
 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวดัและปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ดานสุขภาพสัตว) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดที ่๑ : ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว ใหมีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม  

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๓ 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  

- ฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟารมที่ไดรับการรับรอง GFM 

จากกรมปศุสัตว 

- จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรอง คือ จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรอง GFM ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โดยแยกเปนจำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองใหม และฟารมที่ไดรับการรับรองตออายุ โดยสำนักงานปศุสัตวจังหวัด

รายงานในระบบ E-Operation และรายงานการขึ้นทะเบียนฟารมที่ไดรับการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค

และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (ฟป.๖) 

- รอยละของฟารมที ่ไดรับการรับรองฟารมที ่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม 

หมายถึง จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม เทียบกับจำนวน

เปาหมายทั้งหมด  

รอยละของฟารมที่ไดรับการรับรอง = 
ฟารมท่ีไดรับการรับรอง

เปาหมายการรับรอง
  ๑๐๐ 

- จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองสะสม คือ จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองGFM ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑-ปจจุบัน โดยสำนักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่

เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) ทาง Google site ใหขอมูลเปนปจจุบันทุกเดือน 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เต็ม ๕ คะแนน) 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดำเนินงาน 

๑ 

ดำเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอรมรายงานการ

รับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) ทาง Google site 

ใหขอมูลเปนปจจุบันทกุเดือน 

๒ 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๑๐ ของเปาหมาย (๐.๕) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๑๕ ของเปาหมาย (๑.๐) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๒๐ ของเปาหมาย (๑.๕) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๒๕ ของเปาหมาย (๒.๐) 



๒ 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดำเนินงาน 

๒ 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม < รอยละ ๓๕ ของเปาหมาย (๐.๕) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม  รอยละ ๓๕ ของเปาหมาย (๑.๐) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม  รอยละ ๔๐ ของเปาหมาย (๑.๕) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM  รอยละ ๔๕ ของเปาหมาย (๒) 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/๒๕๖๕ (เต็ม ๕ คะแนน) 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดำเนินงาน 

๑ 

ดำเนินการอัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปจจุบันทั้งหมด ตามแบบฟอรมรายงานการ

รับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) ทาง Google site 

ใหขอมูลเปนปจจุบันทกุเดือน 

๒ 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๓๕ ของเปาหมาย (๐.๕) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๔๐ ของเปาหมาย (๑.๐) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๔๕ ของเปาหมาย (๑.๕) 

ดำเนินการรับรองตออายุฟารมGFM  รอยละ ๕๐ ของเปาหมาย (๒.๐) 

๒ 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม < รอยละ ๘๕ ของเปาหมาย (๐.๕) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม  รอยละ ๘๕ ของเปาหมาย (๑.๐) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM รายใหม  รอยละ ๙๐ ของเปาหมาย (๑.๕) 

ดำเนินการรับรองฟารมGFM  รอยละ ๙๕ ของเปาหมาย (๒) 

เปาหมาย หมายถึง เปาหมายการอบรม และเปาหมายการรับรองใหม ตามที่สำนักควบคุม ปองกัน และบำบัดโรคสัตวกำหนด 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล /หลักฐานอางอิง 

- แบบรายงานการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)    

- ขอมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-Operation) 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด  :  นางสาวพัทธหทัย  พิพัฒนธนากิจ  เบอรโทรศพัท : 02 653 4444 ตอ 4114-5 
ผูจัดเก็บขอมลู     :  นางธิตินันท  สุขนิวัฒนชัย   เบอรโทรศพัท : 02 653 4444 ตอ 4114-5 

 



๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการปองกันโรคระบาดในสัตว (การฉีดวัคซีนปองกันโรคในสัตว)  

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๕.๕ 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  
 การพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดพิจารณาจาก ๒ สวน ไดแก  
 สวนที ่๑ การปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย และโรคพิษสุนัขบาโดยการฉีดวัคซีน 
(๒.๕ คะแนน) 
 สวนที่ ๒ ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอย และโรคนิวคาสเซิล (๓ คะแนน) 

สวนที่ ๑ การปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปติกซีเมีย และโรคพิษสุนัขบาโดยการฉีดวัคซีน            
(๒.๕ คะแนน) 

 สวนท่ี ๑.๑ การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิกซีเมีย (๑.๕ คะแนน)  

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/256๕ ประเมินจาก 
 1. การฉีดวัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงคที่ ๑/256๕ (ต.ค.-พ.ย.6๔) 
 2. การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนม รอบรณรงคที่ ๑/256๕ (ต.ค.-พ.ย.6๔) 
 3. การฉีดวัคซีนปองกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบรณรงคระหวางเดือน ต.ค.-พ.ย. 6๔ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒/256๕ ประเมินจาก 
 1. การฉีดว ัคซีนปองกันโรคปากและเทาเป  อยในโคเนื ้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงคที่ ๒/256๕               
(เม.ย.-พ.ค.6๕) 
 2. การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเป อยในโคนม รอบรณรงคที่ ๒/256๕ (ก.พ.-มี.ค.6๕) และ               
รอบรณรงคที่ 3/256๕ (มิ.ย.-ก.ค. 6๕) 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน 

๑.๕ การฉีดวัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
     ๑.๑.๑  ดำเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเป อยและโรคเฮโมรายิก เซปทิซีเมียให
ครอบคลุมประชากรปศุสัตวในพื้นที่ (≥ รอยละ 80) ตามรอบรณรงคฯ และมี รายงานการ ผลการฉีด
วัคซนีปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.๕) ใหส านักงานปศุสัตวเขตที่ รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๑ เดือน
หลังจากรอบรณรงควัคซีน (๑ คะแนน) 
               - โรคปากและเทาเปอย (0.5๐ คะแนน) 
               - โรคเฮโมรายิกเซปทิกซีเมีย (0.5๐ คะแนน) 
    ๑.๑.๒ ลงขอมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation ตามระยะเวลาที่กำหนด และลง
ขอมูลถูกตองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินการ (0.5 คะแนน) 
               - โรคปากและเทาเปอย (0.25 คะแนน) 
- โรคเฮโมรายิกเซปทิกซีเมีย (0.25 คะแนน) 
 

  

 

 



๔ 

 สวนท่ี ๑.๒ การฉีดวัคซีนกรณีปองกันโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑ คะแนน)  

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/256๕ 
- การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การดำเนินการ : ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน 
 การตรวจสอบ :  รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครบทุกทองถิ่น ให สำนักงาน       
ปศุสัตวเขตภายในวันท่ี 15 มีนาคม 256๕ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/256๕ 
- การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การดำเนินการ : ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีน โดยทุกทองถิ่นสามารถ
ฉีดวัคซีน (vaccination coverage) ไดอยางนอยรอยละ ๘๐ ตามแผนการฉีดวัคซนี 
 การตรวจสอบ :รายงานผลการฉีดวัคซีนของทองถิ ่นครบทุกทองถิ ่น ใหสำนักงานปศุสัตวเขตภายใน                
วันท่ี 15 กันยายน 256๕ 

เงื่อนไขสวนที่ 1.1 
๑.  สำหรับขอ ๑.๑.๑ สำนักงานปศุสัตวเขตเปนผูสรุปผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.๕) สำหรับ

พ้ืนที่ปกติของแตละจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ใหสำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตวทางไปรษณยี อิเล็กทรอนิกส
ที ่dcontrol5@dld.go.th 

-   รอบที่ 1/256๕ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 256๕ 
-   รอบที่ 2/256๕ ภายในวันที่ 30 กันยายน 256๕ 
๒. สำหรับขอ ๑.๑.๒ กรณีที่เปนการฉีดวัคซนีปองกันโรคจะอยูในชวงรณรงคและตามรอบของชนิดปศุสัตว 

การกรอกขอมูลในระบบ e-Operation ตองลงขอมูลในสวน “การฉีดวัคซีนปองกันโรค” และลงขอมูลตามระยะเวลาที่
กำหนดตามเอกสารแนบ 

เงื่อนไขสวนที่ 1.๒ 
การรายงานขอมูลแผนและผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นให 

สำนักงานปศุสัตวเขตรวบรวบ ตรวจสอบขอมูลของส านักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ และรายงานมายังสำนักควบคุม 
ปองกัน และบำบัดโรคสัตว ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ dcontrol6@dld.go.th 

-   รอบที่ 1/256๕ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 256๕ 
-   รอบที่ 2/256๕ ภายในวันที่ 30 กันยายน 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

สวนที่ ๒ ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซนีโรคปากและเทาเปอย และโรคนิวคาสเซิล (๓ คะแนน) 

สวนที่ ๒.๑ ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอย (๒ คะแนน)  

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/256๕ 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน หลักฐาน 

๒ เก็บตัวอยางซีร ั ่ม ครบถวนตามเปาหมายใน 
โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุมกันของโรคปาก 
และเทาเป  อยในส ัตวเค ี ้ยวเอ ื ้องขนาดใหญ 
ประจำรอบรณรงค 1/256๕ และการติดตาม 
ระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 
สำหรับพื ้นที ่ปศุสัตวเขต ๒ ตามเปาหมายใน    
กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับ 
ภูมิคุ มกันโรคปากและเทาเป อยในพื ้นที ่ภาค 
ตะวันออกของประเทศไทย ประจำป ๒๕๖๕ 
และสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

รายงานผลการเก็บตัวอยางซีรั่มที่กำหนดใน 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุมกันของโรค
ปากและเทาเปอยในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
ประจำรอบรณรงค 1/256๕ และการ ติดตาม
ระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซนี ในโคนม 
2. ก ิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในพื ้นที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจำป 
๒๕๖๕ 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/256๕ 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน หลักฐาน 

