
 
 

 

 

 

 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

ที่              /๒๕๖๑ 
            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉิน และศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน  
                    ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  
                    ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
 
 ด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพมีควำมรุนแรง และซับซ้อนกว่ำอดีตท ำให้ต้องมีกำร
ติดตำมประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ เพ่ือตรวจจับเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ได้อย่ำงรวดเร็ว 
และพัฒนำควำมพร้อมเพ่ือจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กระทรวงสำธำรณสุขจึงต้องพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center: EOC) ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์  (Incident Command System: ICS) และพัฒนำทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติกำรตรวจจับเหตุกำรณ์ผิดปกติ ตรวจสอบ
ข่ำวและข้อมูลกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้
บัญชำกำรเหตุกำรณ์และจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขได้อย่ำงทันทีตำมมำตรฐำนสำกล ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพัทลุงได้ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ของจังหวัด
ขึ้นตำมแนวทำงของกระทรวงสำธำรณสุขที่สำมำรถเชื่อมโยงระดับอ ำเภอ จังหวัด เขตสุขภำพ และกระทรวง
สำธำรณสุข และปีงบประมำณ ๒๕๖๒ กระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำยขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง เน้นกำรติดตำมเชิงคุณภำพ นั้น 

 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ ภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นภำยในจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกำรบริหำรสั่ง
กำร ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในภำวะฉุกเฉิน โดยมีคณะท ำงำนกลุ่ม
ภำรกิจตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขรองรับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุงเป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน มีกำรจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืน
ฐำนรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์(ICS) เตรียมสถำนที่และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในกำรประชุมวำงแผนระดมทรัพยำกรจำกทุกกลุ่มงำน
ในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง กรณีมีกำร Activate EOC และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุงได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ตำมค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุงที่  
๘๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจำกมีกำรย้ำย ลำออก เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำน 
  / ย้ำย..... 



 
 

 

 

-๒- 
 

ย้ำยสับเปลี่ยนภำยในกลุ่มงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ท ำให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งไว้เดิมไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมค ำสั่งได้ หรือไม่สะดวกในกำรท ำงำนตำมค ำสั่งเดิม เห็นควรยกเลิกค ำสั่งชุดเดิม พร้อมจัดท ำค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉิน และศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ชุดใหม่ ดังนี้ 

๑. ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

 ๑.๑ นำยไพศำล  เกื้ออรุณ                          ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ (Incident Commander: IC) 
            นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
 ๑.๒ นำยดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์                    รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ล ำดับ ๑ 
            นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พัทลุง 
 ๑.๓ นำงสวำท  รำมทิพย์                                  รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ล ำดับ ๒ 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)  
 ๑.๔ นำยสุนทร  คงทองสังข์                               รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ล ำดับ ๓ 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
บทบาทหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

 ๑. ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๒. ติดตำมสถำนกำรณ์ของเหตุกำรณ์ อ ำนวยกำร สั่งกำร ควบคุม เร่งรัด ก ำกับ 
 ๓. จัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ( Incident Action Plan: 
IAP) โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน 
 ๔. ติดตำม ประเมิน และแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ ของระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๕. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆของระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๖. ประสำนระดับนโยบำยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร 
 ๗. ตัดสินใจ ยกระดับ-ลดระดับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) 
และสัง่กำรหน่วยย่อยในระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๘. เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ 
 ๙. ให้ข้อมูลข่ำวสำรสื่อมวลชน 
 ๑๐. แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ในศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
หรือมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 

๒. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group: STAG) 

 ๒.๑  นำยสมใจ  หนูฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ         หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๒.๒  นำยจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                     รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
   / ๒.๓ นำย..... 



 
 

 

 

-๓- 
 

 ๒.๓  นำยสุพจน์  อินมณเฑียร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
    ๒.๔  นำงสำวจิรำภรณ์  เทพหนู  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
    ๒.๕  นำงเบ็ญจวรรณ  ชูแก้ว  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
 ๒.๖  นำยโชติ  ช่วยเนียม  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร             คณะท ำงำน 
 ๒.๗  นำงฐิติมำ  ทองสังข์  เภสัชกรช ำนำญกำร คณะท ำงำน  
   ๒.๘  นำยธนำรัตน์  เรืองสุข  ทันตแพทย์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน      
 ๒.๙  นำยสุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    ๒.๑๐ นำยกตัญญู  หำญณรงค์ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group: STAG)  
 ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ 

    ๑. เตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร (ทะเบียนและระบบสื่อสำร แผนกำรพัฒนำศักยภำพทีม ข้อมูล
ด้ำนวิชำกำร วัสดุอุปกรณ์ งบประมำณ บัญชีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ) 
    ๒. ประสำนและเตรียมควำมพร้อมสนับสนุนด้ำนวิชำกำรให้กับกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ในระบบบัญชำกำร
เหตุกำรณ ์(วิชำกำร เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ระบบป้องกันควบคุมโรค เช่น จุดคัดกรอง ห้องแยก จุดกักกัน) 
    ๓. เตรียมระบบยุทธศำสตร์ (ด้ำนทีมข้อมูลวิชำกำร ทีมประสำนงำน ทีมแผนและผลกำรด ำเนินงำน  
ทีมระบบรำยงำน ฯลฯ) 
    ๔. ด ำเนินกำรซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
           ๕. มีแผนอพยพบุคลำกรที่เหมำะสม และมีกำรฝึกซ้อมตำมแผนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
    ๖. จัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กร (แผนประคองกิจกำร) 

