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ค ำชี้แจง 
 สถานการณ์ และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับน้ี เป็นสถานการณ์สมมติที่จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการซ้อม
จัดการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนและในสัตว์ ซึ่งถือว่า เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในคนและในสัตว์ 
ไม่ได้มีเน้ือหาที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงแต่อย่างใด 
 

ก าหนดการของการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop  Exercise) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภาวะฉุกเฉินกรณี
การระบาดของโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัด ปี 2561 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 15 นาที ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  

เวลำ ล ำดับเหตุกำรณ์ 
13.00 – 14.00 น. ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ผู้สังเกตการณ์ และผู้ประเมิน ลงทะเบียนและเข้าประจ าตามที่ก าหนด 
14.00 – 14.10 น. พิธีเปิดฝึกการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก  

ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2561 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

โดย ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 
14.10 – 14.15 น. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาการฝึกซ้อมวันน้ี 

โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร.3) 
14.15 น. ฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระดับอ าเภอ 

ประจ าปี 2561 
โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร.3)  

14.15 – 14.30 น. ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ น ำเสนอสถำนกำรณ์   
ภูมิหลัง 
องค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก ได้รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A 
(H5N1) ทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 พบรายงาน
ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแล้ว 859 ราย เสียชีวิต 453 ราย โดยพบใน 16 ประเทศ 
ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา แคนนาดา จีน จิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก ลาว พม่า 
ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม     

          ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรก เมื่อ ปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้าย 
ในปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพ่ิมอีก โดยส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรค
ไข้หวัดนก จะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ ที่ตายผิดปกติ ส่วนการแพร่จากคนสู่คนพบได้น้อย 

จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันเป็นโรคไข้หวัดนก และไม่มีรายงานพบสัตว์ติด
เช้ือไวรัสไข้หวัดนก แตย่ังคงมีรายงานพบไก่ นก ตายเรื่อยๆ ประกอบกับมีนกอพยพฝูงใหญ่ คาดว่า

สถานการณ์สมมต ิ
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จะบินต่อเน่ืองมาจากสุพรรณบุรี มาอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น บึง
บอระเพ็ด ปีน้ีอพยพมาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเร็วกว่าปกติ และที่ส าคัญ มีรายงานอีกว่า พื้นที่รอยต่อ
ที่ติดกับจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก ก็ยังคงมีรายงานพบไก่ตายเรื่อยๆ และพบผู้ป่วย
สงสัยว่าจะติดเช้ือไข้หวัดนกจากการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีไก่ตาย หรือจากการสัมผัสซากสัตว์โดยตรง  
จากสถานการณ์ดังกล่าวน้ี จังหวัดพิจิตร จึงมีความเส่ียงสูงที่จะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกได้ 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเล้ียงสัตว์ปีกหนาแน่น การเล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง การเล้ียงไก่ปล่อย ผู้เล้ียงไก่ชน 
และบริเวณที่มีกิจกรรมการชนไก่ ที่อาจพบความเส่ียงจากการติดเช้ือจากสัตว์ปีก เน่ืองจากผู้เล้ียงไก่
มีการสัมผัส ดูแลไก่อย่างใกล้ชิด เช่น การดูดเสมหะให้ไก่ เป็นต้น และสัตว์ปีกตามบ้านเรือน ก็มี
โอกาสติดเช้ือโรคจากฝูงสัตว์อพยพได้  

14.30 – 15.00 น. ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ น ำเสนอสถำนกำรณ์สมมติ   
สถำนกำรณ์สมมติล ำดับที่ 1 :   พบนกปำกห่ำงอพยพตำยเกล่ือน สงสัยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก  
ในพื้นที่บึงสีไฟ อ ำเภอเมือง และพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก  

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 3 ฉบับ โพสใน 
facebook ว่า มีชาวบ้านแจ้งว่า “พบนกอพยพปากห่างตายเกล่ือนในทุ่งหญ้าบริเวณสถานแสดง
พันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ ต าบลในเมือง อ.เมืองพิจิตร เห็นตัวแรกๆประมาณอาทิตย์ที่แล้ว มีสุนัข
คาบนกตายไปกินใต้ถุนบ้านแถวน้ัน คาดว่าจะติดเช้ือไข้หวัดนก หว่ันชาวบ้านจะติดเช้ือได้”  

