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หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบตั ิกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เพื่อเป็นกำรกำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
กรณีโ รคติด เชื้อโควิด - 19 ตำมกำรจัด โครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 (ศบค.)
ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณสุข
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๒ ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ในฐำนะหั ว หน้ ำศูน ย์ป ฏิ บัติกำรฉุกเฉิน ด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุ ข กรณี โ รคติด เชื้ อโควิด - 19
จึงกำหนดองค์ประกอบของศูน ย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีโรคติด เชื้อ
โควิด - 19 (ศปค.สธ.) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ ปฏิ บั ติกำรฉุ กเฉินด้ำ นกำรแพทย์ และสำธำรณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
๑.๑ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประธำนกรรมกำร
(2) รองผู้วำ่ รำชกำรกรุงเทพมหำนคร
รองประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลด้ำนกำรแพทย์
(3) นำยศุภกิจ ศิริลักษณ์
กรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข
(4) นำยณรงค์ สำยวงศ์
กรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(ด้ำนบริหำร)
(5) นำยยงยศ ธรรมวุฒิ
กรรมกำร
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำกำรแพทย์
(6) อธิบดีกรมกำรแพทย์
กรรมกำร
(7) อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
กรรมกำร
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

หนา้ ๔๕
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อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
อธิบดีกรมสุขภำพจิต
อธิบดีกรมอนำมัย
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ผู้แทนผูบ้ ัญชำกำรทหำรสูงสุด
ผู้แทนปลัดกระทรวงกลำโหม
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหำดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก
เจ้ำกรมแพทย์ทหำรเรือ
เจ้ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ
นำยกสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณบดีคณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช
นำยแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยำบำลตำรวจ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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(32) ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
(33) เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
(34) นำยพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ
(35) อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
กรรมกำร
และเลขำนุกำรร่วม
กรรมกำร
และเลขำนุกำรร่วม
กรรมกำร
และเลขำนุกำรร่วม

(36) ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(37) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) แก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในส่วนที่รับผิดชอบ
(2) บังคับบัญชำและสั่งกำรส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในส่วนที่รับผิดชอบ
(3) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในส่วนที่รับผิดชอบ
(4) อ ำนวยกำร สั่ ง กำร ควบคุ ม ก ำกั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตำม ประเมิ น ผล
และวินิจฉัยแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ ในส่วนที่รับผิดชอบ
(5) เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
(6) มีอำนำจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน องค์ประกอบศูนย์ปฏิบัติกำร
(7) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ 2 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรประมวลสถำนกำรณ์และวิชำกำร
2.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยศุภกิจ ศิริลักษณ์
ประธำนคณะทำงำน
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรสำธำรณสุข
(2) อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองประธำนคณะทำงำน
(3) ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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(4) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(5) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(6) ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(๗) ผู้แทนสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
คณะทำงำน
(๘) ผู้แทนสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
คณะทำงำน
(๙) นำยยศ ตีระวัฒนำนนท์
คณะทำงำน
เลขำธิกำรมูลนิธิเพื่อกำรประเมินเทคโนโลยี
และนโยบำยด้ำนสุขภำพ
(1๐) นำยโอภำส พุทธเจริญ
คณะทำงำน
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ ด้ำนคลินิก
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
(1๑) นำยสมบัติ แทนประเสริฐสุข
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
(1๒) นำงสำวนฤมล สวรรค์ปัญญำเลิศ
คณะทำงำน
กรมกำรแพทย์
(1๓) นำงสำวปิยนิตย์ ธรรมำภรณ์พิลำศ
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
(1๔) นำงสำวมำลินี จิตตกำนต์พิชย์
คณะทำงำน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(1๕) ผู้ทรงคุณวุฒกิ รมสุขภำพจิต
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๖) ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๗) ผู้เชี่ยวชำญกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๘) ผู้เชี่ยวชำญกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
คณะทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๙) ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
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(2๐) นำงสำววรรณำ หำญเชำว์วรกุล
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
และเลขำนุกำรร่วม