 ระยะขณะเกิดเหตุการณ์ 
    ๑. เสนอยุทธศำสตร์ มำตรกำร เป้ำหมำยในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

   ๒. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ มำตรกำร เป้ำหมำย เพื่อปรับปรุงยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร   เป้ำหมำย ให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 

   ๓. ให้ค ำแนะน ำและกลั่นกรอง ตรวจสอบข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่จะออกเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
   ๔. จัดท ำและรวบรวมแผนกำรด ำเนินงำนของแต่ละทีม 
   ๕. ตั้งศูนย์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ Update มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยวัน และจัดท ำรำยงำนผล

กำร ปฏิบัติงำนเสนอผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
   ๖. ประสำนงำนแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนให้ทีม ประสำนงำนก ำลังคนเพ่ือสนับสนุนพื้นที่ 
 ระยะหลังเกิดสถานการณ์ 

    ๑. จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังกำรปฏิบัติกำร (After Action Review: AAR) 
    ๒. ให้ค ำแนะน ำต่อแผนเผชิญเหตุ (Incidence Action Plan: IAP) 
  / ๓. ปฏิบัติ..... 



 
 

 

 

-๔- 
    ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. กลุ่มภารกิจระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสื่อสาร  
    (Critical Information & Communication Unit: CICU) 
 ๓.๑ นำยอนิรุธ  นำคะวิโรจน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร          หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๓.๒ นำยธวชัชัย  อรุณรัตน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร          รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๓.๓ นำยชวกร  อ่อนจันทร์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 ๓.๔ นำยประทีป  ประดับทรัพย์ เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำช ำนำญงำน   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสื่อสาร  
(Critical Information & Communication Unit: CICU) 

๑. จัดเตรียม ตรวจสอบ เปิด-ปิด ระบบ Video conference 
 ๒. จัดเตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์ Audio/Visual (A/V) ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติกำรได้ เช่น ข้อมูลเหตุกำรณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ควำมพร้อมของทรัพยำกร ฯลฯ 
 ๓. เตรียมอุปกรณ์ audio-visual ใน EOC มีเพียงพอตำมควำมต้องกำร ใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 
ได้รับกำรดูแลรักษำ ได้รับกำรทดสอบเป็นระยะ 
 ๔. เตรียมอุปกรณ์ web conference หรือ video conference มีเพียงพอตำมควำมต้องกำร ใช้งำนได้
ตำมควำมต้องกำร ได้รับกำรดูแลรักษำ ได้รับกำรทดสอบเป็นระยะ 
 ๕. เตรียม Computer workstations มีเพียงพอตำมควำมต้องกำร ใช้งำนได้และติดตั้งโปรแกรม
แอพพลิเคชั่น/ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่จ ำเป็น ได้รับกำรดูแลรักษำ ได้รับกำรทดสอบเป็นระยะ 
 ๖. จัดเตรียม Printer, Fax, Scanners และเครื่องถ่ำยเอกสำร มีเพียงพอตำมควำมต้องกำร ใช้งำนได้
ตำมควำมต้องกำร ได้รับกำรดูแลรักษำ ได้รับกำรทดสอบเป็นระยะ 
 ๗. จัดให้มีเครื่องมือในกำรเริ่มปฏิบัติกำร (Activate) EOC และท ำกำรแจ้งต่อหน่วยเหนือที่เก่ียวข้องได้
ภำยใน ๑๒๐ นำท ี
 ๘. จัดให้มีกลไกในกำรเผยแพร่วิธีกำรจัดกำรและดูแลรักษำผู้ป่วย (case management procedure) 
ของปัญหำทำงสำธำรณสุขท่ีส ำคัญไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๙. จัดให้มีกลไกในกำรเผยแพร่วิธีกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (Infection 
prevention and control procedures) ส ำหรับปัญหำทำงสำธำรณสุขที่ส ำคัญของทุกปัญหำและมีกำร
เผยแพร่ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆที่เก่ียวข้อง 
 ๑๐. จัดให้มีอุปกรณ์/ เครื่องมือที่จ ำเป็น เพ่ือด ำเนินกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ กำรเฝ้ำระวังข่ำวลือ  
กำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน ๆ 
 ๑๑. จัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เช่น สถิติประชำกร อำณำเขตกำรบริหำรจัดกำร  
 
                                                                                                          / สถำนที่..... 