๒ โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุมกันตอโรค 
ปากและเทาเป  อย หมายถึง โคเนื ้อ/โคนม/ 
กระบือ ที่มีระดับภูมิคุมกันตอโรคปากและเทา 
เปอย ชนิด O และ A มากกวาหรือเทากับ ๑:๘๐ 
ดวยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจากรอยละของ 
ระดับภูมิคุมกันตอตัวอยางที่เปนเปาหมายของ 
จังหวัด 

ระดับภูมิคุมกัน (≥ 1:80) คะแนน 
< รอยละ 50 0 
≥ รอยละ 50 ๐.๕ 
≥ รอยละ ๖0 ๑ 
≥ รอยละ 70 ๑.๕ 
≥ รอยละ 80 ๒ 

 

รายงานผลตรวจระด ับภ ูม ิ ค ุ  มก ั นจาก
หองปฏิบัติการกรมปศุสัตวตามที่กำหนดใน 
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุมกันของโรค
ปากและเทาเปอยในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
ประจำรอบรณรงค 1/256๕ และการติดตาม
ระดับภูมิคุมกันภายหลังการฉีดวัคซนี ในโคนม 
2. ก ิจกรรมสำรวจความช ุกและตรวจสอบ
ระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในพื ้นที่
ภาคตะว ันออกของประเทศไทย  ประจำป
๒๕๖๕ 

 
เงื่อนไขสวนที่ 2 

- การเก็บตัวอยางสำหรับการตรวจระดับภูมิคุมกันภายหลังจากการไดรับวัคซีนโรคปากและเทาเปอย จะตอง
ดำเนินการหลังโครงการรณรงคฉีดวัคซนีโรคปากและเทาเปอย รอบ ๑/๒๕๖๕ ไมนอยกวา ๑ เดือน 

 



๖ 

สวนที่ ๒.๒ ระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุมกันไกภายหลังไดรับวัคซีน

ปองกันโรคนิวคาสเซิล (คะเนนเต็ม ๑ คะแนน) 

๑. ระดับภูมิคุมกันของไกพื้นเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ตาม

กิจกรรมสำรวจภูมิคุมกันไกภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซลิ 

๒. ไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM มีภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ที่มี

ระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล มีคาอยูในชวง ๒๓  ถึง ๒๘      

๓. รอบการประเมิน หมายถึง 

ก. รอบที ่๑ ใชผลของวันที ่ ๑ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ โดยการใชผลทาง

หองปฏิบัติการจากการสงขอมูลจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย ให

สำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตว 

ข. รอบที่ ๒ ใชผลของวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการใชผลทางหองปฏิบัติการจาก

การสงขอมูลจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย ใหสำนักควบคุม ปองกันและ

บำบัดโรคสัตว 

๔. การรายงาน 

ก. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดรายงานประวัติสัตวตามเอกสารแนบและบันทึกขอมูลลงในระบบ

สารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก 

ข. ใหสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือ ศูนยวิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย รายงานผลระดับ

ภูมิคุมกันไกพื้นเมืองตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุมกันไกภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล มายังกลุมควบคุมปองกัน

โรคสัตวปก สำนักควบคุมปองกันและบำบัดโรคสัตวหลังเสร็จกิจกรรมแตละรอบ 

๕. รอยละของระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุมกันภายหลัง

ไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล หมายถึง จำนวนตัวอยางซีรั่มที่มีระดับภูมิคุมกันของไกพื้นเมืองตอโรคนิวคาสเซิล มีคา

อยูในชวง ๒๓  ถึง ๒๘      

    รอยละของระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมือง (GFM)  =   
จำนวนตัวอยางซีรั่มที่มีระดับภูมิคุมกันอยูในชวง ๒๓ถึง ๒๘

 จำนวนตัวอยางซีรั่มไกพื้นเมือง( )ทั้งหมด
×๑๐๐ 

    

๖. ระดับคะแนนที่ได หมายถึง การนำเอารอยละของระดับภูมิคุมกันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM 

ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุมกันไกภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล มาเทียบกับคาระดับคะแนน ตาม

ตารางเกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และรอบที่ ๒/๒๕๖๕ 

๗. รายงานประวัติสัตวตามเอกสารแนบและบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวัง

โรคไขหวัดนก (๑ คะแนน) 

๘. คะแนนที่ได หมายถึง การนำเอาระดับคะแนนที่ไดจากขอ ๖. + ๗. หารดวย ๕ 

 

 



๗ 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และรอบที่ ๒/๒๕๖๕ 
 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน 

ระดับภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิลในไกพื้นเมือง 

๐ นอยกวารอยละ ๔๐ ของเปาหมาย 

๑ มากกวาเทากับรอยละ ๔๐ ของเปาหมาย 

๒ มากกวาเทากับรอยละ ๕๐ ของเปาหมาย 

๓ มากกวาเทากับรอยละ ๖๐ ของเปาหมาย 

๔ มากกวาเทากับรอยละ ๗๐ ของเปาหมาย 

เง่ือนไขสวนที่ ๓ 

-  ไกพ้ืนเมืองที่ไดรับรอง GFM ที่มีระดับภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล มีคาอยูในชวง ๒๓ ถึง ๒๘  

- รายงานขอมูลประวัติสัตวลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก 

 
กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
นายกิติภัทท  สุจิต  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๑๔ 
นางสาวนพศร เก้ือตะโก  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๑๔ 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนที่เก่ียวของกับโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซปทิกเมีย  
     นางสาวภัณฑิรา  เอ้ืออวยพร  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๓๓ 
ผูจัดเก็บขอมูลสวนที่เก่ียวของกับโรคสัตวปก  : 

นางสาวฉัตรอรุณ  พัฒแกว  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๖๒ 
ผูจัดเก็บขอมูลสวนที่เก่ียวของกับโรคพิษสุนัขบา  : 

   นางสาวนิพิชฌมชา   มาทอง    เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได = ระดับคะแนน + การบันทึกขอมูลประวัติสัตวลงในระบบ (๑ คะแนน) /๕ 



๘ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการเฝาระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเทาเปอย  
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบา 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๑๑.๕ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : การพิจารณาผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  
สวนท่ี ๑ การเฝาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตวปก (๓.๕ คะแนน) 
สวนที ่๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตวไดแก โรคปากและเทาเปอย โรค เฮโมรา-

ยิกเซปทิซีเมยี โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบาในระบบสารสนเทศ (๔ คะแนน) 
สวนที ่๓ การการควบคุมโรคระบาดในสัตวที่สาคัญ (โรคปากและเทาเปอย โรค เฮโมรายิกเซปทิซี

เมีย และโรคพิษสุนัขบา) (๔ คะแนน) 

สวนที่ ๑ การเฝาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตวปก (๓.๕ คะแนน) 

สวนที่ ๑.๑ การเฝาระวังโรคระบาดในสุกร (๒ คะแนน) 
รายงานการเฝาระวังโรคในสุกรตามแบบฟอรมออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดท่ีสำคัญในสุกรและหมูปา” โดยมีกิจกรรมยอยทั้งหมด 4 
กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมยอยที่ 1 การเฝาระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่สำคัญในสุกรในฟารม (0.5 คะแนน) 
กิจกรรมยอยที่ 2 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาด    ที่สำคัญ

ในสุกรและหมูปา ในโรงฆาสุกร จำนวนทั้งหมด 1,568 แหง โรงฆาละ 2 ครั้ง/ป (0.5 คะแนน) 
กิจกรรมยอยที่ 3 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการสำหรับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาด    ที่

สำคัญในสุกรและหมูปา ในสถานที่จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร จำนวนตำบลละ 1 แหง       ตำบลละ 2 
ครั้ง/ป (0.5 คะแนน) 

กิจกรรมยอยที่ 4 การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝาระวังทาง
หองปฏิบัติการในโรงฆาสุกรและในสถานที่จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร (0.5 คะแนน) 

เปาหมายในการดำเนินงาน : 
กิจกรรมยอยที่ 1 คือ จำนวนรายเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ในขอมูลจำนวนเกษตรกรผูเลี ้ยงสัตวและปศุสัตว ป 

2564 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศสุัตว ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1) 

กิจกรรมยอยที่ 2 คือ จำนวนโรงฆาสุกรในประเทศไทย ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุ
สัตว กรมปศุสัตว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

กิจกรรมยอยที่ 3 คือ จำนวนตำบลในประเทศไทย ของสวนบริหารงานกำนันผูใหญบาน สำนักบริหารการ
ปกครองทองที ่กรมการปกครอง ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

กิจกรรมยอยที่ 4 คือ จำนวนตัวอยางที่พบผลบวกในการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกรและใน
สถานที่จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร 

เกณฑการใหคะแนน : 

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาจากผลการดำเนินการเฝาระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเย่ียมเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเพ่ือ
เฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูปา และรายงานในแบบฟอรมออนไลน 
“แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่
สำคัญในสุกรและหมูปา” กิจกรรมยอยสำหรับฟารมสุกร 



๙ 

จังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร นอยกวาหรือเทากับ 500 ราย 

รอบที่ 1/2565 และ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 100 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 100 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได = รอยละ 200 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
     2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2565– 30 ก.ย. 2565 

จังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ระหวาง 501 – 2,500 ราย 

รอบที่ 1/2565 และ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได = รอยละ 100 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
     2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565 

จังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร มากกวา 2,500 ราย 

รอบที่ 1/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 45 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 45 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได  รอยละ 50 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 