(2๑) นำงวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย
คณะทำงำน
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
และเลขำนุกำรร่วม
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) ประสำนงำนและสนั บ สนุ น ด้ ำ นวิ ช ำกำรให้ กั บ คณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำง ๆ ในระบบเพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อโควิด - 19
(2) จัดทำมำตรกำร มำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติที่สำคัญของภำวะฉุกเฉิน
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขเกี่ยวกับปัญหำโรคติดเชื้อโควิด - 19
(3) ประมวลข้อมูล เฝ้ำระวัง วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ และประเมิน
ควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(4) เสนอข้อพิจำรณำเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ และลดระดับสถำนกำรณ์
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 3 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรจัดหำและกระจำยทรัพยำกรทำงกำรแพทย์
3.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ประธำนคณะทำงำน
(2) หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
รองประธำนคณะทำงำน
(3) ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
รองประธำนคณะทำงำน
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(5) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะทำงำน
(6) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิรริ ำช
คณะทำงำน
(7) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
คณะทำงำน
(8) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะทำงำน
(9) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลภูมพิ ลอดุลยเดช
คณะทำงำน
(10) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
คณะทำงำน
(๑1) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
คณะทำงำน
(๑2) นำยแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยำบำลตำรวจ
คณะทำงำน
(๑3) ผู้แทนกรมกำรแพทย์
คณะทำงำน
(๑4) ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทำงำน
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(๑5) ผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คณะทำงำน
(๑6) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
คณะทำงำน
(๑7) ผู้แทนกรมสุขภำพจิต
คณะทำงำน
(๑8) ผู้แทนกรมอนำมัย
คณะทำงำน
(19) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
คณะทำงำน
(20) หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
คณะทำงำน
(21) ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
คณะทำงำน
(22) ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
คณะทำงำน
(23) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(๒4) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
(25) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
(26) ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
3.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) วำงแผนและวิเ ครำะห์ ควำมเสี่ ย งกำรส ำรองจั ด เตรีย มยำและเวชภั ณฑ์
ทำงกำรแพทย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่
(2) จัดทำแผนสำรองและแผนสนับสนุนเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
(3) จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์โรคติดเชือ้ โควิด - 19
(4) กระจำย จัดส่ง และกำกับดูแลเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ตำมแผนสนับสนุน
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 4 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรเตียงในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
4.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยยงยศ ธรรมวุฒิ
ประธำนคณะทำงำน
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรแพทย์
(2) นำยปิยะ ศิริลักษณ์
รองประธำนคณะทำงำน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(๓) อธิบดีกรมกำรแพทย์
รองประธำนคณะทำงำน
(4) หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
คณะทำงำน
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(5) ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนสำนักกำรแพทย์
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(9) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(1๐) ผู้แทนกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(11) ผู้อำนวยกำรกองตรวจรำชกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(๑2) ผู้แทนโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
คณะทำงำน
(๑3) ผู้แทนโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช
คณะทำงำน
(๑4) ผู้แทนโรงพยำบำลสมเด็จพระปิน่ เกล้ำ
คณะทำงำน
(๑5) ผู้แทนโรงพยำบำลตำรวจ
คณะทำงำน
(16) ผู้แทนโรงพยำบำลศิรริ ำช
คณะทำงำน
(17) ผู้แทนโรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะทำงำน
(18) ผู้แทนโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
คณะทำงำน
(19) ผู้แทนโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะทำงำน
(20) ผู้แทนโรงพยำบำลกลำง
คณะทำงำน
(21) ผู้แทนคณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
คณะทำงำน
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
(๒2) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(๒3) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
(๒4) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
4.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) วำงนโยบำย ระบบ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเตียงของโรงพยำบำล
ในหน่วยงำนทุกสังกัด เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด - 19
(2) ประสำนงำน สั่งกำร และส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด - 19
