
 บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต     โทร 0 7632 1633                 

ที่ ภก 0332 / 113  วันที่   7  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ส่งเอกสารการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  256๕ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้,กมลา 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานเตรียมความ
พร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์-สาธารณสุข ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Incidence Command System : ICS) ส าหรับ โรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Emergency Operation Center : EOC) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ เพื่อ
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย และเพื่อให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์-สาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ นั้น 

ในการนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ขอน าส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของท่าน
ได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคประสบความส าเร็จตามเป้าหมายตาม
รายละเอียดตามท่ีแนบมาดังนี้ 

    1. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์-สาธารณสุข ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(ICS) ส าหรับ โรคและ
ภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป 

                                                      
(นายพีระพงษ์   ชีพเหล็ก)  

    สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

 
 

ค าสัง่ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทู ้
ที ่002 / 2565 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างานเตรยีมความพรอ้ม 
และตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิด้านการแพทย์-สาธารณสขุ  

ตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ(ICS) ส าหรบั โรคและภยัสขุภาพ  
และศนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ(EOC) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้
-------------------------------------------- 

  เนื่องจาก เพื่อการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) ในประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาศัยประกาศท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายล าดับท่ี 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 เพื่อ
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย จึงได้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและการ
ท างานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) ให้สอดคล้องกับระบบบัญชาการ
เหตุการณ์(Incidence Command System : ICS) ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมและตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์-สาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์-สาธารณสุข ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incidence 
Command System : ICS) ส าหรับ โรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ดังนี้ 
 
ก. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  
๑. ผู้บญัชาการเหตกุารณ ์ 

1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก        สาธารณสุขอ าเภอกะทู้    ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
2. นายน าชัย  ประทีป ณ ถลาง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้    

รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ล าดับท่ี 1 
3. นางสาวเจรติย์  วุฒิชาญ       รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

กมลา           รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ล าดับท่ี 2 
2. กลุม่ภารกิจประสานงานและเลขานกุาร (Liaison)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  
  2.1 ด้านประสานงานและเลขานกุาร (Liaison)  

1. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
2.2 ประสานงานหนว่ยงานภายนอกองคก์ร (Inter-agency Coordination)  

1. นางสาวกุมภา  ดาศรี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน  
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2.3 ประสานงานหนว่ยงานภายในองคก์ร (Intra-agency Coordination)  
1. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 

3. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)  
1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก     สาธารณสุขอ าเภอกะทู้        หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง   นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 

4. กลุม่ภารกิจตระหนกัรูแ้ละประเมนิสถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT)  
1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก     สาธารณสุขอ าเภอกะทู้        หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง   นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 

5. กลุม่ภารกิจดา้นยุทธศาสตรแ์ละวชิาการ (Strategic and Advisory Group : STAG) 
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

5.1 กลุม่ภารกิจดา้นยุทธศาสตรแ์ละวชิาการ (Strategic and Advisory Group : STAG) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศรี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
2. นายธนากร  จงจิตร์  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

 5.2 หนว่ยดแูลทรพัยากรบุคล (HR) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศรี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน 

5.3 หนว่ยรวบรวมขอ้มลู (DOCUMENTATION)  
1. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

5.4 แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง(ที่ปรกึษา) (Medical Specialist)  
1. พญ.เหมือนแพร  บุญล้อม  รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ       คณะท างาน  

5.5 หนว่ยดแูลดา้นความปลอดภยั (Safety)  
1. นายธนากร  จงจิตร์  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

6. กลุม่ภารกิจทมีดา้นกฎหมาย (Law Support and Enforcement)  
1. นางสาวกุมภา  ดาศรี     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

7. กลุม่ภารกิจปฏบิัตกิาร (Operation)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

7.1 ด้านปฏิบตักิาร (Operation)  
1. นางสาวกุมภา  ดาศรี    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