รอบที่ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได = รอยละ 100 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 
 



๑๐ 

กิจกรรมท่ี 2 พิจารณาจากผลการดำเนินการการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกร และรายงานใน
แบบฟอรมออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาใน
สุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูปา” กิจกรรมยอยสำหรับโรงฆาสุกร 

รอบที่ 1/2565 และ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 แต  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
     2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565 

กิจกรรมที่ 3 พิจารณาจากผลการดำเนินการการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในสถานที่จำหนายเนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑจากสุกร และรายงานในแบบฟอรมออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูปา” กิจกรรมยอยสำหรับสถานท่ี
จำหนาย 

รอบที่ 1/2565 และ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 แต  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
     2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565 

กิจกรรมท่ี 4 พิจารณาจากผลการดำเนินการการรายงานสอบสวนโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวก
ในการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกรและในสถานที่จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร ในแบบฟอรม
ออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันฯ โรคสุกร” กิจกรรมยอย ท่ี 4 การสอบสวนโรค 

รอบที่ 1/2565 และ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินการ 

0 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 ของเปาหมาย 

0.25 มีการดำเนินการได  รอยละ 80 แต  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

0.5 มีการดำเนินการได  รอยละ 90 ของเปาหมาย 

หมายเหตุ : 1/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565 
     2/2565 พิจารณาผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565 
 
 



๑๑ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

2562 2563 2564 
จำนวนรายเกษตรกรผูเลีย้งสุกรจากระบบทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรอืนของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมปศุสัตว 

168,529 
ราย 

(ป 2563) 

- 226,859
ราย 

(121.14%) 

245,054 
ราย 

(145.41%) 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล /หลักฐานอางอิง 
1. กรณีจำนวนเกษตรกรผูเลี ้ยงสุกรไมสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนด ใหสำนักงานปศุสัตวจัดหวัดจัดทำ

หนังสือชี้แจง โดยระบุจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร พรอมรายละเอียด และแหลงขอมูลอางอิงมายัง    สำนักควบคุม 
ปองกันและบำบัดโรคสัตว ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส swinehealth@dld.go.th เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ
ปรับเปาหมายการดำเนินการตอไป 

2. วันท่ีดำเนินการเฝาระวังฯ พิจารณาจากวันท่ีลงขอมูลในแบบฟอรมออนไลน 
3. แบบฟอรมออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม  โรคอหิ

วาตแอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูปา” คือ แบบการรายงานการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
เฝาระวังโรคในฟารม ในโรงฆาสุกร และสถานที่จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร ของเจาหนาที่ปศุสัตว สามารถ
เขาถึงไดจาก  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckxbQT7uOZugI_PlOT-IWie-
TxPNmJs8LgM5YeSr7nYUmcTA/viewform  

หรือ QR code 

 
4. แบบฟอรมออนไลน “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ปองกันฯโรคสุกร” กิจกรรม

ยอยที่ 4 การสอบสวนโรค ในกรณีพบผลบวกในการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการในโรงฆาสุกรและ   ในสถานที่
จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกร ของเจาหนาที่ปศุสัตว สามารถเขาถึงไดจาก 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWaR00ka4OFAU8wEl79u9s3NtfQJJB3UEGh
u2nhv0N0jGwg/viewform 

หรือ QR code 

 
 



๑๒ 

สวนที่ ๑.๒ การเฝาระวังโรคระบาดในสัตวปก (๑.๕ คะแนน) 

(๑) การเฝาระวังโรคในสัตวปกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรับ) (คะแนนเต็ม ๐.๒๕ คะแนน) 

๑. การเฝาระวังโรคในสัตวปกเชิกรับโดยการเก็บซาก หมายถึง เก็บซากตัวอยางสัตวปกสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการเมื่อพบสัตวปกปวยตายตามนิยามโรคไขหวัดนก 

คำนิยามสัตวปกสงสัยโรคไขหวัดนกและโรคนวิคาสเซิล  
๑.๑ ใหรายงาน รก.๑ เชิงรับ อยางนอยเดือนละ ๓-๕ ราย/เดือน 

๑.๑.๑ สัตวปกเลี้ยงหลังบาน เก็บตัวอยางสงตรวจ อยางนอยเดือนละ ๓-๕ ราย/เดือน 
๑.๑.๒ ฟารมสัตวปกมาตรฐาน GAP จําพวก นกกระทา ไก เปด และหาน ปรากฏอาการอยางใด

อยางหนึ่ง ดังนี้   
(ก) สัตวปกที่เลี้ยงในระบบฟารม มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ ๑ ใน ๒ วัน หรือมี

อัตราการกินอาหารและน้ำลดลงรอยละ ๒๐ ใน ๑ วัน หรือ 
(ข) อัตราการสูญเสียมากกวารอยละ ๕ ตอรุนการเลี้ยง  
(ค) ระบบทางเดินหายใจ เชน หายใจลําบาก หนาบวม น้ำตาไหล หรือ 
(ง) ระบบประสาท เชน ชัก คอบิด เปนตน หรือ 
(จ) ทองเสีย หรือขนยุง ซึม ไมกินอาหาร ไขลด ไขรูปรางผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือ

หนาแขงมีจุดเลือดออก เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือคำวินิจฉัยจากสัตวแพทยควบคุมฟารม แลวให
รายงาน ในระบบเชิงรับ 

เปาหมาย หมายถึง จำนวนเดือนที่มีการสงตัวอยางซากสัตวปกเชิงรับในแตละรอบการประเมิน 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใชรอบที่ ๑ ตัง้แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ข. ประเมินครั้งท่ีสองใชรอบที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒. การเฝาระวังโรคในสัตวปกเชิงรับโดยการเก็บซากจะตองมีการเก็บตัวอยางสงตรวจทุกเดือนไมต่ำกวา 
๓-๕ ราย/เดือน พรอมทั้งลงขอมูลทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) ภายในเงื่อนไข
และเวลาที่กำหนด (ตามเงื่อนไขการรายงาน รก.๑ เชิงรับ) 

๓. เดือนที่มีการสงตัวอยางซากสัตวปกเชิงรับอยางนอย ๓-๕ ราย/เดือน จึงจะนับเปนคะแนน  

การเฝาระวังโรคในสัตวปกเชิงรับโดยการเก็บซาก (คะแนนเต็ม ๐.๒๕ คะแนน) 

ตัวอยาง:  

เดือน สัตวปกเชิงรับสงตรวจอยางนอย ๓-๕ ราย คะแนน 
๑ ๓ ๐.๒๕ 
๒ ๕ ๐.๒๕ 
๓ ๓ ๐.๒๕ 
๔ ๐ ๐ 
๕ ๐ ๐ 
๖ ๓ ๐.๒๕ 

คะแนนที่ได = ๑/๖ = ๐.๑๗ จากคะแนนเต็ม ๐.๒๕ คะแนน 

 

คะแนนที่ได = ผลรวมคะแนนที่ไดตอเดือน/๖ 
 



๑๓ 

(๒) การเฝาระวังโรคในสัตวปกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน) 

๑. การเก็บซากสัตวปก ใหดำเนินการดังนี้  
๑.๑ เปด จังหวัดที่มีฝูงเปดไลทุง ใหเก็บซากเปดไลทุง ฝูงละ ๑ ตัวตอเดือน จำนวนฝูง ๒๐%ของฝูง

ทั้งหมดภายในจังหวัด (ตัวอยาง จังหวัด A มี ๑๐๐ ฝูง ใหเก็บ ๒๐ ฝูงตอเดือน ฝูงละ ๑ ตัว) หรือ 
๑.๒ เปด จังหวัดที่ไมมีฝูงเปดไลทุง ใหเก็บซากเปดเลี้ยงหลังบาน อยางนอย ๑ ราย (รายละ ๑-๒ ตัว) ใน

พ้ืนที่ตำบลเดียวกัน รวมเปน ๑ ตัวอยาง 
๑.๓ ไกเลี้ยงหลังบาน ใหทุกจังหวัดเก็บตัวอยางตามเอกสารแนบพื้นท่ีเสี่ยง  

๒. การเฝาระวังโรคเชิงรุก โดยการเขาไปเยี่ยมเกษตรกร พรอมเก็บซากสัตวปกตามขอ ๑.๑ หรือ ๑.๒ 
และ ๑.๓ โดยใหเลือกสัตวปกตัวที่ออนแอ ไมแข็งแรง หรือตายไมเขานิยาม 

๓. การรายงานขอมูล ดำเนินการโดย บันทึกขอมูลลงใน รก.๑ เชิงรุก 
๔. เปาหมายการเก็บตัวอยาง  

๔.๑ จังหวัดที่มีเปดไลทุง ใหดำเนินการเก็บตัวอยางในเปดไลทุงจำนวนฝูง ๒๐% ของฝูงทั้งหมด
ภายในจังหวัดตอเดือนโดยเก็บฝูงละ ๑ ตัวอยางตามเอกสารแนบเปดไลทุง และไกเลี้ยงหลังบาน ใหทุกจังหวัดเก็บ
ตัวอยางตามพ้ืนที่เสี่ยงตามเอกสารแนบพื้นท่ีเสี่ยง  

๔.๒ จังหวัดที ่ไมมีฝูงเปดไลทุ ง ใหดำเนินการเก็บตัวอยาง อยางนอย ๓ ตัวอยางตอเดือน 
ประกอบดวย เปดหลังบาน ๑ ตัวอยาง และไกเลี้ยงหลังบาน ๒ ตัวอยาง แตถาไมมีเปดหลังบานใหเก็บไกเลี้ยงหลัง
บาน ๓ ตัวอยาง 