(3) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ข้อ 5 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัด กำรกำรแพทย์และสำธำรณสุขในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
5.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยยงยศ ธรรมวุฒิ
ที่ปรึกษำ
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรแพทย์
(2) อธิบดีกรมกำรแพทย์
ประธำนคณะทำงำน
(3) ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(4) ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทำงำน
(5) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอรำวัณ)
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(6) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนกรมสุขภำพจิต
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนสถำบันกำรแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชำติ
คณะทำงำน
(9) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก
คณะทำงำน
(10) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรเรือ
คณะทำงำน
(11) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรอำกำศ
คณะทำงำน
(12) ผู้แทนสำนักงำนแพทย์ทหำร
คณะทำงำน
กรมยุทธบริกำรทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย
(13) ผู้แทนสำนักงำนแพทย์
คณะทำงำน
สำนักงำนสนับสนุน สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
(14) ผู้แทนโรงพยำบำลตำรวจ
คณะทำงำน
(15) ผู้แทนเครือข่ำยโรงพยำบำล
คณะทำงำน
กลุ่มสถำบันแพทย์ศำสตร์แห่งประเทศไทย
(16) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(17) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
คณะทำงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงเทพกลำง
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(18) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงเทพใต้
(19) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงเทพเหนือ
(20) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
(21) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงธนเหนือ
(22) ประธำนกรรมกำรประสำนงำน
และติดตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจำกลุ่มกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขต
กลุ่มกรุงธนใต้
(23) รองอธิบดีกรมกำรแพทย์

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

5.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) วำงนโยบำย ระบบ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเตียงและทรัพยำกร
ทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขของโรงพยำบำลในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด - 19
(2) บริหำร สั่งกำร และประสำนงำนกำรส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด - 19
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
(3) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 6 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร (แล็บ)
6.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผู้แทนคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะทำงำน
(3) ผู้แทนคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะทำงำน
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(4) ผู้แทนคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
คณะทำงำน
(5) ผู้แทนกรมกำรแพทย์
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนสำนักกำรแพทย์
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(8) ผู้แทนสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
คณะทำงำน
(9) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(10) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก
คณะทำงำน
(11) นำยกสมำคมไวรัสวิทยำ
คณะทำงำน
(12) ผู้แทนสำนักงำนประกันสังคม
คณะทำงำน
(13) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี
คณะทำงำน
กรมกำรแพทย์
(14) นำงสำวสุภำภรณ์ วัชรพฤษำดี
คณะทำงำน
รองหัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย
(15) นำยสมฤกษ์ จึงสมำน
คณะทำงำน
รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
และเลขำนุกำร
(16) นำยบัลลังก์ อุปพงษ์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
(17) นำงสำววรำงคณำ อ่อนทรวง
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(18) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
6.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรให้บริกำรและกำรรับรองระบบ
คุณภำพห้องปฏิบัติกำร (แล็บ) ทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
(2) ปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์และทดสอบ กำรอ้ำงอิงและกำรสอบเทียบ
(3) ประสำนและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร
(4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ 7 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรค
7.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) อธิบดีกรมควบคุมโรค
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผู้แทนกรมกำรแพทย์
คณะทำงำน
(3) ผู้แทนกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
คณะทำงำน
(4) ผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คณะทำงำน
(5) ผู้แทนกรมสนับสนุนและบริกำรสุขภำพ
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนกรมสุขภำพจิต
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนกรมอนำมัย
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
คณะทำงำน
(9) ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
คณะทำงำน
(10) ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
คณะทำงำน
(11) หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
คณะทำงำน
(12) เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
คณะทำงำน
(13) ผู้อำนวยกำรกองระบำดวิทยำ
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
