
สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

✔ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
✔ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
✔ ศูนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค  
✔ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการและวางแผนการผลิตแอนติเจนหรือชุดทดสอบ 

ตามแผนการปฏิบัติงานต้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์เขต ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและทดสอบโรค 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

ตามแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์อําเภอ รายงาน 

สร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ 
ฝึกอบรมเรื่องโรคระบาดสัตว์และแนวทางการเฝ้าระวังโรคให้เกี่ยวข้อง

☑ จํานวนประชากรสัตว์ 

☑ จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

☑ ประวัติการฉีดวัคซีน 

☑ จํานวนโรงฆ่าสัตว์ 

☑ จํานวนฟาร์มปศุสัตว์

หมวด 1 ภาวะปกติ

ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคและทดสอบโรค

PLAN
☑ 
☑ 
☑ 

ปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์เขต

เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์
ในท้องที่รับผิดชอบ อย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ

ตามแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

เจ้าของสัตว์

กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน
อาสา
ปศุสัตว์

สหกรณ์โคนม

กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
การดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พ.ศ. 2560 

สนง.ปศุสัตว์เขต 7



สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค/ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ส่งตัวอย่าง 

ปศุสัตว์จังหวัด

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

✔ วางแผนออกตรวจสุขภาพสัตว์ 
✔ บันทึกในสมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์ 
✔ เก็บข้อมูลการเฝ้าระวังโรค 
เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามภาวะโรคย้อนหลังได้

กรณีพบความผิดปกติด้านสุขภาพสัตว์ให้เก็บตัวอย่างจากสัตว์เพื่อยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
กรณีที่พบสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงานและดําเนินการควบคุมโรคตามหมวด 2 

ส่งรายงานการเฝ้าระวังโรค 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

ปศุสัตว์จังหวัด

✔ รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากปศุสัตว์อําเภอ  
✔ วิเคราะห์ข้อมูล 
✔ ส่งรายงาน 
ภายในวันสุดท้ายของเดือน

หากผลการตรวจเป็นโรคระบาดให้ดําเนินการตามหมวด 2

ดําเนินการเฝ้าระวังโรคทางอาการ ดังนี้

⏎ 

⏎

 ปศุสัตว์อําเภอ

ปศุสัตว์เขต

✔ รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากปศุสัตว์จังหวัด  
✔ วิเคราะห์ข้อมูล 
✔ ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

✔ รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังโรคจากปศุสัตว์เขต  
✔ วิเคราะห์ข้อมูล 
✔ ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

กรมปศุสัตว์

สําเนา

REPORT

REPORT

REPORT
ติดตามกํากับดูแล

REPORT

ติดตามกํากับดูแล

ติดตามกํากับดูแล

REPORT

สําเนา

สําเนา
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ดําเนินการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

สัตวแพทย์ประจําท้องที่ ทดสอบโรค / เก็บตัวอย่างจากสัตว์ ส่งห้องปฏิบัติการ 
โดยให้ระบุกิจกรรมของการเฝ้าระวังโรค 
ตามแผนงานให้ชัดเจน 

✔ ตรวจวินิจฉัย 
✔ ชันสูตรโรค 
✔ บันทึกผลการทดสอบโรค/ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
✔ รายงานผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 

ติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานหน่วยงานในพื้นที่ให้ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 

✔ พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อนํามาใช้ในการเฝ้าระวังโรค 
✔ ติดตามควบคุมการตรวจวินิจฉัยโรคให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ / 
ผลการตรวจชันสูตรโรค

เพื่อวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน 
ทดสอบโรคและควบคุมโรคต่อไป

เลือด 
ซีรัม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค/ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลสัตว์

อวัยวะ
ซาก

สวอป

ปศุสัตว์เขต

สรุปผลการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 
ตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค/ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์
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จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

(1) จัดทําแผนการทําวัคซีนในพื้นที่ตามแบบกคร. 5 
(2) ดําเนินการทําวัคซีนตามแผนในข้อ (1) 

ผลิตหรือจัดหาวัคซีนตามความต้องการของ 
สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

ประชุมและวางแผนการป้องกันโรค

เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
จัดหาสนับสนุนวัคซีน เวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 
และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค 
ตามแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ 
ของกรมปศุสัตว์