ก. ประเมินผลครั้งแรกใชรอบที่ ๑ ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ข. ประเมินครั้งที่สองใชรอบที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

จังหวัดที่มีเปดไลทุง จำนวนตัวอยางเปาหมายตอเดือน/จังหวัด 
ชนิดตัวอยาง จำนวนตัวอยาง จำนวนลงขอมูล รก.๑ 

เชิงรุก เปดไลทุง ไกเลี้ยงหลังบาน 
จำนวนตัวอยาง ๑ ตัว/ฝูง หรือมากวา ขึ้นกับขอมูลจำนวนฝูง 

๒๐ % ของฝูงทั้งหมดภายในจังหวัด 
เก็บตัวตามพ้ืนที่

เสี่ยง 
≥ ตามเปาหมายของ

เอกสารแนบ 
*หมายเหตุ เปดไลทุง อยางนอย ๑ ตัว/ฝูง 

จังหวัดที่ไมมีเปดไลทุง จำนวนตัวอยางเปาหมายตอเดือน/จังหวัด 
ชนิดตัวอยาง จำนวนตัวอยาง จำนวนลงขอมูล รก.๑ เชิงรุก 

เปดหลังบาน ไกเลี้ยงหลังบาน 
จำนวนตัวอยาง ๑ ๒ ๓ 
 
คะแนนที่ไดตอเดือน  =  

ชนิดตัวอยาง 
จำนวนตัวอยาง จำนวนลงขอมูล  

รก.๑ เชิงรุก 
คะแนนที่ได
ตอเดือน เปด ไกเลี้ยงหลังบาน 

จังหวัดที่มเีปดไลทุง 
≥๑ (ข้ึนกับขอมูลจำนวน
ฝูง ๒๐ % ของฝูงทั้งหมด

ภายในจังหวัด) 

ตัวอยางตามพ้ืนที่
เสี่ยง ≥๓ ๑ 

จังหวัดที่ไมมีเปดไลทุง ๑ ๒ ๓ ๑ 

*หมายเหตุ จังหวัดตองสงตัวอยางครบทั้ง ๒ ชนิด พรอมลงขอมูลใน รก.๑ เชิงรุกครบทุกตัวอยาง และแนบใบ
สงตัวอยางพรอมผลตรวจทางหองปฏิบัติการ จึงจะได ๑ คะแนน  



๑๔ 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๕ 

คะแนนจำนวนตัวอยาง (รก.๑ เชิงรุก) (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน) 

 
 

(๓) การเฝาระวังโรคในนกธรรมชาติโดยการเก็บซาก (คะแนนเต็ม ๐.๒๕ คะแนน) 
๑. การเก็บตัวอยางซากนกธรรมชาติ ดำเนินการดังนี้  

๑.๑ จังหวัดที่อยูในโครงการเฝาระวังไขหวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุมน้ำ รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการลาดตระเวนเก็บตัวอยางนกตายในแตละพื้นที่ชุมน้ำเครือขายนกอพยพ โดยมี
เปาหมายจำนวนตัวอยางตามเอกสารแนบพื้นที่ชุมน้ำ  (ไมนอยกวา ๑ ตัวอยางตอเดือนในทุกพื้นที่ชุมน้ำ) 

๑.๒ จังหวัดที่ไมไดอยูในโครงการเฝาระวังไขหวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ำใหเก็บ
ตัวอยางในพ้ืนที่จังหวัด ไมนอยกวา ๑ ตัวอยางตอเดือน 

๒.การเฝาระวังโรคในนกธรรมชาติ โดยการเขาไปเก็บตัวอยางซากนกธรรมชาติ ตามขอ ๑.๑ และ๑.๒ 
โดยใหเก็บซากนกตายปกติ หรือซากนกตายจำนวนมากหรือตายแบบกลุม (mass mortality incident)  

โดยมีนิยามดังนี้: พบนกตาย ≥ ๕ ตัว โดยเปนนกชนิดใดก็ได หรือ พบนกในกลุมเปดหรือหาน ตาย ≥ 
๓ ตัว หรือ พบนกในกลุมนกนางนวลตาย ≥ ๒๐ ตัว 

๓. ใหระบุ ชนิดนก สถานที่เก็บตัวอยาง พิกัด  ใหครบถวน ตามแบบเก็บขอมูลตัวอยางนกธรรมชาติ 
๔. สงเอกสารแบบเก็บขอมูลตัวอยางนกธรรมชาติ ใบนำสงตัวอยาง และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ทาง 

ibird1@dld.go.th 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใชรอบที่ ๑ ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ข. ประเมินครั้งที่สองใชรอบที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

ตัวอยาง:  
เดือน

ที ่
สงซากนก
ธรรมชาติ  

≥ 1 ตัวอยาง  

ขอมูลในระบบ เอกสาร  คะแนน 
ขอมูล
ชนิดนก 

ขอมูล
พิกัด 

สถานท่ีเก็บ
ตัวอยาง 

ใบนำสง
ตัวอยาง 

ผลตรวจ แบบเก็บขอมลู
ตัวอยาง 

๑ / / / / / / / ๐.๒๕ 
๒ / / X / / / / ๐ 

*หมายเหตุ 
จังหวัดตองสงตัวอยางซากนกธรรมชาติ พรอมลงขอมูลใน แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังนกธรรมชาติใหครบถวน 

ภายในเดือนนั้น และแนบเก็บขอมูลตัวอยางนกธรรมชาติ ใบสงตัวอยางพรอมผลตรวจทางหองปฏิบัติการ จึงจะได 
๐.๒๕ คะแนน  

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๕ 

คะแนนจำนวนตัวอยาง (การเฝาระวังโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ) (คะแนนเต็ม ๐.๒๕ คะแนน) 

 
 
 

คะแนนที่ได = ผลรวมคะแนนที่ไดตอเดือน/๖ 

คะแนนที่ได = ผลรวมคะแนนที่ไดตอเดือน/๖ 



๑๕ 

สวนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สำคัญในสัตวไดแก โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟทิกซีเมีย 
โรคไขหวัดนก และโรคพษิสุนัขบาในระบบสารสนเทศ (๔ คะแนน) 

สวนที่ ๒.๑ การรายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย โรคพิษสุนัขบาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (2 คะแนน) กรณีท่ีกรมปศุสัตวทราบการเกิดโรคกอนปศุสัตวจังหวัด คะแนนสวนนี้จะได 0 คะแนน 
(ยกเวน กรณีเกษตร ประชนชน ขอความชวยเหลือผานทางกรมปศุสัตวจะไมถูกหักคะแนน) 

คำอธิบายตัวชี้วัด :  
ดำเนินการตามระเบียบกรมปศสุัตว วาดวยการดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

2560 หมวด ที่ 2 ภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด 

รายงานโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และโรคพิษสุนัขบา 

1. ใหรายงานการเกิดโรคเบื้องตนให ภายใน 24 ชั่วโมง ตั ้งแต วันที่พบโรค หรือ วันที่ไดรับแจง จาก
ประชาชน เกษตรกร 

1.1. โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ใหรายงาน กคร.1 ในระบบสารสนเทศฯ เพื่อการ
เฝาระวังโรคระบาดสัตว ( e-Smart surveillance) 

1.2. โรคพิษสุนัขบา ใหรายงาน สงตัวอยาง ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา 
2. การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว (กคร.2) ภายใน 72  ชั่วโมง ตั้งแตพบโรคหรือ

ไดรับแจงจากประชาชน เกษตรกร 
2.1. โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ใหรายงาน กคร.2 ในระบบสารสนเทศ เพื่อการ

เฝาระวังโรคระบาดสัตว ( e-Smart surveillance)  
2.2. โรคพิษสุนัขบา ใหรายงาน สอบสวนโรค ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา 

3. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
3.1. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในทองที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 72  ชั่วโมง  ตั้งแตพบโรคหรือไดรับ

แจงจากประชาชน เกษตรกร 

 โรคปากและเทาเป อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ใหบันทึกประประกาศเขตโรคระบาด
ชั่วคราว ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคระบาดสัตว ( e-Smart surveillance) 

 โรคพิษสุนัขบา ใหสงประประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ทางไปรษณียอิเล็คทรอนิค กลุม
ควบคุมปองกันโรคสัตวเลี้ยง : dcontrol6@dld.go.th 

3.2. รายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ใหรายงาน ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคระบาดสัตว ( e-Smart surveillance)  
- กรณ ีไมไดเก็บตัวอยาง ใหระบบุสาเหตุที่ไมไดเก็บตัวอยาง 
- กรณีโรคปากและเทาเปอย หาก ไมไดเก็บตัวอยาง ใหระบุผลการตรวจวา “โรคปากและ
เทาเปอย (FMD) ไมเก็บตัวอยางรอยโรค” 

- กรณีโรคปากและเทาเปอย หาก ผลตรวจจากหองปฎิบัติการไมสามารถแยกชนิดได ให
ระบุผลการตรวจวา “โรคปากและเทาเปอย (FMD) ไมทราบ Type” 

 โรคพิษสุนัขบา ใหรายงาน ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวัง
โรคพิษสุนัขบา 
 
  



๑๖ 

3.3.  รายงานภาวะการณระบาดของโรค (กคร.3) จนกวาโรคจะสงบ 

 โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ใหรายงาน กคร.3 / กคร.3 เฉพาะกิจ ใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคระบาดสัตว ( e-Smart surveillance) ยกเวน โรคพิษสุนัขบา ไมตองรายงาน  

หมายเหตุ : กรณรีะบบสารสนเทศ ฯ ขัดของ ไมสามารถรายงานไดให แนบภาพหนาจอระบบฯ ที่  ขัดของได
ที ่Dwarroom@dld.go.th  