7.2 ทีมควบคุมป้องกันโรค (Disease Control Team) หรือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT : Surveillance and Rapid Response Team) หรือ ทีมปฏบิัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT : Joint 
Investigation Team) หรือ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease 
Control Unit)  

1. นายสุภกิจ  ราชรักษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน     คณะท างาน  
7.3 ทีมอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Enviromental Health Team)  

1. นายธนากร  จงจิตร์  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 
7.4 ทีมสขุภาพจติ (Mental health Team)  

  1. นางสาวสุมิตรา  ติลกการย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     คณะท างาน 
7.5 ทีมแพทยฉ์กุเฉนิ (Medical Emergency Team / Case Management)  

1. นายคมสันต์  สุขจิต   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะท างาน  
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7.6 หนว่ยประสานทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิ (EMTCC)  
1. นางสาวปิโยรส  เพ็ชรล้วน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะท างาน  

7.7 หนว่ยตดิตามรวบรวม สถานะการท างาน (Operation Status Tracking Unit) 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หลานสัน  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน  

 7.8 หนว่ยตดิตามก ากบัและบรหิารจดัการ (Staging Management Unit)  
1. นางสาวฉมามาศ บาริงพัฒนกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะท างาน 

7.9 หนว่ยประสานรบัและสง่ตอ่ (Receiving & Deliver Unit : RDC)  
1. นายอิศรา  อมัสกุล   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะท างาน  

8. ด่านควบคมุโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry : POE) และการกกักนัผูเ้ดนิทางจากพืน้ทีเ่สีย่ง/
ต่างประเทศ (Quarantine)  

1. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง   นักวิชาการสาธารณสุข      หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
2. นายธนากร  จงจิตร์   นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

9. กลุม่ภารกิจส ารองเวชภณัฑ์และสง่ก าลงับ ารงุ (Stockpiling and Logistics)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

9.1 ด้านส ารองเวชภณัฑ์และสง่ก าลงับ ารงุ (Stockpiling and Logistics)  
1. นางสาวปิ่นผกา  เป็ดทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
2. นายธนากร  จงจิตร์  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

9.2 หนว่ยบรกิาร (Service Branch)  
1. นางสาวภัทรพร  พิมพ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      คณะท างาน 

9.3 หนว่ยบรกิารดา้นการสือ่สาร (Communication Service Unit)  
1. นางสาวศศิภักดิ์  เพ็ชร์รักษา  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน  

9.4 หนว่ยบรกิารดา้นอาหาร (Food Service Unit)  
1. นางสาวสุธีรา  หมาดหลาย แพทย์แผนไทย       คณะท างาน  

9.5 หนว่ยสนบัสนนุยานพาหนะ (Transporttion)  
1. นางสาวผ่องนภา  หิรัญวดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน     คณะท างาน  

9.6 หนว่ยจดัหา/สนบัสนนุทรพัยากรเจา้หน้าที ่(Supplies)  
1. นางสาวภานุมาศ  สิทธิเม่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

    คณะท างาน  
9.7 หนว่ยสนบัสนนุสถานที ่เจ้าหนา้ที ่(Facilities)  

1. นางสาวพรพิมล  ทองนุ่น นักวิชาการทันตสาธารณสุข     คณะท างาน 
10. กลุม่ภารกิจการเงนิและงบประมาณ (Finance)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

10.1 การเงนิและงบประมาณ (Finance)  
1. ว่าท่ี ร.ต.ญ.สาวิตรี  ฤทธิ์ตั้งตระกูล  
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

10.2 หนว่ยการเงนิ (Cost Unit)  
1. นางสาวนูรฮูดา  หะมิงมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     คณะท างาน  
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10.3 หนว่ยจดัซือ้จัดจ้าง (Procurement Unit)  
1. นางสาวปิ่นผกา  เป็ดทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     คณะท างาน  

10.4 หนว่ยบนัทกึเวลาและธรุการ (Time & Administrator Unit)  
1. นางวิมลสิริ  อ๋องสกุล  พนักงานพิมพ ์       คณะท างาน  