ประชุมและวางแผน

✔ ประชาสัมพันธ์ 
✔ จัดทําแผนฝึกอบรมให้ความรู้ 
✔ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2554

ส่วนที่ 2 การป้องกันโรค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ปศุสัตว์เขต

ปศุสัตว์จังหวัด

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

ปศุสัตว์จังหวัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าของสัตว์

กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน
อาสา
ปศุสัตว์

สหกรณ์โคนม

กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

PLAN
☑ 
☑ 
☑ 

เก็บไว้เป็นหลักฐาน ปศุสัตว์อําเภอ

ปศุสัตว์จังหวัด
สําเนา

✔ ดําเนินการ ดังนี้ 

จัดหา 
- วัคซีน 
- เวชภัณฑ์วัสตุวิทยาศาสตร์ 
- วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค

เพื่อใช้ในการดําเนินตาม 
แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

PLAN

☑ 
☑ 
☑ 
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ให้บันทึกผลการทําวัคซีนและรายงานในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

ให้ติดตามกํากับดูแลการทําวัคซีนแก่ตัวสัตว์ ดังนี้ 

วางแผนติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพของวัคซีนในพื้นที่

ส่งเสริมติดตามกํากับดูแล 
ให้เกษตรกรมีระบบการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
ของตน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อําเภอ
Record

ดําเนินการและควบคุม ให้บันทึกผลการทําวัคซีนให้เจ้าของสัตว์ 
ตามแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

ลงรายงานการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
แบบกคร. 4 /แบบฉว. 1 

ปศุสัตว์อําเภอ

ปศุสัตว์จังหวัด

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

สําเนา

REPORT

ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมข้อมูล บันทึกสรุปผลการทําวัคซีน  
ลงในแบบกคร.5/1หรือแบบฉว. 2

Record ปศุสัตว์เขต

ปศุสัตว์เขต สรุปผลการทําวัคซีน  
ลงในแบบกคร.5/2หรือแบบฉว. 3

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

ปศุสัตว์อําเภอ
สัตว์ในพื้นที่ 
ให้เป็นตามแผนการทําวัคซีน

ปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์เขต

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
PLAN
☑ 
☑ 
☑ 

ปศุสัตว์จังหวัดสรุปวิเคราะห์+รายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน

REPORT

ปศุสัตว์เขต

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

สุ่มติดตามกํากับดูแล 
การทําวัคซีน

ติดตามกํากับดูแล 
การทําวัคซีน

สุ่มติดตามกํากับดูแล 
การทําวัคซีน

ติดตามกํากับดูแล  
การปฏิบัติงานป้องกันโรค

สรุปวิเคราะห์+รายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน REPORT

ติดตามกํากับดูแล  
การปฏิบัติงานป้องกันโรค

สรุปวิเคราะห์+รายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน

REPORT

กรมปศุสัตว์
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เก็บตัวอย่างจาก 
สัตว์ป่วย/ซากสัตว์ป่วย

(1) โรคระบาดสัตว์ที่กําหนดในแผนงานการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
ให้ดําเนินการตามแผนรายโรคของกรมปศุสัตวห์รือ  

(2) โรคระบาดสัตว์อื่นหรือกรณีสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้ใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามมาตรา 13 และมาตรา 40  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยแนวทางมี ดังนี้ 

หมวด 2 ภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
การดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พ.ศ. 2560 

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

ได้รับแจ้ง/ทราบ

เกิดโรคระบาด 
/ตรวจอาการสัตว์ -->เป็น/สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

REPORT ปศุสัตว์จังหวัด

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค/ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานโดยด่วน  
ตามแบบกคร. 1 /แบบรก.1

รีบดําเนินการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย ดังนี้ 

(ฉ) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
รอบจุดเกิดโรคในกรณีที่สามารถ
ป้องกันและควบคุมโรคได้โดย
วัคซีนตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

(ก) สั่งกักขังแยก/ย้ายสัตว์ป่วยหรือ
สงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตที่กําหนด/
ทําการรักษา 

(ข) เก็บตัวอย่างสัตว์ หรือซากสัตว์  
อาหารสัตว์ นํ้าหรือตัวอย่างอื่น ๆ  
ตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันหาสาเหตุ 