การคิดคะแนน 

1. โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และโรคพิษสุนับบา   

ปศุสัตว
เขต 

จังหวัด โรค 

เลขที่เคส ใน E-
smartsur/เลข

ทะเบียนรับ 
TRN 

ภายใน 24 ชม ภายใน 72 ชม 4.ผล
ตรวจ 

5. รายงาน 
กคร.3 ทุก
สัปดาห 

คะแนน
เต็มรอย
ละ 2 

1. รายงาน 
กคร. 1 

2.รายงาน 
กคร.2 

3. ประกาศเขต
โรคระบาดสัตว 

10 A (ตัวอยาง) ปากและเทาเปอย 0123/63 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2 

10 A (ตัวอยาง) ปากและเทาเปอย 0124/63 0.4 0 0.4 0.4 0.4 1.6 

10 A (ตัวอยาง) คอบวม 0125/63 0.4 0.4 0.4 0 0 1.2 

10 A (ตัวอยาง) คอบวม 0126/63 0.4 0 0.4 0.4 0.4 1.6 

10 A (ตัวอยาง) พิษสุนัขบา 61785141 0.5 0 0.5 0.5  1.5 

10 A (ตัวอยาง) พิษสุนัขบา 61785142 0 0.5 0.5 0.5  1.5 

คะแนนโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และ โรคพิษสุนัขบา  = 
คะแนนรวมรายงานโรคทุกเคส ทุกโรค ของจังหวัด

จำนวนเคสรายงานโรคของจังหวัด
 

ตัวอยางการคิดคะแนนของ จังหวัด A 
  จังหวัด A มีรายงาน โรค 6 ครั้ง มี คะแนนรวม 2+1.6+1.2+1.6+1.5+ 1.5 = 9.4 คะแนน / 6 เคสรายงาน 

 ดังนั้น จังหวัด A ไดคะแนนตัวชี้วัดนี้         = 1.57  (คะแนนเต็ม รอยละ 2) 

หมายเหตุ : (1) จังหวัดที่ไมเกิดโรค ไมมีรายงานโรค จะไดคะแนนเต็ม 2 คะแนน 
   (2) หาก สคบ. ทราบขอมูลการเกิดโรคกอน เคสนั้น จะได 0 คะแนน (ยกเวน กรณีเกษตร ประชนชน ขอความ

ชวยเหลือผานทางกรมปศุสัตวจะไมถูกหักคะแนน) 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคพิษสนุัขบา (www.thairabies.net) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคระบาดสัตว ( www.esmartsur.net) 

 
สวนที่ ๒.๒ การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) 

(คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน) 
๑. การเกิดโรคระบาดสัตวปก หมายถึง สัตวปกปวยตายตามนิยามโรคไขหวัดนก คำนิยามสัตวปกสงสัยโรค

ไขหวัดนกและโรคนิวคาสเซิล  
๑.๑ ใหรายงาน รก.๑ เชิงรับ อยางนอยเดือนละ ๓-๕ ราย/เดือน 

๑.๑.๑ สัตวปกเลี้ยงหลังบาน เก็บตัวอยางสงตรวจ อยางนอยเดือนละ ๓-๕ ราย/เดือน 
๑.๑.๒ ฟารมสัตวปกมาตรฐาน GAP จําพวก นกกระทา ไก เปด และหาน ปรากฏอาการอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังนี ้  
(ก) สัตวปกที่เลี้ยงในระบบฟารม มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ ๑ ใน ๒ วัน หรือมีอัตรา

การกินอาหารและน้ำลดลงรอยละ ๒๐ ใน ๑ วัน หรือ 
 



๑๗ 

(ข) อัตราการสูญเสียมากกวารอยละ ๕ ตอรุนการเลี้ยง  
(ค) ระบบทางเดินหายใจ เชน หายใจลําบาก หนาบวม น้ำตาไหล หรือ 
(ง) ระบบประสาท เชน ชัก คอบิด เปนตน หรือ 
(จ) ทองเสีย หรือขนยุง ซึม ไมกินอาหาร ไขลด ไขรูปรางผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำ หรือหนา

แขงมจีุดเลือดออก เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือคำวินิจฉัยจากสัตวแพทยควบคุมฟารม แลวใหรายงาน 
ในระบบเชิงรับ 

เปาหมาย หมายถึง จำนวนวันในแตละรอบ 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใชรอบที ่๑ ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ข. ประเมินครั้งที่สองใชรอบที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

ตัวอยางการใหคะแนนรายงาน รก๑. เชิงรับตอเดือน (คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน) 
การรายงาน ใน ๒๔ ชม. ใน ๗๒ ชม. ใบสคส.

๑ 
บันทึกสั่งกัก 

(ถามี) 
ผลตรวจ คะแนน 

เดือนท่ี รก.๑ เชิงรับ แบบสอบสวนโรค ใบนำสงตัวอยาง 

๑ / / / / / / ๑.๕ 
๒ / / X X X X ๐ 
๓ / / / / / / ๑.๕ 
๔ / / / / / / ๑.๕ 
๕ / X / X X X ๐ 
๖ / / / / / / ๑.๕ 

 

 

คะแนนที่ได = ๖/๖ = ๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน 

เงื่อนไขการรายงาน รก.๑ เชิงรับ 
- การรายงานทางระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) 

ก. พบสัตวปกปวยตายตามนิยามโรคไขหวัดนกใหรายงานแบบ รก.๑ เชิงรับ ทางระบบสารสนเทศฯ ภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง หลังไดรับแจงและเขาดำเนินการตรวจสอบ 

ข. แบบสอบสวนโรคและใบนำสงตัวอยาง รายงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง 
ค. ใบสคส.๑ บันทึกสั่งกัก(ถามี) และ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ (แนบสงตามมา)  
ง. เอกสารขอมูล ตามขอ ข. และค. ใหสงมายัง ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส ibird4@dld.go.th 
จ. การรายงานจะไดคะแนนเต็ม ๓ คะแนนตอเมื่อรายงานขอมูลตามขอ ก. ข. และ ค. 
ฉ. กรณีระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก พบปญหา ใหดำเนินการดังนี้ 

- แจงปญหากับผูดูแลระบบทันที (กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวปก) หากในวันนั้นๆ  
พบเหตุขัดของในการลงระบบ เพ่ือใหผูดูแลระบบทำการตรวจสอบขอมูล และแจงยืนยัน 
ทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสตอบกลับปญหาที่พบกลับไปยังผูรายงาน 

 
 
 

คะแนนที่ได = ผลรวมคะแนนที่ไดตอเดือน/๖ 



๑๘ 

สวนที่ ๒.๓ การรายงานเฝาระวังโรคในสัตวปก (Zero Report) (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

๑. หากไมพบสัตวปกปวยตายตามนิยามโรคไขหวัดนกใหรายงาน Zero Report ทางระบบสารสนเทศฯ ทุก
วัน หากรายงานไมตรงวันจะอนุโลมใหสามารถรายงานยอนหลังไดไมเกิน ๓ วันเทานั้น และหากตรวจสอบพบวามีการ
รายงานเกินวันที่อนุโลม จะไมนับวาเปนการรายงานในวันนั้น ๆ 

๒. เปาหมาย หมายถึง จำนวนวันในแตละรอบ 
ก. ประเมินผลครั้งแรกใชรอบที ่๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ข. ประเมินครั้งที่สองใชรอบที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

รอยละของการรายงานเฝาระวังโรคสัตวปก  =  
จำนวนวันที่รายงานไมพบสัตวปกปวยตายตามนิยามโรคไขหวัดนก

จำนวนวันเปาหมายในแตละรอบการประเมิน
×๑๐๐ 

 
 

๓. ระดับคะแนนที่ไดจากตาราง ก. หมายถึง การนำเอารอยละของการรายงานเฝาระวังโรคสัตวปกทางระบบ
สารสนเทศฯ (Zero Report) มาเทียบกับคาระดับคะแนนตามตาราง ก.  

๔. คะแนนรายงาน Zero Report (๐.๕) ที่ได หมายถึง การนำเอาคาระดับคะแนนที่ไดจากขอ ๓. หารดวย ๑๐ 
* หากตองการตรวจสอบสถานะลาสุด (อัพเดท) ของการรายงาน Zero Report ไดที่กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวปก 
ผานทางอีเมล ibird1@dld.go.th หรือเบอรโทรศัพท 026534444 ตอ 4162 หากในวันนั้นๆ พบเหตุขัดของใน
การบันทึกขอมูลลงระบบ เพ่ือใหผูดูแลระบบทำการตรวจสอบขอมูล แกไข และแจงยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ตอบกลับปญหาที่พบกลับไปยังผูรายงาน 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ และรอบท่ี ๒/๒๕๖๕ 

ตาราง ก. การรายงาน Zero Report (คะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน  

๐ มีการรายงาน Zero Report นอยกวารอยละ ๗๐ ของเปาหมาย  
๑ มีการรายงาน Zero Report มากกวาเทากับรอยละ ๗๐ ของเปาหมาย 
๒ มีการรายงาน Zero Report มากกวาเทากับรอยละ ๗๕ ของเปาหมาย 
๓ มีการรายงาน Zero Report มากกวาเทากับรอยละ ๘๐ ของเปาหมาย  
๔ มีการรายงาน Zero Report มากกวาเทากับรอยละ ๘๕ ของเปาหมาย  
๕ มีการรายงาน Zero Report มากกวาเทากับรอยละ ๙๐ ของเปาหมาย  