10.5 หนว่ยชดเชย/งานประกนั (Compensation Unit)  
1. ว่าท่ี ร.ต.ญ.สาวิตรี  ฤทธิ์ตั้งตระกูล  
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี     หัวหน้ากลุ่มภารกิจ   

11. เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทูท้กุคน ใหป้ฏบิัตงิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากผู้
บญัชาการเหตกุารณ ์หรอื หวัหนา้กลุม่ภารกจิ ทุกภารกิจ  
 
ข. โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลกะทู้/โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลกมลา  
๑. ผู้บญัชาการเหตกุารณ์และรองผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (Incidence Command : IC)  
2. กลุม่ภารกิจประสานงานและเลขานกุาร (Liaison)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

2.1 ด้านประสานงานและเลขานกุาร (Liaison)  
2.2 ประสานงานหนว่ยงานภายนอกองคก์ร (Inter-agency Coordination)  
2.3 ประสานงานหนว่ยงานภายในองคก์ร (Intra-agency Coordination)  

1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

3. กลุม่ภารกิจสือ่สารความเสีย่ง (Risk communication)  
1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

4. กลุม่ภารกิจตระหนกัรูแ้ละประเมนิสถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT)  
1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

5. กลุม่ภารกิจดา้นยุทธศาสตรแ์ละวชิาการ (Strategic and Advisory Group : STAG) 
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

5.1 กลุม่ภารกิจดา้นยุทธศาสตรแ์ละวชิาการ (Strategic and Advisory Group : STAG) 
 5.2 หนว่ยดแูลทรพัยากรบุคล (HR) 

5.3 หนว่ยรวบรวมขอ้มลู (DOCUMENTATION)  
5.4 แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง(ที่ปรกึษา) (Medical Specialist)  
5.5 หนว่ยดแูลดา้นความปลอดภยั (Safety)  

1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

6. กลุม่ภารกิจทมีดา้นกฎหมาย (Law Support and Enforcement)  
1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   
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7. กลุม่ภารกิจปฏบิัตกิาร (Operation)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

7.1 ด้านปฏิบตักิาร (Operation)  
7.2 ทีมควบคุมป้องกันโรค (Disease Control Team) หรือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

(SRRT : Surveillance and Rapid Response Team) หรือ ทีมปฏบิัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT : Joint 
Investigation Team) หรือ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease 
Control Unit)  

7.3 ทีมอนามยัสิง่แวดลอ้ม (Enviromental Health Team)  
7.4 ทีมสขุภาพจติ (Mental health Team)  

 7.5 ทีมแพทยฉ์กุเฉนิ (Medical Emergency Team / Case Management)  
7.6 หนว่ยประสานทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิ (EMTCC)  
7.7 หนว่ยตดิตามรวบรวม สถานะการท างาน (Operation Status Tracking Unit) 

 7.8 หนว่ยตดิตามก ากบัและบรหิารจดัการ (Staging Management Unit)  
7.9 หนว่ยประสานรบัและสง่ตอ่ (Receiving & Deliver Unit : RDC)  

1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

8. ด่านควบคมุโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry : POE) และการกกักนัผูเ้ดนิทางจากพืน้ทีเ่สีย่ง/
ต่างประเทศ (Quarantine)  

1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

9. กลุม่ภารกิจส ารองเวชภณัฑ์และสง่ก าลงับ ารงุ (Stockpiling and Logistics)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

9.1 ด้านส ารองเวชภณัฑ์และสง่ก าลงับ ารงุ (Stockpiling and Logistics)  
9.2 หนว่ยบรกิาร (Service Branch)  
9.3 หนว่ยบรกิารดา้นการสือ่สาร (Communication Service Unit)  
9.4 หนว่ยบรกิารดา้นอาหาร (Food Service Unit)  
9.5 หนว่ยสนบัสนนุยานพาหนะ (Transporttion)  
9.6 หนว่ยจดัหา/สนบัสนนุทรพัยากรเจา้หนา้ที่ (Supplies)  
9.7 หนว่ยสนบัสนนุสถานที ่เจ้าหนา้ที ่(Facilities)  