(14) ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(1๕) ผู้แทนโรงพยำบำลศิรริ ำช
คณะทำงำน
(1๖) ผู้แทนโรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะทำงำน
(1๗) ผู้แทนโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
คณะทำงำน
(1๘) ผู้แทนโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะทำงำน
(๑๙) ผู้แทนโรงพยำบำลศรีนครินทร์
คณะทำงำน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(2๐) ผู้แทนโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
คณะทำงำน
(2๑) ผู้แทนโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
คณะทำงำน
(2๒) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(2๓) ผู้อำนวยกำรกองโรคติดต่อทั่วไป
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
และเลขำนุกำร
(2๔) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
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7.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) ประเมิ น ควำมต้ อ งกำรของที ม ปฏิ บั ติ ก ำรทำงกำรแพทย์ ในกำรเข้ ำ
ช่วยเหลือในสถำนที่เกิดเหตุ พื้นที่เสี่ยง (เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ/พบผู้ติดเชื้อ) เมื่อเกินขีดควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสำนงำน และจัดระบบกำรปฏิบัติภำคสนำมในกำรปฏิบัติกำร
จัดกำรภำวะฉุกเฉิน
(2) วำงแผนและควบคุมสถำนกำรณ์ภำวะฉุกเฉินในพื้นที่
(3) วำงแผนและเตรียมควำมพร้อมของโรงพยำบำล ระบบกำรส่งต่อ และ
กำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม
(4) วำงแผนและเตรียมควำมพร้อมเพื่อปฏิบัติกำรในกำรเผชิญเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
และพร้อมให้กำรสนับสนุนเมื่อได้รับกำรร้องขอควำมช่วยเหลือ หรือเกิดสถำนกำรณ์วิกฤติ เมื่อเกินขีด
ควำมสำมำรถของพื้นที่ในกำรจัดกำรฉุกเฉิน
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 8 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนควำมรอบรู้ และระยะห่ำงทำงสังคม
8.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) อธิบดีกรมอนำมัย
ประธำนคณะทำงำน
(2) คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์
คณะทำงำน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(3) รองคณบดีฝำ่ ยสื่อสำรองค์กร
คณะทำงำน
คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
(4) ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิต
คณะทำงำน
กรมสุขภำพจิต
(5) นำยกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
คณะทำงำน
นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนส่งเสริมคุณภำพ)
กรมอนำมัย
(6) นำยศศดิศ ชูชนม์
คณะทำงำน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำร
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
(7) นำยเชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
คณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช
(8) นำยสุรินทร์ อัศววิทรู ทิพย์
คณะทำงำน
คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง
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(9) นำยปรัชญำ เปี่ยมกำรุณ
คณะทำงำน
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(10) นำยกิตติศกั ดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
คณะทำงำน
สถำบันวิจัยสังคม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(11) นำยสุชำดำ สำรบุญ
คณะทำงำน
กรมอนำมัย
(12) หัวหน้ำประชำสัมพันธ์สำนักบริหำร
คณะทำงำน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
(13) นำยสรำวุฒิ บุญสุข
คณะทำงำน
รองอธิบดีกรมอนำมัย
และเลขำนุกำร
(14) นำงวิมล โรมำ
คณะทำงำน
กรมอนำมัย
และเลขำนุกำรร่วม
(15) นำยวินัย รอดไทร
คณะทำงำน
กรมอนำมัย
และเลขำนุกำรร่วม
8.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรกำร วิธีกำร แนวทำง เพื่อลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
โควิด - 19
(2) ประสำนงำนสนับสนุนให้กับคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ในกำรป้องกันโรคติดเชือ้
โควิด - 19
(3) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 9 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนกำรรักษำพยำบำล
9.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำกำรแพทย์
(๒) อธิบดีกรมกำรแพทย์
(๓) ผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(๔) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
(๕) ผู้แทนกองระบำดวิทยำ
กรมควบคุมโรค

ประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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(๖) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก
(๗) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรเรือ
(๘) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรอำกำศ
(๙) ผู้แทนโรงพยำบำลตำรวจ
(๑๐) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(1๑) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
(1๒) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
(1๓) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(1๔) คณบดีคณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
(1๕) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
(1๖) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
(1๗) คณบดีคณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(1๘) หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
(1๙) รองอธิบดีกรมกำรแพทย์
(๒๐) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

9.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) ก ำหนดแนวทำงกำรรั กษำพยำบำลส ำหรั บผู้ ป่วยโรคติด เชื้ อโควิด - 19
และผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์กำรเฝ้ำระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อโควิด - 19
(2) กำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรจัดระบบบริกำร และกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ
ในกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมุ่งเน้นที่ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์
ผู้ป่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ 10 คณะทำงำนภำรกิจด้ำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
10.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยณรงค์ สำยวงศ์
ประธำนคณะทำงำน
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(ด้ำนบริหำร)
(2) นำงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
รองประธำนคณะทำงำน
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
เขตสุขภำพที่ 5
(3) นำยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
รองประธำนคณะทำงำน
สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 10
(4) นำยปิยะ ศิริลักษณ์
คณะทำงำน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(5) รองอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
คณะทำงำน
(6) ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผำติ
คณะทำงำน
ที่ปรึกษำระดับกระทรวง
(7) รองอธิบดีทุกกรมที่รบั ผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์
คณะทำงำน
(8) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
คณะทำงำน
ที่รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์
(9) นำยอนุพงศ์ สุจริยำกุล
คณะทำงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
(10) นำยทวีทรัพย์ ศิรประภำศิริ
คณะทำงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
(11) นำยกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
คณะทำงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนำมัย
(12) นำงปฐมพร ศิรประภำศิริ
คณะทำงำน
ที่ปรึกษำกรมกำรแพทย์
(13) นำงทิวำวรรณ ปิยกุลมำลำ
คณะทำงำน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(14) นำยธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
คณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(15) นำงใยอนงค์ ทิมสุวรรณ
คณะทำงำน
คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
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(16) นำงสำวช่อผกำ วิริยำนนท์
คณะทำงำน
บริษัท เอยู คอมมิวนิเคชัน
(17) ผู้แทนสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
คณะทำงำน
(18) ผู้แทน บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
คณะทำงำน
(19) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(20) ผู้แทนเครือข่ำยโรงพยำบำล
คณะทำงำน
กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)
(๒1) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก
คณะทำงำน
(22) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรเรือ
คณะทำงำน
(23) ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรอำกำศ
คณะทำงำน
(24) ผู้แทนโรงพยำบำลตำรวจ
คณะทำงำน
(25) ผู้แทนสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
คณะทำงำน
(26) ผู้แทนสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
คณะทำงำน
(27) ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(28) ผู้อำนวยกำรสำนักสำรนิเทศ
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
(29) ผู้อำนวยกำรสำนักสือ่ สำรควำมเสี่ยง
คณะทำงำน
และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ กรมควบคุมโรค
และเลขำนุกำรร่วม
(30) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
10.2 หน้ำที่และอำนำจ
(1) เฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทุกช่องทำง และประเมินกำรรับรู้
ของสำธำรณะ จัดทำแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงและตอบโต้สถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสมและรวดเร็ว
(2) จั ด ท ำข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร ประเด็ น ข่ ำ ว (Press release) ประเด็ น สำร
(Talk point) ที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และเหมำะสมกับเหตุกำรณ์
(3) ดำเนินกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
ด้วยรูปแบบและภำษำที่เหมำะสม
(4) ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข
เพื่อดำเนินกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
(5) ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสื่อสำรควำมเสี่ยง
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(6) ตรวจสอบและจัดเตรียมระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้พร้อม
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
(7) บูรณำกำรฐำนข้อมูลผู้เดินทำงผ่ำนช่องทำงด่ำนระหว่ำงประเทศและ
ในประเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ระหว่ำงคณะทำงำนและหน่วยงำนอื่น ๆ
(8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 11 คณะทำงำนกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรเงิน
11.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ประธำนคณะทำงำน
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ
(2) รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
คณะทำงำน
(3) ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
คณะทำงำน
(4) ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
คณะทำงำน
(5) ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนสำนักงบประมำณ
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนโรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
คณะทำงำน
(9) ผู้แทนโรงพยำบำลศิรริ ำช
คณะทำงำน
(10) ผู้แทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน
คณะทำงำน
(11) ผู้แทนสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
คณะทำงำน
(12) ผู้แทนสำนักงำนประกันสังคม
คณะทำงำน
(13) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
คณะทำงำน
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(14) ผู้อำนวยกำรกองคลัง กรมกำรแพทย์
คณะทำงำน