ตัวอยาง :  
จังหวัด A รายงาน zero report ๑๘๒ วัน  

คิดเปนรอยละ  =  
๑๘๒

๑๘๒
×๑๐๐ = ๑๐๐ 

ตามตาราง ก. ตกอยูในระดับคะแนน ๕ 
คะแนนรายงาน Zero Report ท่ีได = ๕/๑๐ = ๐.๕ (จากคะแนนเต็ม ๐.๕ คะแนน) 

ขอมูลพื้นฐานและวิธีจัดเก็บขอมูลประกอบตัวช้ีวัด 
- โรคระบาดสัตวปกที่ใชในตัวชี้วัด หมายถึง โรคสัตวปกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

- รายงานการเกิดโรคระบาดสัตวปก หมายถึง 

คะแนนที่ได = ระดับคะแนน/๑๐ 



๑๙ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก                                                              
https://sites.google.com/site/birdflu406/ 

- พระราชบัญญัติ และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการดำเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ประสิทธิภาพการควบคุมโรคจะพิจารณาถึงความรวดเร็วในการรับแจงโรค และการรายงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล /หลักฐานอางอิง 

- สำนักงานปศุสัตวจังหวัดดำเนินการเฝาระวังโรคระบาดสัตว รายงาน และควบคุมโรค 
- สำนักงานปศุสัตวจังหวัดลงขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคไขหวัดนก 
- สำนักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงสรุปผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว การสรุปปญหาอุปสรรค มาตรการในการแกไขปญหา 

และการปองกันการเกิดโรคในอนาคต หรือการศึกษาเพื่อการแกไขปญหาสุขภาพสัตวในพื้นที่ (กรณีไมมีการเกิดโรค
ระบาด) ตามรูปแบบที่ไดรับการอบรมในโครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว กรมปศุสัตว 

- สำนักงานปศุสัตวเขต ใหคำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศสุัตวจังหวัด 
- สำนักควบคุม ปองกันและบำบัดโรคสัตวสรุปคะแนนตัวชี้วัด 

 

สวนท่ี ๓ การควบคุมโรคระบาดในสัตวที่สำคัญ (โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบา) 
(๔ คะแนน) *พื้นที่ปศุสัตวเขต ๒ พิจารณาคะแนนเฉพาะผลการดำเนินการของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและโรคพิษ
สุนัขบาเทานั้น 

สวนที่ ๓.๑ การควบคุม โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซปทิซเีมีย (๓ คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน รอบ ๑/๒๕๖๕ และ ๒/๒๕๖๕ 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน หลักฐาน 
 ๓ ๓.๑ การควบคุมโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย   
๑ ๓.๑.๑ แผนการดำเนินงานควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรา

ยิกเซปทิซีเมีย (๑ คะแนน) 
๓.๑.๑.๑ ไมมีแผนกอนการดำเนินงานควบคุมปองกันโรค (๐ คะแนน) 
๓.๑.๑.๒ มีการวางแผนเพื่อใชในการควบคุมปองกันโรค (เต็ม ๑ คะแนน) 

แบงการใหคะแนนตามรายละเอียดดังนี้ 
- ๐.๕ คะแนน : กำหนดเปาหมายการฉีดวัคซนีปองกันโรคในสัตวกลุมเสี่ยง  
สัตวกลุมเสี่ยง ไดแก สัตวกีบคูในรัศมี ๕ กิโลเมตร หรือสัตวกีบคูที่พบความ

เชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับสัตวปวยที่ไดรับรายงานการพบโรค 
- ๐.๒ คะแนน : สำรวจและวางแผนดำเนินงานพนยาฆาเชื้อโรคในจุดสำคัญ

ตางๆที่มีความเชื่อมโยงจุดรายงานโรค เชน ฟารมสัตวปวย และฟารมสัตวสงสัย 
จุดรวมสัตว ตลาดนัดคาสัตว สหกรณโคนม โรงฆา เปนตน 

- ๐.๑ คะแนน : การเฝาระวังโรค ไดแก การเฝาระวังเชิงรับ (การพัฒนา
ระบบเครือขายการรายงานโรค) และการเฝาระวังเชิงรุก (การสำรวจฟารมหรือ
คนหาฟารมท่ีมีความเชื่อมโยงตอการเกิดโรค เชน อยูภายในรัศมี ๕ กิโลเมตร 

กคร.๖ ในระบบ e-
smart surveillance 



๒๐ 

คะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน หลักฐาน 
หรือมีความเชื่อมโยงดานระบาดวิทยาจากการสอบสวนโรค โดยสามารถระบุ
จำนวนฟารมเปาหมายในการเฝาระวังได  

- ๐.๑ คะแนน : การวางแผนรักษาสัตวปวย ฟารมสัตวปวยที่ไดรับรายงาน 
และฟารมสัตวปวยที่พบเพิ่มเติมจากการเฝาระวัง  

- ๐.๑ คะแนน : การเสริมสรางความตระหนัก และการประชาสัมพันธ การ
พบโรค ควบคุมปองกันโรคแกเกษตรกรในพื้นที่ 

๑ ๓.๑.๒ การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮ
โมรายิกเซปทิซีเมีย (๑ คะแนน) แบงเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

- ๐ คะแนน  ดำเนินงานฉีดวัคซีนไดนอยกวารอยละ ๖๐  ของเปาหมาย 
- ๐.๕ คะแนน  ดำเนินงานฉีดวัคซีนไดมากกวารอยละ ๖๐  ของเปาหมาย 
- ๐.๗๕ คะแนน  ดำเนินงานฉีดวัคซีนไดมากกวารอยละ ๗๐  ของเปาหมาย 
- ๑ คะแนน  ดำเนินงานฉีดวัคซีนไดมากกวารอยละ ๘๐  ของเปาหมาย 

*  - โรคปากและเทาเปอยพิจารณาผลตามเปาหมายภายใน ๑๔ วัน  
   - โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมยีพิจารณาผลตามเปาหมายภายใน ๓๐ วัน 

กคร.๑, กคร.๓ 
และกคร.๕ ในระบบ 
e-smart 
surveillance 
 

๑ ๓.๑.๓ การดำเนินงานตามแผนการควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรค
เฮโมรายิกเซปทิซเีมียดานอ่ืนๆ (๑ คะแนน) แบงการใหคะแนนดังนี้ 

- ๐.๓ คะแนน : การเฝาระวังโรค สามารถติดตามฟารมที่สำรวจไดอยาง
นอยรอยละ ๘๐  ในชวง ๔ สปัดาห 

- ๐.๓ คะแนน : การพนยาฆาเชื้อ สามารถดำเนินงานตามสถานที่ตางที่ระบุ
ในแผนไดสามารถอยางนอย ๑ ครั้ง  

- ๐.๒ คะแนน : การรักษาฟารมสัตวปวย สามารถดำเนินงานไดรอยละ ๘๐ 
ของฟารมที่ไดรับแจง   

- ๐.๒ คะแนน : ดำเนินงานการเสริมสรางความตระหนัก และการ
ประชาสัมพันธ การพบโรค ควบคมุปองกันโรคแกเกษตรกรในพ้ืนที่ 

กคร.๖ ในระบบ e-
smart surveillance 

๑ ๓.๒ การควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
๓.๒.๑ จังหวัดที่เกิดโรค  ใหฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค  (ring vaccination) 

รัศมี ๑ กิโลเมตร เปาหมายคือ สัตวกลุมเสี่ยงทุกตัว (รอยละ ๑๐๐) โดยใชวัคซีน
ของกรมปศุสัตว ใหแลวเสร็จ ภายใน ๒ สัปดาหหลังจากที่ไดทราบผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และลงขอมูลผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation (1 
คะแนน) 

๓.๒.๒ จังหวัดที่ไมเกิดโรค  ใหฉีดวัคซีนในสัตวกลุมเสี่ยง  เชน สัตวไมมี
เจาของ สัตวดอย โอกาส โดยใชวัคซีนของกรมปศสุัตว ดังนี้ (๑ คะแนน) 
      รอบที่ ๑/๒๕๖๕ 
      การดำเนินการ: ฉีดไดอยางนอยรอยละ 50 ของวัคซีนที่ไดรับจัดสรร 
      การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation 
      รอบที่ ๒/๒๕๖๕ 
      การดำเนินการ: ฉีดไดอยางนอยรอยละ ๘๐ ของวัคซีนที่ไดรับจัดสรร 
      การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation 

กคร. ๓ และ กคร. 5 
ทาง email: 
dcontrol6@ 
dld.go.th 



๒๑ 

เงื่อนไขสวนที่ ๓ 
๑. การคิดคะแนนจะพิจารณาหากสามารถดำเนินงานตามขอ ๓.๑.๑ -๓.๑.๓ ในทุกครั้งของการรายงานโรคใน

ระบบ e-smart surveillance และคะแนนเทากับ ๐ หากพบโรคแตไมมีการรายงาน 
๒. การคิดคะแนนในสวนการดำเนินงานควบคุมโรค (ขอ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓) จะคิดเฉพาะกรณีมีแผนการควบคุม

ปองกันในขอ ๓.๑.๑ เทานั้น 
๓. ขอ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๓ การคดิคะแนนเกิดจากการบวกของการดำเนินงานในแตละขอ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา (www.thairabies.net) 
๒.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังโรคระบาดสัตว ( www.esmartsur.net) 
๓.  รายงานการเกิดโรคระบาดสัตวเบื้องตน (กคร. 1) 
๔.  รายงานภาวะการระบาดของโรค (กคร. ๓) และ กคร. ๓ เฉพาะกิจ 
๕.  รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซนีปองกันโรคระบาดสัตว (กคร.๕) 
๖.  ผลการดาเนินงานในระบบ e-Operation 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด/ผูจัดเก็บขอมูล 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 
 นายกิติภัทท  สุจิต เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๑๔ 
 นางสาวนพศร เก้ือตะโก  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๑๔ 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนท่ีเกี่ยวของกับโรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิกเซปทิกเมีย  
   นางสาวภัณฑิรา  เอื้ออวยพร  เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๓๓ 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนท่ีเก่ียวของกับการเฝาระวังโรคระบาดในสุกร 
นายณัฐวุฒิ  จิระ เบอรโทรศพัท : 02 653 4444 ตอ 4131 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนที่เกี่ยวของกับโรคสัตวปก  : 
นางสาวฉัตรอรุณ  พัฒแกว     เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๖๒ 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนท่ีเก่ียวของกับโรคพิษสุนัขบา  : 
นางสาวนิพิชฌมชา   มาทอง     เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๘๒ 