1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

10. กลุม่ภารกิจการเงนิและงบประมาณ (Finance)  
กลอ่งภารกจิยอ่ย  

10.1 การเงนิและงบประมาณ (Finance)  
10.2 หนว่ยการเงนิ (Cost Unit)  
10.3 หนว่ยจดัซือ้จัดจ้าง (Procurement Unit)  
10.4 หนว่ยบนัทกึเวลาและธรุการ (Time & Administrator Unit)  
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10.5 หนว่ยชดเชย/งานประกนั (Compensation Unit)  
1. หัวหน้ากลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมาย คณะท างาน  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  คณะท างาน   

11. เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทูท้กุคน ใหป้ฏบิัตงิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จากผู้
บญัชาการเหตกุารณ ์หรอื หวัหนา้กลุม่ภารกจิ ทุกภารกิจ  
 

บทบาท/อ านาจหน้าท่ี รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย  
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2565  

                           
         ( นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก )  

          สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
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             เอกสารแนบท้าย 
รายละเอยีดบทบาท/อ านาจหนา้ทีต่ามค าสัง่ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทู ้

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะท างานเตรยีมความพรอ้ม 
และตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิด้านการแพทย์-สาธารณสขุ 

ตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ(ICS) ส าหรบั โรคและภยัสขุภาพ 
และศนูยป์ฏบิัตกิารภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ(EOC) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะทู ้
 

ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
1. ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ ์(Incidence Command : IC) 

 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์ 
2. ติดตามสถานการณ์ 
3. อ านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก ากับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการตอบโต้ต่อ
สถานการณ์ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ส าหรับการตอบโต้ต่อสถานการณ์ 
5. ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร 
6. ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operations Center) 
7. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ 
8. มีอ านาจแต่งต้ัง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มภารกิจต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
9. ด าเนินการอย่างหน่ึง อย่างใด ตามอ านาจหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency 
Operations Center) กรณี สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพได้ตามท่ีเห็นสมควร 

2. กลุม่ภารกจิดา้นประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
2.1 ด้านประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
2.2 ประสานงานหน่วยงานภายนอกองค์กร (Inter-agency Coordination) 
2.3 ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร (Intra-agency Coordination) 

 

1. จัดท าท าเนียบเครือข่ายเพ่ือการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน-ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
๓. ประสานหาสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์
ให้เพียงพอ 
4. ประสานจัดการประชุม จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ 
5. สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสาร 
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว 
6. วางแผนและผลักดันให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
7. ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการ อ านวยความสะดวกในทุกๆด้าน 
กับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
8. รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
3. กลุ่มภารกิจด้านสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) 

 

๑. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง รวมทั้งข่าวลือและประเมินการรับรู้ของ
สาธารณะ จัดท าแผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมาะสมและรวดเร็ว 
๒. จัดท าข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว(Press release) ประเด็นสาร(Talking point) 
ที่ถูกต้องแม่นย าและครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์ 
3. ด าเนินการสื่อสารความเสี่ยง ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพ่ือเผยแพร่ 
ด้วยรูปแบบและภาษาท่ีเหมาะสม 
๔. ประสานกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพ่ือจัดการข้อมูลและUpdate ข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือเผยแพร่และ
สื่อสารความเสี่ยง 
5. จัดท าท าเนียบผู้บริหาร โฆษกและวิทยากรเพ่ือแถลงข่าวให้สื่อมวลชนและให้ความรู้ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน-นอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสื่อสารความเสี่ยง 
7. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) 