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลพิจิตร รายงานพบมีผู้ป่วยมีอาการปอด
อักเสบรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย ช่ือ นายเด่น ตระกูลรักษ์ อายุ 40 ปี อาชีพหาปลาและเก็บ
บัว อาศัยอยู่บริเวณบึงสีไฟ ฝ่ังคลองคะเชนทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร มีอาการไข้สูง ไอ 
หายใจล าบาก แน่นหน้าอก เป็นมา 2 วัน ญาติได้น าตัวผู้ป่วยส่งที่โรงพยาบาลพิจิตร  แพทย์วินิจฉัย
ว่า เป็นผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก น าเข้าห้องแยกโรค และส่ังเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตที่
โรงพยาบาล จากการสอบสวนโรคพบว่า เขาได้อาศัยที่บ้านซึ่งมีไก่ประมาณ 15 ตัว ทยอยตายมา
เรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มมีอากาศหนาวมากในช่วง 17 – 20 ธันวาคม 2560 ก่อนป่วยประมาณ 3 วัน มี
ประวัติไปกับเพื่อนไปตีไก่ชนที่อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง  ไปหาปลาในบึงสีไฟมาครึ่งวันและไปช่วย
เพื่อนเก็บบัวด้วย  

ค ำถำม:   
1. หน่วยงำนใดเกี่ยวข้องบ้ำง อย่ำงไร และมีระบบกำรรำยงำนไปยังหน่วยงำนต่ำงๆอย่ำงไร  
2.  หน่วยงำนสำธำรณสุขมีกำรเตรียมกำรของทีมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในด้ำนกำร
รักษำพยำบำล กำรเคล่ือนย้ำย กำรส่งต่อ และกำรเก็บตัวอย่ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร อย่ำงไร 
3. ในบริเวณแหล่งเส่ียง มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
4. ทีมสอบสวนโรคต้องลงพื้นที่หรือไม่ มีหน่วยงำนใดร่วมทีม ท ำกิจกรรมอะไรบ้ำง 
5. มีกำรพิจำรณำเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินระดับจังหวัด อ ำเภอ กรณีกำรระบำดของโรค
ไข้หวัดนกหรือไม่   
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6. มีกำรเตรียมกำรด้ำนกำรส่ือสำรควำมเส่ียงอย่ำงไรหรือไม่ในช่วงนี้ กลุ่มเป้ำหมำยใดบ้ำง 
 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ข่าวอัมรินทร์ทีวี ประเทศไทยออกข่าวช่วงกลางคืน ว่า พบ
นกอพยพที่บินมาอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร ตายเกล่ือน
คาดว่าติดเช้ือหวัดนก 

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข่าว “เที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าว 3” 
สัมภาษณ์คุณยืนยง โอภากุล เกี่ยวกับการจัดการไก่ชนหลังจากมีข่าวพบผู้ป่วยเสียชีวิต
ที่จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านลือว่าติดเช้ือจากไก่ชน  

ค ำถำม: 
1. หน่วยงำนใดต้องเป็นผู้ตอบโต้ส่ือ  
2. มีกำรตอบโต้ส่ืออย่ำงไรบ้ำง ระบุประเด็นที่จะตอบโต้  
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์    เสนอข้อมูลเพิ่มเติม  

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของ นายเด่น พบเช้ือไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N1 
 ในเวลาต่อมา ภรรยา และน้องสาวของนายเด่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาหารส าหรับครอบครัว 

เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ และหอบเหน่ือยพร้อมๆกัน ญาติได้พาไปศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ซึ่งอยู่
ใกล้บ้าน เจ้าหน้าที่สงสัยจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก เน่ืองจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนายเด่น จึงน าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาลพิจิตร  แพทย์ให้เข้าห้องแยกโรคทันที ห้ามเยี่ยม และส่ังเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์วันเดียวกัน 

 ต่อมา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของภรรยา และน้องสาวของนายเด่น ไม่พบเช้ือ
ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N1 

 กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุม หารือกับคณะผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์เหตุการณ์และ
ความเส่ียง หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลจากทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
3 หรือ สคร.3 และออกแถลงข่าวเรื่อง พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N1 ในประเทศไทย
แล้ว 

 ส่ือมวลชนบางส่วนไปขอสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิจิตร และไปบ้านผู้ป่วย 
รวมทั้งประชาชนในละแวกน้ัน 