ผูจัดเก็บขอมูลสวนท่ีเก่ียวของกับการรายงานโรคระบาดที่สำคัญในระบบสารสนเทศ: 

นางสาวหทัยทิพย  วรรณก้ี    เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 41๔๔ 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 KPI3ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว ป 2564

ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

ยอดรวม 13,520,143                         201,459                                               

ปศุสัตวเขต 1 973,015                             4,826                                                  

กรุงเทพมหานคร 2,843                                  6                                                           

นนทบุรี -                                      -                                                        

ปทุมธานี 8,154                                  60                                                         

พระนครศรีอยุธยา 2,671                                  64                                                         

อางทอง 71,005                                 871                                                        

ลพบุรี 502,953                               1,974                                                     

สิงหบุรี 43,910                                 333                                                        

ชัยนาท 177,714                               1,255                                                     

สระบุรี 163,765                               263                                                        

ปศุสัตวเขต 2 2,137,248                           3,129                                                  

สมุทรปราการ 91                                       4                                                           

ชลบุรี 815,364                               291                                                        

ระยอง 223,655                               173                                                        

จันทบุรี 60,834                                 149                                                        

ตราด 78,530                                 72                                                         

ฉะเชิงเทรา 368,041                               592                                                        

ปราจีนบุรี 275,108                               557                                                        

นครนายก 277,213                               182                                                        

สระแกว 38,412                                 1,109                                                     

ปศุสัตวเขต 3 1,383,686                           49,373                                                 

นครราชสีมา 385,931                               8,005                                                     

บุรีรัมย 201,336                               9,713                                                     

สุรินทร 147,980                               7,424                                                     

ศรีสะเกษ 114,879                               6,881                                                     

อุบลราชธานี 158,259                               7,622                                                     

ยโสธร 78,709                                 2,539                                                     

ชัยภูมิ 252,007                               5,873                                                     

อํานาจเจริญ 44,585                                 1,316                                                     

หนวยงาน

สุกร



เอกสารแนบ 1 KPI3ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว ป 2564

ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

หนวยงาน

สุกร

ปศุสัตวเขต 4 1,253,776                           39,499                                                 

บึงกาฬ 47,013                                 1,428                                                     

หนองบัวลําภู 37,168                                 1,175                                                     

ขอนแกน 216,948                               5,280                                                     

อุดรธานี 209,390                               4,043                                                     

เลย 67,365                                 1,383                                                     

หนองคาย 59,536                                 1,288                                                     

มหาสารคาม 144,793                               4,705                                                     

รอยเอ็ด 137,535                               4,986                                                     

กาฬสนิธุ 72,681                                 3,725                                                     

สกลนคร 93,763                                 5,090                                                     

นครพนม 131,956                               4,469                                                     

มุกดาหาร 35,628                                 1,927                                                     

ปศุสัตวเขต 5 1,063,723                           44,891                                                 

เชียงใหม 381,373                               15,182                                                    

ลําพูน 152,151                               1,847                                                     

ลําปาง 201,123                               3,355                                                     

แพร 52,349                                 1,364                                                     

นาน 91,032                                 6,729                                                     

พะเยา 18,823                                 1,073                                                     

เชียงราย 99,640                                 4,060                                                     

แมฮองสอน 67,232                                 11,281                                                    

ปศุสัตวเขต 6 1,284,076                           27,122                                                 

อุตรดิตถ 72,022                                 1,691                                                     

นครสวรรค 196,144                               1,883                                                     

อุทัยธานี 85,480                                 1,448                                                     

กําแพงเพชร 235,385                               4,154                                                     

ตาก 160,765                               7,439                                                     

สุโขทัย 78,934                                 2,972                                                     

พิษณุโลก 152,841                               3,935                                                     

พิจิตร 63,488                                 1,357                                                     

เพชรบูรณ 239,017                               2,243                                                     



เอกสารแนบ 1 KPI3ขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว ป 2564

ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

จํานวน

(ตัว)

เกษตรกร

(ราย)

หนวยงาน

สุกร

ปศุสัตวเขต 7 3,835,245                           10,757                                                 

ราชบุรี 2,131,210                             1,459                                                     

กาญจนบุรี 448,045                               2,532                                                     

สุพรรณบุรี 594,028                               2,607                                                     

นครปฐม 359,451                               655                                                        

สมุทรสาคร 135                                     3                                                           

สมุทรสงคราม 1,911                                  9                                                           

เพชรบุรี 146,656                               1,431                                                     

ประจวบครีีขันธ 153,809                               2,061                                                     

ปศุสัตวเขต 8 1,461,641                           20,182                                                 

นครศรีธรรมราช 382,887                               5,939                                                     

กระบี่ 89,373                                 705                                                        

พังงา 43,184                                 286                                                        

ภูเก็ต 8,667                                  50                                                         

สุราษฎรธานี 233,002                               3,606                                                     

ระนอง 12,317                                 311                                                        

ชุมพร 99,719                                 2,625                                                     

ตรัง 88,594                                 976                                                        

พัทลุง 503,898                               5,684                                                     

ปศุสัตวเขต 9 127,733                             1,680                                                  

สงขลา 95,070                                 1,163                                                     

สตูล 13,521                                 116                                                        

ปตตานี 3,509                                  161                                                        

ยะลา 8,169                                  57                                                         

นราธิวาส 7,464                                  183                                                        

หมายเหตุ :  ประมวลผลขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564



เอกสารแนบ 2 KPI3 

เขต จังหวัด จํานวนโรงฆาสุกร (แหง)

