่างส่งห้ องปฏิบตั ิการ

เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ กรอกใบส่งตัวอย่าง แล้ วส่ง
E-mail ให้ เจ้ าหน้ าที่ปศุสัตว์ จังหวัด ทราบ

เจ้าหน้ าที่ ปศุสตั ว์จงั หวัด กรอกข้อมูล กคร.1 ลงใน E-smart ภายใน
24 ชัวโมงหลั
่
งได้รบั แจ้ง โดยระบุตวั อย่างเป็ น รอผลตรวจ

การรายงานผลการตรวจและแจ้ งเตือน
3. การรายงานผลการตรวจและแจ้
อนบัติการ
เจ้ าหน้ าที่หง้ อเตื
งปฏิ
(Alert System)
3.

Alert System)

ห้ องปฏิบตั กิ ารแจ้ งผลกลับไปยัง
ผู้สง่ ตัวอย่างเพื่อแจ้ งกลับไปยัง
เจ้ าของต่อไป และกลุม่ ระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย์
(dwarroom@dld.go.th)

แจ้ งผลการตรวจโรคพิษสนัขบ้ า

ลบ

บวก

แจ้ งผลการตรวจทาง E- mail ไปยัง

กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
(dwarroom@dld.go.th)

สํานักงานปศุสัตว์ เขต

ส่งต่อ e- mail ผลการตรวจให้ สว่ นที่
เกี่ยวข้ อง
- ติดตาม ตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูล
ในระบบฯ รวมทังเร่
้ งรั ดการรายงานโรคใน
แต่ ละจังหวัดผ่ านปศุสัตว์ เขต
- สรุ ปสถานการณ์โรคประจําวันเสนอ
กรมปศุสตั ว์
- สรุ ปสถานการณ์โรค / ผลการสอบสวนโรค
และประสิทธิภาพการรายงานโรค เสนอ
กรมปศุสตั ว์ ประจําสัปดาห์

ติดตาม ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของข้ อมูลใน
ระบบฯ ของแต่ ละปศุสัตว์
จังหวัดในพื ้นที่

-

เจ้ าหน้ าที่กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ส่งข้ อความสัน้ (sms)
แจ้ งเตือนการเกิดโรคไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
- ปศุสตั ว์จงั หวัดที่เกิดโรค และ ปศุสตั ว์จงั หวัดข้ างเคียง
- ปศุสตั ว์เขต
- ผู้บริ หารกรมปศุสตั ว์

ผลการตรวจ บันทึกผลการ
สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัด
บันทึกข้ อมูล กคร. และผลตรวจในระบบ
กคร.2 บันทึกผลการสอบสวนโรคลงระบบ

และส่งสรุ ปรายงานการสอบสวนโรคเสนอกรม
ปศุสตั ว์ ภายใน 72 ชัว่ โมงหลังพบโรค ส่งมาที่

E-mail : dwarroom@dld.go.th

กคร.3 ลงข้ อมูลสัปดาห์ละครัง้ จนโรคสงบ

โรคสงบหมายถึงไม่พบสัตว์ป่วยใหม่ตดิ ต่อกัน 4
สัปดาห์ โดยต้ องใส่ 0 ลงในช่องพบสัตว์ป่วยใหม่
ติดต่อกัน 4 ครัง้ สถานะจึงเป็ นโรคสงบและใส่วนั
สิ ้นสุดโรคได้

กคร.5 แผน : ภายใน 72 ชัว่ โมง หลังพบโรค
ผล : หลังดําเนินการฉีดวัคซีนเสร็ จ

กคร.6 ลงข้ อมูลสัปดาห์ละครัง้ จนกว่าโรค
จะสงบ

ตรวจภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังจากได้ รับผลตรวจจาก
ห้ องปฏิบตั กิ าร

ประกาศเขตโรคระบาด
สัตว์ โดยให้ ลงข้ อมูลพื ้นที่
โรคระบาดทุกพื ้นที่ที่อยูใ่ น
รัศมีการประกาศเขตโรค