ค ำถำม:   
1. ทีมสอบสวนโรคท ำอย่ำงไร 
2. ด้ำนปศุสัตว์จังหวัด มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
3. ด้ำนหน่วยงำนกรมอุทยำนฯ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
4. มีหน่วยงำนใดควรเข้ำมำเกี่ยวข้องอีกบ้ำง 
5. มีกำรพิจำรณำเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินร่วมหลำยศูนย์หรือไม่ เนื่องจำกมีกำร
เกี่ยวข้อง 
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15.00 – 15.30 น. ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ น ำเสนอสถำนกำรณ์สมมติ   

 
สถำนกำรณ์สมมติล ำดับที่ 2 : พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก อีก 1 รำย  
     บริเวณบ้ำนคลองคะเชนทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิจิตร  พบเป็ดไล่ทุ่งตำย                                    
ชำวบ้ำนไม่ยอมให้ฆ่ำไก่และสัตว์ปีกอ่ืน  

 มีรายงานพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้หวัดนก 1 ราย ช่ือนายเดิม นาทวี อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป อาศัยที่บ้านคลองคะเชนทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร  ผู้ป่วยรายน้ี ก่อนเริ่มป่วย 3 วัน 
ได้ไปรับจ้างฉีดยาสวนมะนาวไม่ท าความสะอาดร่างกายก่อนมาช าแหละและย่างเป็ดตายเพื่อปรุงเป็น
อาหารเย็น เป็ดตายน ามาจากฝูงที่เพื่อนบ้านน ามาให้ อาการป่วยเริ่มจากมีไข้สูง ไอ มีเสมหะข้นเขียว 
จึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพิจิตร แพทย์ตรวจร่างกายแล้วให้กลับบ้าน กลางคืนไอมาก 
หอบเหน่ือย มาโรงพยาบาลพิจิตรอีกครั้ง แพทย์ให้เข้าห้องแยกโรค และส่ังเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์  รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็ดฝูงมักเล้ียงปล่อย
บริเวณรอบบึงสีไฟ 

 มีกลุ่มชาวบ้านคลองคะเชนทร์ ฝ่ังตะวันตก เห็นมีนกสีขาวบินมาเป็นกลุ่มๆช่วงเย็นไม่
เคยมีมาก่อน เช้าหายไปเย็นกลับมา มาอาศัยอยู่ได้สองสัปดาห์แล้ว มีตายด้วย ได้จับไปทิ้งร่องน้ าให้
ไกลหมู่บ้าน เกรงจะแพร่เชื้อไข้หวัดนกและโรคระบาดอ่ืนๆมาสู่คน ได้ร้องไปยังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จังหวัด  และมีนกพิราบตายอย่างผิดปกติหลายหมู่บ้าน  

 ชาวบ้านปฏิเสธการฆ่าสัตว์ปีกในหมู่บ้านตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์  

ค ำถำม:   
1. ศูนยป์ฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินจังหวัด มุ่งประเด็นกำรจัดกำรอะไร   
2. อ ำเภอเมืองมีกำรวำงแผนจัดกำรกำรระบำดของโรคไว้อย่ำงไร ในด้ำนกำรเฝ้ำระวัง กำร
สอบสวนโรค กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรในพื้นที่ อุปกรณ์ป้องกัน 
3. กำรส่ือสำรควำมเส่ียงมุ่งในด้ำนใด และกลุ่มเป้ำหมำยใดบ้ำง 
4. ด้ำนปศุสัตว์ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง  
5. ด้ำนหน่วยงำนกรมอุทยำนฯ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
6. วำงแผนให้หน่วยงำนที่เหนือขึ้นไปสนับสนุนกำรควบคุมกำรระบำดของโรคอย่ำงไรบ้ำง 
ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์   เสนอข้อมูลเพิ่มเติม  

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย นายเดิม พบเช้ือไวรัสไข้หวัดนกสายพันธ์ุ 
H5N1 

 ต่อมา ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และกรมอุทยานสัตว์ป่าฯ รายงานว่า พบเช้ือ
ไวรัสไข้หวัดนกในซากไก่ตาย นกพิราบ ซากนกอพยพ ของหมู่ 1, 5,8 ของต าบลท่าหลวง  หมู่ 1 
ต าบลโรงช้าง  หมู่ 8 ต าบลคลองคะเชนทร์ และ หมู่ 7, 10,11,12 ของต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ส านักงาน
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เวลำ ล ำดับเหตุกำรณ์ 
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 และกรมอุทยานสัตว์ป่าฯ ลงพื้นที่
สอบสวนโรค 