ในภาวะปกติ 
 

1. ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ด้านสาธารณสุข 
ที่เกิดข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. จัดท าสรุปรายงานเหตุการณ์ส าคัญและรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนตาม  DCIR (Director 
Critical Information Requirement) ให้ผู้บริหารทราบภายในเวลาท่ีก าหนด 
3. พิจารณาวิธีควบคุมโรค/ภัยในเบื้องต้น ตามความเหมาะสมตามขนาดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ เช่น การตัดสินใจส่งทีมระดับเขต หรือระดับกรมเข้าด าเนินการสอบสวนควบคุม
เหตุการณ์ หรือแจ้งเตือนเครือข่าย เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการเหตุการณ์และผู้บริหาร 
4. เสนอข้อพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในภาวะฉุกเฉิน 
 

1. รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด 
2. ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงของเหตุการณ์ ที่
ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด 
3. ประสาน เชื่อมโยงข้อมูลกับทีมปฏิบัติการภาคสนาม เพ่ือให้ศูนย์ EOC มีข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. เสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดการตอบสนองสถานการณ์ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ เพ่ือส่ง
ต่อผู้บัญชาการณ์ตัดสินใจ 
5. จัดท าสรุปรายงานสถานการณ์เป็นระยะตามท่ีผู้บัญชาการณ์ก าหนด 
6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

                     
 



-๙- 
 

ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
5. กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Advisory Group : STAG)  
5.1 ด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Advisory Group : STAG)  
5.2 หน่วยดูแลทรัพยากรบุคล (HR)  

 

1. จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน  
2. จัดท าแผนและจัดหาก าลังคนสนับสนุนการเข้าปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินตามที่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ก าหนด  
3. จัดท าแผนพัฒนาก าลังคน และมีระบบติดตามประเมินผล  
4. จัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองของภารกิจองค์กรด้านส ารองก าลังคน (BCP)  
5. จัดท า พัฒนา และประเมินระบบการสร้างแรงจูงใจ  
6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5.3 หน่วยรวบรวมข้อมูล (Documentation)  

 

1. เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
2. ประสานและสนับสนุนด้านวิชาการให้กับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์  
3. ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
มาตรการ เป้าหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์  
4. จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) ในระยะฟ้ืนฟู  
5. จัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incidence Action Plan) และ แผนประคองกิจการ  
6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

5.4 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(ที่ปรึกษา) (Medical Specialist)  
5.5 หน่วยดูแลด้านความปลอดภัย (Safety)  

 

๑. วิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดข้ึน ก าหนดอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล-ป้องกันอันตรายโดยรวม 
รวมทั้งก าหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
๒. ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับบุคลากร ผู้เก่ียวข้องและทรัพยากร  
ทั้งหมด พร้อมจัดระบบเคลื่อนย้าย จัดเก็บอย่างถูกวิธี  
๓. ก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับคนและทรัพยากร ก าหนดพ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุ
อันตรายและพ้ืนที่ท าลายหรือช าระสิ่งปนเปื้อน  
4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

6. กลุ่มภารกิจทีมด้านกฎหมาย (Law Support and Enforcement)  

 

1. ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดท าฐานข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ร่าง/ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
2. เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย  
3. สื่อสารและถ่ายทอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง  
4. ประเมินผลของกฎหมายที่บังคับใช้  
5. จัดท าค าร้องเพ่ือแจ้งความและให้ความร่วมมือตามกฎหมาย  
6. จัดเก็บหลักฐาน ข้อความสื่อสาร วิธีการรวบรวมวัตถุพยานในกาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
7. ก าหนดกฎหมายรองรับ  
8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 



-๑๐- 
 

ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
7. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  
7.1 ด้านปฏิบัติการ(Operation)  
7.2 ทีมควบคุมป้องกันโรค (Disease Control Team) หรือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT: Surveillance and 
Rapid Response Team) หรือ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT : Joint Investigation Team) หรือ หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit)  
7.3 ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม (Enviromental Health Team)  
7.4 ทีมสุขภาพจิต (Mental health Team)  
7.5 ทีมแพทย์ฉุกเฉิน (Medical Emergency Team / Case Management)  
7.6 หน่วยประสานทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMTCC)  
7.7 หน่วยติดตามรวบรวม สถานการณ์ท างาน (Operation Status Tracking Unit)  
7.8 หน่วยติดตามก ากับและบริหารจัดการ (Staging Management Unit)  
7.9 หน่วยประสานรับและส่งต่อ (Receiving & Deliver Unit : RDC)  