(ค) ทําลายสัตว์ป่วยในจุดเกิดโรคระบาด 
หากพิจารณาว่าจะสามารถควบคุมโรค
ไม่ให้แพร่กระจายได้

(ง) ทําความสะอาด ทําลายเชื้อโรค
ระบาดหรือทําลายสิ่งของใด ๆ ในที่
ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด 

(จ) สอบสวนโรคและค้นหา 
สัตว์ป่วยเพิ่มเติม 

(ช) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
และซากสัตว์
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ดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้ 

ปศุสัตว์จังหวัด

แจ้ง

เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

สัตวแพทย์ประจําท้องที่

ปศุสัตว์จังหวัด

สัตวแพทย์ประจําท้องที่ ด่านกักกันสัตว์

ประสานงานร่วม

ดําเนินการควบคุมโรคตาม (1) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
และซากสัตว์

PLAN
☑ 
☑ 
☑ 

เจ้าหน้าที่ 

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์ 

ทรัพยากร

ห้องปฏิบัติการ

เป็นประธานใน
การวางแผน
ควบคุมโรคใน
ระดับจังหวัด 

ปศจ.

บริหารจัดการ

ปศุสัตว์เขต

แนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น

ปศุสัตว์จังหวัด

ขอรับการสนับสนุน

VACCINE

เจ้าหน้าที่ วัสดุ เวชภัณฑ์ วัคซีน

คณะกรรมการ

บูรณาการร่วม 
หน่วยงานอื่น

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

เป็นประธาน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด
ระดับจังหวัด

ปศุสัตว์จังหวัด
สัตวแพทย์ประจําท้องที่

ด่านกักกันสัตว์

ประสานงานร่วม

วางแผนและดําเนินการควบคุมโรค

ด่านกักกันสัตว์

ได้รับแจ้ง/ทราบ

เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

1 2

3 4

ดําเนินการควบคุมโรค
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ปศุสัตว์เขต

ได้รับแจ้ง/ทราบ

เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

รีบดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้

ปศุสัตว์จังหวัด

จัดเจ้าหน้าที่

ติดตาม 
การควบคุมโรค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค 

ทีมสอบสวนโรคประจําเขต 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

จัดเจ้าหน้าที่

หรือประสาน

เข้าร่วมทําการสอบสวนโรค 

ปศุสัตว์จังหวัด

แจ้งขอความช่วยเหลือ แนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น

หรือ

ปศุสัตว์เขต
VACCINE

เจ้าหน้าที่ 

วัสดุ เวชภัณฑ์ 

วัคซีนสนับสนุน

ในการควบคุมโรค ณ จุดเกิดโรคภายใน 24 ชั่วโมง

หากพบว่ามีการระบาดอย่างกว้างขวาง 
และไม่สามารถควบคุมได้ทันที

แจ้งขอความช่วยเหลือ
เร่งด่วน 

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

ในกรณีที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างกว้างขวาง > 1 จังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

มีความจําเป็นต้องวางแผนการควบคุมโรค > 1 จังหวัด

หรือ

ปศุสัตว์เขต

✔ อํานวยการควบคุมโรคภายในพื้นที่ 
✔ บริหารจัดการเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ภายในเขต

เพื่อปฏิบัติงานการควบคุมโรค 

ปศุสัตว์เขต
แจ้ง

ปศุสัตว์จังหวัด

ใกล้เคียงพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด
ทราบโดยเร่งด่วน

เพื่อให้เตรียมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดเข้าไปในพื้นที่
จังหวัดนั้น ๆ ได้ทันท่วงที

1 2

3 4

5
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ในกรณีที่มีแนวโน้มการระบาดอย่างกว้างขวาง 
> 1 พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

 
มีความจําเป็นต้องวางแผนการควบคุมโรค      
> 1 พื้นที่เขตปศุสัตว์ 

 
กรณีพบโรคอุบัติใหม่ (Ermerging Disease) 
โรคอุบัติซํ้า (Re-emerging Disease)

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

แจ้ง

ปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์เขต

เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

รีบดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้

ติดตามสถานการณ์
และการควบคุมโรค 

กรณีที่ไม่สามารถยืนยันหาสาเหตุของการเกิดโรคได้ 
/โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease)  
/โรคอุบัติซํ้า (Re-emerging Disease) จัดเจ้าหน้าที่