 ชาวบ้านปฏิเสธการฆ่าสัตว์ปีกในหมู่บ้านตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ อ้างกฏหมาย
การจ่ายค่าชดเชย 

15.30 – 15.45 น. ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์   เสนอข้อมูลเพิ่มเติม  
 นายอ าเภอ วิตกกังวล ต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไข้หวัดนก ถือเป็นเหตุการณ์ไม่

ปกติ ไม่รู้ว่า จะมีใครป่วยอีกหรือไม่  
 ประชาชนรับทราบข่าว และมีการส่งต่อกันทาง Social media ว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต

จากการติดเช้ือไข้หวัดนกแล้ว ท าให้ประชาชนตื่นตระหนกเป็นจ านวนมากและ
สอบถามมายังสาธารณสุขจังหวัดตลอดเวลา 

 ส่ือมวลชนประโคมข่าว พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกแล้วในประเทศไทย 
 เวชภัณฑ์ และยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลทุกแห่งเริ่มขาดแคลน 

 
ค ำถำม :   
1. มีกำรติดตำมข่ำวลือหรือไม่ และมีประเด็นใดบ้ำงที่ต้องส่ือสำรควำมเส่ียงในพื้นที่  
2. มีระบบส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งระบบเฝ้ำระวังผู้ป่วย และป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
อย่ำงไร  
3. มีกำรเสนอให้คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดหรือไม่  
4. มีกำรประสำนงำนกับห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรห้องปฏิบัติกำร ในกำรรับปริมำณกำร
ตรวจตัวอย่ำงจ ำนวนมำกหรือไม่ อย่ำงไร 
5. ในสถำนกำรณ์ที่บุคลำกร ยำต้ำนไวรัส และ วัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนไม่เพียงพอท่ำนจะ
ด ำเนินงำนอย่ำงไร  
6. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับส่ือมวลชน และ Social network อย่ำงไร   

 
15.45 - 16.00 น. ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์   เสนอข้อมูลเพิ่มเติม  

        ต่อมา อ าเภอเมือง สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกได้ และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 

 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกเริ่มชะลอตัวลง 
ทั้งน้ีระบบเฝ้าระวังโรคในคน และสัตว์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนไม่พบผู้ป่วย และไม่พบสัตว์
ป่วยต่อเน่ืองเป็นเวลา 14 วัน เน่ืองจากมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ
เอกชนเป็นอย่างดี 
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เวลำ ล ำดับเหตุกำรณ์ 
 ปลายเดือนมกราคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่าสามารถควบคุม

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกได้แล้ว และได้มีการด าเนินการตามระบบการเฝ้าระวังจน
ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม 
ค ำถำม : 

1.มีเกณฑ์กำรปิดศูนย์ปฏิบัตกิำรภำวะฉุกเฉิน กรณีกำรระบำดของโรคไข้หวัดนก อย่ำงไร  
2.มีแผนกำรด ำเนินงำน เมื่อส้ินสุดสถำนกำรณ์กำรระบำดในพื้นที่ อย่ำงไรบ้ำง 
3.มีกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นในประเด็นใดบ้ำง ท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
เพิ่มเติมอย่ำงไร  
4.มีกำรสรุปบทเรียนในคร้ังนี้ อย่ำงไร 
    -ส่ิงที่เรำก ำหนด/คำดหวังไว้ว่ำจะให้เกิดขึ้น (ภำพควำมส ำเร็จ) คืออะไร 

         -ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรบ้ำง  
         -ในกำรท ำกิจกรรมต่อไป เรำจะท ำส่ิงใดที่ดีขึ้นหรือแตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง 
          (ต้องให้ได้ข้อเสนอแนะที่เจำะจงและสำมำรถปฏิบัติได้) 

16.00 – 16.30 น. สรุปและประเมินผลกำรฝึกซ้อม ข้อตกลงร่วมกัน 
โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยงานกรมอุทยานสัตว์ป่าฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 และหน่วยงานอื่น 
หัวข้อสรุป 
-ภำรกิจหน่วยงำน 
-กำรรำยงำน (แจ้งข่ำว)  
-กำรท ำฐำนข้อมูล 
-กำรสอบสวนในพื้นที่ 
-กำรป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  กำรสนับสนุน 
-กำรพัฒนำทีมสอบสวนโรค 

 