(15) ผู้อำนวยกำรกองคลัง กรมควบคุมโรค
คณะทำงำน
(16) ผู้อำนวยกำรกองคลัง กรมอนำมัย
คณะทำงำน
(17) ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(18) ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(19) ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(20) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
11.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) จัดเตรียมวำงแผนและสนับสนุนงบประมำณ
(2) จัดทำและดำเนินกำรด้ำนธุรกำร กำรเงิน และงบประมำณ
(3) ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
(4) จัดทำข้อตกลงกำรเบิกจ่ำยที่นอกเหนือจำกระเบียบของทำงรำชกำร
(5) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงกำร กำรช่วยเหลือ สนับสนุน รวมถึง
กำรประกันภัย เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19
(6) จัดทำผลกำรปฏิบัติงำน
(7) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 12 คณะทำงำนกลุ่มภำรกิจด้ำนกฎหมำย
12.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นำยพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ประธำนคณะทำงำน
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ
(2) นำยสมเกียรติ ขำนุรักษ์
คณะทำงำน
สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 3
(3) ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผำติ
คณะทำงำน
ที่ปรึกษำระดับกระทรวง
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำยกำรแพทย์
คณะทำงำน
กรมกำรแพทย์
(5) ผู้อำนวยกองกฎหมำย
คณะทำงำน
กรมควบคุมโรค
(6) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข
คณะทำงำน
กรมอนำมัย
(7) ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย
คณะทำงำน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
(8) หัวหน้ำกลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ
คณะทำงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(9) ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
คณะทำงำน
กรมสุขภำพจิต
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(10) ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนห้องปฏิบตั ิกำร
คณะทำงำน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(11) ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกฎหมำยและจริยธรรม
คณะทำงำน
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
(12) ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
(13) ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฉุกเฉิน
คณะทำงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำรร่วม
12.2 มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) ทบทวน รวบรวม วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำย
(2) ร่ำง ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อ
กำรปฏิบัติงำน
(3) เป็นที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
(4) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
(5) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 13 คณะทำงำนภำรกิจสนับสนุนทรัพยำกร (ที่มิใช่ด้ำนกำรแพทย์) และกำรส่งกำลังบำรุง
13.1 มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ผู้บัญชำกำรกองทัพไทย
ประธำนคณะทำงำน
(2) ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
รองประธำนคณะทำงำน
(3) รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
รองประธำนคณะทำงำน
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักสิง่ แวดล้อม
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
(5) ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
คณะทำงำน
(6) ผู้แทนกรมกำรสรรพกำลังกลำโหม
คณะทำงำน
(7) ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
คณะทำงำน
(8) ผู้แทนกองทัพบก
คณะทำงำน
(9) ผู้แทนกองทัพเรือ
คณะทำงำน
(10) ผู้แทนกองทัพอำกำศ
คณะทำงำน
(11) ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
คณะทำงำน
(12) ผู้แทนสภำกำชำดไทย
คณะทำงำน
(13) ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญู
คณะทำงำน
(14) ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
คณะทำงำน
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(15) ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย
กรุงเทพมหำนคร
(16) ผู้แทนกรมอนำมัย
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คณะทำงำน
และเลขำนุกำร
คณะทำงำน
และเลขำนุกำรร่วม

๑3.๒ มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) สนั บสนุ นด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงทั้งมวล อันประกอบด้วยอำหำร น้ำ
ยำและเวชภั ณฑ์ ที่ มิใ ช่ย ำ วั ส ดุแ ละอุป กรณ์ กำรแพทย์ รั บ และส่ งต่อ ผู้ป่ วย รั บ และส่ งสิ่งส่งตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร รวมถึงสนับสนุนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำธำรณูปโภคอื่น ๆ
(2) สนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน
(3) ระดมสรรพทรัพยำกร กำลังพล เครื่องมือแพทย์ ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สิ่งสนับสนุนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่มีควำมจำเป็นในกำรควบคุม ป้องกัน
โรคติดเชื้อโควิด - 19 ให้เพียงพอ
(4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 14 ให้ยกเลิก
(1) คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 432/2563 เรื่อง จัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร
ฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ลงวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563
(2) คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 459/2563 เรื่อง กำหนดองค์ประกอบ
ในคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63
สุขุม กำญจนพิมำย
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบตั ิกำรฉุกเฉินด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19