 

1. ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ในการเข้าการช่วยเหลือต่อสถาน  
การณ์ ประสานงาน และจัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉิน  
2. ประเมินขนาด ความรุนแรง การกระจายของปัญหา(Rapid Assessment) และสรุปผลแจ้ง
ศูนย์ปฏิบัติการผ่าน Situation Awareness  
3. วางแผนและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพและภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที่  
๔. กรณี ภัยและภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  
4.1 ควบคุม ติดตาม ก ากับ ประสานงาน สนับสนุน และปฏิบัติการ ระบบดูแลรักษา ทั้งก่อนถึง
โรงพยาบาล ในโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ ในศูนย์พักพิง และการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม เช่น  
           - ทีมประเมินความต้องการด้านสุขภาพหลังภัยพิบัติ  (Rapid Health Need 
Assessment Team)  
           - ทีมช่วยเหลือด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Medical Assistance Team : 
DMAT)  
           - ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency 
Response Team : MERT)  
           - ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Mini-Medical Emergency 
Response Team : Mini-MERT)  
           - ทีมควบคุมสารเคมี (HAZMAT)  
           - ทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม(Special Environmental Response Team : SERT)  
           - ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental health Crisis Assessment 
and Treatment team MCATT)  
           - ทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Victim Identification: DVI)  
           - ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT : Joint Investigation Team)  
           - ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : 
SRRT)  
           - หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค(Communicable Disease Control Unit : CDCU)  

 
 
 
 

 



-๑๑- 
 

ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
8. ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry : POE) และ การกักกันผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง/ต่างประเทศ 
(Quarantine)  

 

1. ด าเนินงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามมาตรฐาน IHR 2005 Point of 
Entry (ภาวะฉุกเฉิน)  
2. ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจาก  
           - ผู้เดินทางขาเข้า (Measures on arrival)  
           - พ้ืนที่เสี่ยง  
           - ผู้เดินทางต้องสงสัย  
           - ผู้เดินทางก่อนเดินทางขาออก (Measures on pre-departure /exit screening)  
3. การกักกันและดูแลผู้เดินทางต้องสงสัย/ผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง/ต่างประเทศ(Quarantine)  
4. การรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้กลุ่มภารกิจติดตามผู้เดินทางสงสัยสัมผัสโรค (Contact tracing)  
5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

9. กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics)  
9.1 ด้านส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics)  
9.2 หน่วยบริการ (Service Branch)  
9.3 หน่วยบริการด้านการสื่อสาร (Communication Service Unit)  
9.4 หน่วยบริการด้านอาหาร (Food Service Unit)  
9.5 หน่วยสนับสนุนยานพาหนะ (Transporttion)  
9.6 หน่วยจัดหา/สนับสนุนทรัพยากรเจ้าหน้าท่ี (Supplies)  
9.7 หน่วยสนับสนุนสถานที่ เจ้าหน้าท่ี (Facilities)  

 

1. จัดท าแผนและสรรหา สถานที่ , สิ่งอ านวยความสะดวก , ส ารองทรัพยากร , เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ , อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) , อุปกรณ์และระบบการสื่อสาร , เสบียงและ
อุปกรณ์ยังชีพ , ยานพาหนะ และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนที่ก าหนด  
2. จัดท าแผน กระจาย ดูแลก ากับ และจัดส่งทรัพยากร/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์/อุปกรณ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)/อุปกรณ์และระบบการสื่อสาร/เสบียงและอุปกรณ์ยังชีพ/
ยานพาหนะ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ/สถานที/่สิ่งอ านวยความสะดวก ตามแผนที่ก าหนด  
3. จัดท าแผน สรรหา จัดต้ังสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทีมปฏิบัติการและ  
ศูนย์พักพิงส าหรับผู้ประสบภัย  
4. ดูแลรักษาทีมปฏิบัติการที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  
5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   