กรุงเทพมหานคร                                       4 

ชัยนาท                                       9 

ปทุมธานี                                       3 

พระนครศรีอยุธยา                                       2 

ลพบุรี                                     14 

สระบุรี                                     12 

สิงหบุรี                                       4 

นนทบุรี                                     -   

อางทอง                                     18 

จันทบุรี                                     13 

ฉะเชิงเทรา                                     32 

ชลบุรี                                     60 

ตราด                                       7 

นครนายก                                       6 

ปราจีนบุรี                                     26 

ระยอง                                     15 

สมุทรปราการ                                       5 

สระแกว                                     38 

ชัยภูมิ                                     38 

นครราชสีมา                                     49 

บุรีรัมย                                     45 

ยโสธร                                     21 

ศรีสะเกษ                                     24 

สุรินทร                                     28 

อํานาจเจริญ                                     27 

อุบลราชธานี                                     53 

กาฬสินธุ                                     33 

ขอนแกน                                     12 

นครพนม                                       7 

บึงกาฬ                                       8 

มหาสารคาม                                       8 

มุกดาหาร                                     16 

รอยเอ็ด                                     25 

เลย                                       7 

สกลนคร                                     24 

หนองคาย                                       9 

หนองบัวลําภู                                       9 

อุดรธานี                                     15 

จํานวนโรงฆาสัตวในประเทศไทย

1

2

3

4



เอกสารแนบ 2 KPI3 

เชียงราย                                     43 

เชียงใหม                                     30 

นาน                                     11 

พะเยา                                       9 

แพร                                     24 

แมฮองสอน                                     12 

ลําปาง                                     22 

ลําพูน                                     13 

กําแพงเพชร                                     19 

ตาก                                       9 

นครสวรรค                                     34 

พิจิตร                                     58 

พิษณุโลก                                   110 

เพชรบูรณ                                     31 

สุโขทัย                                     13 

อุตรดิตถ                                     25 

อุทัยธานี                                     36 

กาญจนบุรี                                     68 

นครปฐม                                     56 

ประจวบคีรีขันธ                                     29 

เพชรบุรี                                     24 

ราชบุรี                                     39 

สมุทรสาคร                                       3 

สุพรรณบุรี                                     26 

กระบี่                                       9 

ชุมพร                                     10 

ตรัง                                       8 

นครศรีธรรมราช                                     15 

พังงา                                       6 

พัทลุง                                     12 

ภูเก็ต                                       1 

ระนอง                                       2 

สุราษฎรธานี                                     23 

นราธิวาส                                       3 

ปตตานี                                       2 

ยะลา                                       3 

สงขลา                                       2 

สตูล                                       2 

                                1,568 

ขอมูล: สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

5

6

7

8

9

รวม



เอกสารแนบ 3 KPI3

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล

1 กระบี่ 8 53 39 เพชรบูรณ 11 117

2 กาญจนบุรี 13 98 40 แพร 8 78

3 กาฬสินธุ 18 135 41 ภูเก็ต 3 17

4 กําแพงเพชร 11 78 42 มหาสารคาม 13 133

5 ขอนแกน 26 199 43 มุกดาหาร 7 53

6 จันทบุรี 10 76 44 แมฮองสอน 7 45

7 ฉะเชิงเทรา 11 93 45 ยโสธร 9 79

8 ชลบุรี 11 92 46 ยะลา 8 58

9 ชัยนาท 8 53 47 รอยเอ็ด 20 193

10 ชัยภูมิ 16 124 48 ระนอง 5 30

11 ชุมพร 8 70 49 ระยอง 8 58

12 เชียงราย 18 124 50 ราชบุรี 10 104

13 เชียงใหม 25 204 51 ลพบุรี 11 124

14 ตรงั 10 87 52 ลําปาง 13 100

15 ตราด 7 38 53 ลําพูน 8 51

16 ตาก 9 63 54 เลย 14 90

17 นครนายก 4 41 55 ศรสีะเกษ 22 206

18 นครปฐม 7 106 56 สกลนคร 18 125

19 นครพนม 12 99 57 สงขลา 16 127

20 นครราชสีมา 32 289 58 สตูล 7 36

21 นครศรีธรรมราช 23 169 59 สมุทรปราการ 6 50

22 นครสวรรค 15 130 60 สมุทรสงคราม 3 36

23 นนทบุรี 6 52 61 สมุทรสาคร 3 40

24 นราธิวาส 13 77 62 สระแกว 9 59

25 นาน 15 99 63 สระบุรี 13 111

26 บึงกาฬ 8 53 64 สิงหบุรี 6 43

27 บุรีรมัย 23 189 65 สุโขทัย 9 86

28 ปทุมธานี 7 60 66 สุพรรณบุรี 10 110

29 ประจวบคีรีขันธ 8 48 67 สุราษฎรธานี 19 131

30 ปราจีนบุรี 7 65 68 สุรินทร 17 159

31 ปตตานี 12 115 69 หนองคาย 9 62

32 พระนครศรีอยุธยา 16 209 70 หนองบัวลําภู 6 59

33 พะเยา 9 68 71 อางทอง 7 73

34 พังงา 8 48 72 อํานาจเจริญ 7 56

35 พัทลุง 11 65 73 อุดรธานี 20 156

36 พิจิตร 12 89 74 อุตรดิตถ 9 67

37 พิษณุโลก 9 93 75 อุทัยธานี 8 70

38 เพชรบุรี 8 93 76 อุบลราชธานี 25 219

878 7,255รวม

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 

สวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน สํานักบริหารการปกครองทองที่

ขอมูลการปกครองสวนภูมิภาค

 (ทําเนียบทองที่)



เอกสารแนบ 4  KPI3

1 กรุงเทพ 3 5 เชียงใหม 3

ชัยนาท 6 เชียงราย 13

นนทบุรี 2 แพร 2

ปทุมธานี 4 แมฮองสอน 2

ลพบุรี 6 นาน 2

สระบุรี 3 พะเยา 2

สิงหบุรี 9 ลําปาง 2

อยุธยา 16 ลําพูน 2

อางทอง 14 6 เพชรบูรณ 2

2 จันทบุรี 2 กําแพงเพชร 3

ฉะเชิงเทรา 2 ตาก 2

ชลบุรี 2 นครสวรรค 2

ตราด 2 พิจิตร 9

นครนายก 4 พิษณุโลก 8

ปราจีนบุรี 2 สุโขทัย 7

ระยอง 2 อุตรดิตถ 2

สมุทรปราการ 2 อุทัยธานี 4

สระแกว 3 7 เพชรบุรี 9

3 ชัยภูมิ 14 กาญจนบุรี 6

นครราชสีมา 12 นครปฐม 6

บุรีรัมย 2 ประจวบคีรขีันธ 2

ยโสธร 3 ราชบุรี 4

ศรษีะเกษ 15 สมุทรสงคราม 4

สุรินทร 30 สมุทรสาคร 2

อํานาจเจริญ 3 สุพรรณบุรี 9

อุบลราชธานี 6 8 กระบี่ 2

4 เลย 2 ชุมพร 2

กาฬสินธุ 11 ตรัง 2

ขอนแกน 7 นครศรีธรรมราช 14

นครพนม 11 พังงา 2

บึงกาฬ 2 พัทลุง 12

มหาสารคาม 9 ภูเก็ต 2

มุกดาหาร 3 ระนอง 2

รอยเอ็ด 2 สุราษฎรธานี 5

สกลนคร 9 9 นราธิวาส 2

หนองคาย 12 ปตตานี 2

หนองบัวลําภู 4 ยะลา 2

อุดรธานี 13 สงขลา 16

สตูล 6

จํานวนตัวอยาง

จํานวนการเก็บตัวอยางพื้นที่เสี่ยงในไกเลี้ยงหลังบาน

ที่รายงานใน รก.1 เชิงรุก

เขต จังหวัด จํานวนตัวอยาง เขต จังหวัด



เอกสารแนบ 5 KPI3

เขต/จังหวัด  จํานวนฝงู  จํานวนตัว คิดเปน 20%/ฝูง

นนทบุรี 19 112,700 4

ปทุมธานี 9 17,700 2

พระนครศรีอยุธยา 9 64,600 2

ลพบุรี 68 202,900 14

สระบุรี 7 34,570 1

สิงหบุรี 22 70,776 4

อางทอง 84 463,898 17

รวมเขต 1 218 967,144

ฉะเชิงเทรา 26 334,000 5

รวมเขต 2 26 334,000

นครราชสีมา 4 58,000 1

รวมเขต 3 4 58,000

กาฬสินธุ 32 87,810 6

มหาสารคาม 8 7,900 2

รวมเขต 4 40 95,710

เพชรบูรณ 1 18,000 1

กําแพงเพชร 74 141,708 15

นครสวรรค 162 671,650 32

พิจิตร 107 485,275 21

พิษณุโลก 80 336,200 16

สุโขทัย 68 301,550 14

อุตรดิตถ 25 87,230 5

รวมเขต 6 517 2,041,613

เพชรบุรี 29 216,500 6

กาญจนบุรี 18 243,200 4

นครปฐม 15 48,300 3

สุพรรณบุรี 95 542,200 19

รวมเขต 7 157 1,050,200

พัทลุง 38 37,400 8

รวมเขต 8 38 37,400

รวมทั้งหมด 1000 4,584,067 200

ขอมูลการข้ึนทะเบียนเปดไลทุงประจําปงบประมาณ 2564

เขต 8

เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 6

เขต 7



เอกสารแนบ 6 KPI3

ลําดับ พื้นท่ีชุมน้ําหลัก 9 แหง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวนตัวอยางตอเดือน

1 แองเชียงแสนและเวียงหนองหลม จังหวัดเชียงราย เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 1

2 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 1

3 เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-ปากนํ้าตรัง จังหวัดตรัง เขตหามลาสัตวปาเขาน้ําพราย 1

4 เขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํ้าหวยตลาด จังหวัดบุรีรมัย เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยตลาด

5 เขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํ้าสนามบิน จังหวัดบุรีรมัย เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําสนามบิน

6 เขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํ้าหวยจระเขมาก จังหวัดบุรีรัมย เขตหามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยจระเขมาก

7 อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรขีันธ เขตหามลาสัตวปาชะอํา 1

8 กุดทิง จังหวัดบึงกาฬ เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง

9 บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง

ลําดับ พื้นท่ีชุมน้ํายอยในอาวไทยตอนใน 6 แหง สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวนตัวอยางตอเดือน

1 บานปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี ศูนยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนจังหวัดเพชรบุรี

2 แหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี ศนูยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนจังหวัดเพชรบุรี

3 ศูนยศกึษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)เฉลิมพระเกียรต7ิ2พรรษามหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ 1

4 ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม  ศูนยบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม

5 หาดเลนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนยอนุรกัษทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

6 นาเกลือบานโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 1

3

2

2

2

พื้นท่ีชุมน้ํา



เอกสารแนบ 7 KPI3 

แบบเก็บข้อมูลตัวอยา่งนกธรรมชาติ 

( 1 ตวัอย่างนก ต่อ 1 แบบฟอรม์) 

ประเภทของการเฝ้าระวงัโรค   

 นกตาย/นกป่วย, Passive surveillance 

 นกปกติ, Active surveillance 

 พบการตายของนกจาํนวนมากหรือแบบกลุม่, Mass mortality incident 

 โดยมีนิยามดงันี: พบนกตาย ≥  ตวั โดยเป็นนกชนิดใดก็ได ้ 

 หรือ พบนกในกลุม่เป็ดหรือห่าน ตาย ≥  ตวั หรือ พบนกในกลุ่มนกนางนวลตาย ≥  ตวั 

 

วนัทีเก็บตวัอย่าง.............................................. เวลาทเีก็บตวัอย่าง (เวลาทีพบซากนกตาย) ........................ 

หน่วยงานทีเก็บตวัอย่าง................................................................................................. 

พืนทชีุ่มนาํ (เฉพาะจงัหวดัทีอยู่ในโครงการฯพืนทชีุ่มนาํ).............................................................................. 

สถานทเีก็บตวัอย่าง ตาํบล.............................. อาํเภอ..................................... จงัหวดั............................... 

พิกดัทีพบตวัอย่าง X (longitude) ..................................พิกดัทีพบตัวอย่าง Y (latitude) ............................ 

ชนิดนก (ภาษาไทย) ............................................................. 

ชือวิทยาศาสตร.์............................................................................Order................................... 

สภาพตวัอย่างนก   นกตาย   นกป่วย/นกบาดเจ็บ  นกปกติ 

ชนิดตวัอย่าง  ซาก   cloacal swab  oropharyngeal swab  มลู  อวัยวะ 

จาํนวนตวัอย่าง ..................................หอ้งปฏิบติัการทีสง่ตวัอย่าง..................................................... 

เลขทีตวัอย่าง (กรอกเมือไดร้บัผลตรวจจากหอ้งปฏิบตัิการ) ..................................................... 

ผูส้่งเกบ็ตวัอย่าง..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................ 

กรุณากรอกขอ้มลูใน google form  https://forms.gle/zSWqH6bh9gfCdxQj9 
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