ร่วมสอบสวนโรค

แจ้งขอความช่วยเหลือ แนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น

หรือปศุสัตว์เขต

สนับสนุน

ในการควบคุมโรค ณ จุดเกิดโรคภายใน 24 ชั่วโมง

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

เจ้าหน้าที่ 

วัสดุ เวชภัณฑ์ 

อื่นๆ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

VACCINE จัดส่งวัคซีน

ประสานงาน

หรือ

หรือ

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

✔ อํานวยการควบคุมโรคภายในพื้นที่ 
✔ บริหารจัดการเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์

เพื่อปฏิบัติงานการควบคุมโรค 

1 2

3 4

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค/ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดเจ้าหน้าที่

ร่วมสอบสวนโรค ตามข้อ 2

ผู้ส่งตัวอย่าง 

ปศุสัตว์จังหวัด

⏎ 

⏎

✔ ตรวจวินิจฉัยโรค 
✔ แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรค

กรณีโรคสัตว์อุบัติใหม่ (Emerging Disease) โรคอุบัติซํ้า (Re-ermerging Disease)  
✔  แจ้งรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคทันที

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์ผ่านทาง สคบ.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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ปศุสัตว์จังหวัด เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

ได้รับแจ้ง/ทราบ

แจ้งและรายงาน ดังนี้ 

กลุ่มโรคที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากและถือเป็นกรณีฉุกเฉินหากเกิดการระบาดของโรค 
รวมทั้งโรคสัตว์อุบัติใหม่ (Emerging Disease) โรคอุบัติซํ้า (Re-emerging Disease) 

รายงานโรคเบื้องต้น ปศุสัตว์เขต

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

REPORT

ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ได้รับแจ้งหรือตรวจพบโรคระบาด ดังนี้

✔ โรคปากและเท้าเปื่อย 
✔ โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย 
✔ โรคแบล็กเลก 
✔ โรควัณโรค 
✔ โรคอหิวาต์สุกร 
✔ โรคพีอาร์อาร์เอส 
✔ โรคบรูเซลลา 
✔ โรคสัตว์แปลกถิ่น (Exotic Diseases)  
✔ และโรคสัตว์อุบัติใหม่ (Emerging Disease)  
✔ โรคอุบัติซํ้า (Re-emerging Disease)

ให้รายงานภาวะโรคเบื้องต้นตามระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (E-smart Surveillance) 
แบบกคร. 1 ทางอินเตอร์เน็ต

✔ โรคพิษสุนัขบ้า 

ให้รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies net) 

✔  โรคไข้หวัดนก 
✔  โรคนิวคาสเซิล 
✔  โรคอหิวาต์สัตว์ปีก 
✔  โรคกัมโบโรกาฬโรคเป็ด 

ให้รายงานการป่วยตายผิดปกติตามแบบรายงานการเฝ้า
ระวังโรคไข้หวัดนกในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก (แบบรก. 1) ทางอินเตอร์เน็ต 

รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตว์ 
รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคบรูเซลลา 
 
รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตว์ปีก 
รายงานการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า 

1

(แบบกคร. 2)  
(แบบกคร. 2/1) ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  
(E-smart Surveillance)  
(แบบกคร. 2/2) ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
(แบบกคร. 2/3) ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งการเกิดโรคระบาดหรือได้รับการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ

รายงานผลทางห้องปฏิบัติการตามระบบที่รายงานใน                 และ3 1 2

4

2

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรคประจําสัปดาห์แบบกคร. 3 จนกว่าโรคสงบ  
ตามแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
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กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

✔  โรคไมโคพลาสมา 
✔  โรคพาร์โวไวรัส 
✔  โรคแซลโมเนลลา 
✔  โรคหลอดลมอับเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก 
✔  โรคมาเรก 
✔  และโรคระบาดอื่น ๆ

ส่งรายงานสรุปสภาวะโรคประจําเดือนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจําภาค

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

เกิดโรคระบาด / สงสัยว่าเป็นโรคระบาด

แจ้ง

แจ้งและรายงาน ทันที 
REPORT

สํานักควบคุมป้องกัน
และบําบัดโรคสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัด

ปศุสัตว์เขต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
การดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พ.ศ. 

2560 
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