-๑๒- 
 

ต าแหนง่ บทบาท/อ านาจหนา้ที ่
10.กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)  
10.1 การเงินและงบประมาณ (Finance)  
10.2 หน่วยการเงิน (Cost Unit)  
10.3 หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Unit)  
10.4 หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ (Time & Administrator Unit)  
10.5 หน่วยชดเชย/งานประกัน (Compensation Unit) 

 

1. วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน  
2. จัดท าธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ EOC  
3. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน EOC  
4. สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติการได้ทันเวลา  
5. บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนตามวันเวลา  
6. สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินการและความคุ้มค่า  
7. จัดท าประกันชีวิต ด าเนินการเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหาย ส าหรับอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ  
8. วางแผนงบประมาณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เช่น ค่าชดเชยจากการที่ต้อง 
หยุดปฏิบัติงาน  
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์  
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 



      

ผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

ผู้บัญชาการเหตกุารณ ์(IC) 
1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   สาธารณสุขอ าเภอกะทู้   โทร 089-4741877 

2. นายน าชัย  ประทีป ณ ถลาง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้   โทร 089-6493163 
3. นางสาวเจรติย์  วุฒิชาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา   โทร 086-9402255 

 
ประสานงานหน่วยงานภายนอกองคก์ร 

(Inter-agency Coordinalion) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศร ี  จพ.สธ.ช านาญงาน 

โทร 081-3706905 

 

ประสานงานหน่วยงานภายในองคก์ร 

(Intra-agency Coordinalion) 
1. นางสาวรัตนพร  คงตุง้   นวก.สธ. 

โทร 096-0307104 

 

กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (SAT) 
1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก สาธารณสุขอ าเภอกะทู้    โทร 089-4741877 
2. นางสาวรัตนพร  คงตุง้    นวก.สธ.     โทร 096-0307104 

 

กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานกุาร (Liaison) 
1. นางสาวรัตนพร  คงตุง้    นวก.สธ.     โทร 096-0307104 

 

กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย  (Law Support and Enforcement) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศร ี   จพ.สธ.ช านาญงาน โทร 081-3706905 
 

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศร ี   จพ.สธ.ช านาญงาน โทร 081-3706905 
2. นายธนากร  จงจิตร ์   นวก.สธ.     โทร 064-3988877 

 

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communiation) 
1. นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก สาธารณสุขอ าเภอกะทู้    โทร 089-4741877 
2. นางสาวรัตนพร  คงตุง้    นวก.สธ.     โทร 096-0307104 

 

หน่วยดูแลทรัพยากรบคุคล (HR) 
นางสาวกุมภา  ดาศร ี  จพ.สธ.ช านาญงาน 

โทร 081-3706905 

หน่วยรวบรวมข้อมูล (Documentation) 
นางสาวรัตนพร  คงตุง้   นวก.สธ. 

โทร 096-0307104 
 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทีป่รึกษา  
(Medical Specialist) 

พญ.เหมือนแพร  บุญล้อม   รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทร 089-7251462 

 

หน่วยดูแลด้านความปลอดภัย (Safety) 
นายธนากร  จงจิตร ์  นวก.สธ.    

โทร 064-3988877 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
1. นางสาวกุมภา  ดาศรี จพ.สธ.ช านาญงาน โทร 081-3706905 
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง    นวก.สธ.     โทร 096-0307104 

 

กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) 
1. ว่าท่ี ร.ต.ญ.สาวิตรี  ฤทธิ์ตั้งตระกูล จพ.การเงินและบัญชี  

โทร 095-4257569 
2. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง     นวก.สธ.    โทร 096-0307104 

 

ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (POE) และ  
การกักกันผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง / ต่างประเทศ (Quarantine) 

1. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง    นวก.สธ.    โทร 096-0307104 
2. นายธนากร  จงจิตร์    นวก.สธ.    โทร 064-3988877 

 หน่วยประสานทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMTCC) 
1. นางสาวปิโยรส  เพ็ชรล้วน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โทร 086-9519677 
 

หน่วยประสานรับและส่งต่อ  
(RECEIVING & DELIVER UNIT RDC) 

1. นายอิศรา  อมัสกุล   นวก.สธ.ปฏิบัติการ 
โทร 086-2667546 

 

หน่วยติดตามก ากับและบริหารจัดการ  
(STAGING MANAGEMENT UNIT) 

1. นางสาวฉมามาศ  บาริงพัฒนกูล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โทร 091-0422211 
 

หน่วยติดตามรวบรวม สถานะการท างาน  
(OPERATION STATUS TRACKING UNIT) 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หลานสัน     นว.สธ. 

โทร 096-6786239 
 

ทีมควบคุมป้องกันโรค 
(DISEASE CONTROL TEAM) 

1. นายสุภกิจ  ราชรักษ์    จพ.สธ.ปฏิบัติงาน  
โทร 081-0855676 

 

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน (MEDICAL EMERGENCY TEAM / 
CASE MANAGEMNT) 

1. นายคมสันต์  สุขจติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทร 087-3519856 

ทีมอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
(ENVIRONMENTAL TEAM) 

1. นายธนากร  จงจิตร์    นวก.สธ.    โทร 064-3988877 
 

หน่วยบริการ (SERVICE BRANCH) 
1. นางสาวภัทรพร   พิมพ์พันธ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โทร 091-0382987 
 

หน่วยบริการด้านอาหาร (FOOD SERMCE UNIT) 
1. นางสาวสุธีรา  หมาดหลาย   แพทย์แผนไทย 

โทร 085-6734125 
 

หน่วยบริการด้านการสื่อสาร  
(COMMUNICATION SERVICE UNIT) 

1. นางสาวศศิภักดิ์  เพ็ชร์รักษา    นวก.สธ. 
โทร 096-9684397 

 

หน่วยการเงิน (COST UNIT) 
1. นางสาวนูรฮูดา  หะมิงมะ นวก.สธ.ปฏิบัติการ 

โทร 080-0391117 
 

หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ  
(TIME &  ADMINISTRATOR UNIT) 

1. นางวิมลสิริ  อ๋องสกุล     พนักงานพิมพ์  
โทร 087-7271264 

 

หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง (PROCUREMENT UNIT) 
1. นางสาวป่ินผกา  เป็ดทอง นวก.สธ.ปฏิบัติการ 

โทร 063-9482309 

 

หน่วยชดเชย / งานประกัน (COMPENSATION UNIT) 
1. ว่าท่ี ร.ต.ญ.สาวิตรี  ฤทธิ์ตั้งตระกูล 

จพ.การเงินและบัญชี 
โทร 095-4257569 

หน่วยสนับสนุนสถานที่ เจ้าหน้าที่ (FACILITIES) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองนุ่น นวก.ทันตสาธารณสุข 

โทร 093-6398396 
 

หน่วยสนับสนุนยานพาหนะ (TRANSPORTATION) 
1. นางสาวผ่อนนภา  หิรัญวดี จพ.สธ.ปฏิบัติงาน 

โทร 091-0382987 
 

หน่วยจัดหา/สนับสนุนทรัพยาการเจ้าหน้าที่ (SUPPLIES) 
1. นางสาวภานุมาศ  สิทธิเม่ง  

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
โทร 064-0303939 

 

ทีมสุขภาพจิต (MENTAL HEALTH TEAM) 
1. นางสาวสุมิตรา  ติลกการย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โทร 093-6968191 
 

กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics) 
1. นางสาวป่ินผกา  เป็ดทอง นวก.สธ.ปฏิบัติการ โทร 063-9482309 
2. นายธนากร  จงจิตร์    นวก.สธ.     โทร 064-3988877 

 