 
 

 

 

-๕- 
 

สถำนที่แออัด เครือข่ำยกำรขนส่งและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่น ๆ อุทกวิทยำ (แม่น้ ำ แหล่งน้ ำ) ระดับควำมสูงของ
พ้ืนที่ 
 ๑๒. จัดให้มีอุปกรณ์/ เครื่องมือที่จ ำเป็น เพ่ือน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถำนพยำบำล เช่น เตียง บุคลำกร 
ทรัพยำกรอ่ืน ๆ 
 ๑๓. จัดให้มีกำรระบุ Essential Elements of Information (EEIs) ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนทั่วไปส ำหรับภัยอันตรำยและควำมเสี่ยงที่จัดว่ำส ำคัญไว้ล่วงหน้ำ 
 ๑๔. จัดหำอุปกรณ์กำรสื่อสำรทำงวิทยุ ให้มีเพียงพอตำมควำมต้องกำร ใช้งำนได้ ได้รับกำรดูแลรักษำ 
ได้รับกำรทดสอบเป็นระยะ สำมำรถใช้งำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆได้ มีระบบส ำรองอย่ำงน้อย ๑ ระบบ 
 ๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ภาวะฉุกเฉิน 

 ๔.๑ นำยบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ                     หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
    ๔.๒ นำยเฉลิมชัย  แป้นน้อย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                      รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
     ๔.๓ นำงปัญญนำถ  สุทเธนทร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                    คณะท ำงำน 
     ๔.๔ นำงกิติยำ  บุรีภักดี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
     ๔.๕ นำงอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
 ๔.๖ นำงณัฐชญำ  รำมจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                       คณะท ำงำน 
 ๔.๗ นำงกัญญรัตน์  บุญสนิท  เภสชักรช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
     ๔.๘ นำงจุรินทร์  เจริญผล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
     ๔.๙ นำงสำวสุปรำณี  พิพัฒน์โสธร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
     

บทบาทกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ภาวะฉุกเฉิน 
 ๑. จัดท ำฐำนข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลในส่วนต่ำง ๆที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทั้งหมด ติดตำม 
เฝ้ำระวังประเมินสถำนกำรณ์ ประเมินควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ ที่ประกำศเป็นภำวะฉุกเฉินอย่ำงใกล้ชิด 
 ๒. ติดตำม เฝ้ำระวัง ประเมินสถำนกำรณ์ ประสำนเชื่อมโยงกับทีมภำคสนำมและประเมินควำมเสี่ยงของ
เหตุกำรณ์ และจัดท ำข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์รำยงำนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
 ๓. จัดท ำสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์เป็นระยะ ๆ 
 ๔. เสนอข้อพิจำรณำเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕. กลุม่ภารกิจปฏิบัติการ (Operation)       

    ๕.๑ ทีมภารกิจปฏิบัติการประจ าศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง 

        ๕.๑.๑ นำยดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)    หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
       / ๕.๑.๒ นำย..... 



 
 

 

 

-๖- 
 

        ๕.๑.๒ นำยนฤพงศ์  ภักด ีทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ                    รองหัวหน้ำฯล ำดับ ๑ 
           ๕.๑.๓ นำงสุวรรณำ พัฒนพงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำฯล ำดับ ๒ 
           ๕.๑.๔ นำยมำนพ  รำมทอง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร           รองหัวหน้ำฯล ำดับ ๓ 
           ๕.๑.๕ นำงไพลิน  ฆังคะรัตน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        คณะท ำงำนและเลขำนุกำร     
           ๕.๑.๖ นำงสำวณำตยำ แก้วพยศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

 ๕.๒ ทีมหลักปฏิบัติการควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) ภาคสนาม 
       ๕.๒.๑ นำยทวี  ชูช่วย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                        คณะท ำงำน 
          ๕.๒.๒ นำยศรีอรรถ  แก้วทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญ                         คณะท ำงำน 
          ๕.๒.๓ นำงพัชรี  โยมเอียด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร               คณะท ำงำน 
          ๕.๒.๔ นำงเกษณ ี ไชยเพชร เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
           ๕.๒.๕ นำงวรรณำ  แก้วสม  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน                          คณะท ำงำน 
 

 ๕.๓ ทีมหลักปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต  
          (Mental health Crisis Assessment and Treatment team: MCATT) ภาคสนาม 
          ๕.๓.๑ นำงเอกอร สว่ำงนิพันธ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      คณะท ำงำน  
          ๕.๓.๒ นำงศรีพันธ์  ทองเหล่  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   รพ.พัทลุง   คณะท ำงำน 
          ๕.๓.๓ นำยวิชำ  สันติภำพถำวร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน          
          ๕.๓.๔ นำยณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 

 ๕.๔ ทีมหลักทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
          (Special Environmental Response Team: SERT)  ภาคสนาม 
          ๕.๔.๑ นำยเสริม บัวทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๔.๒ นำยนิรัตน์  อินสุวรรณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๔.๒ นำยสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๔.๓ นำยปรีชำ  ด ำแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๔.๔ นำยสมคิด  ฤทธิ์ศักดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
        

 ๕.๕ ทีมหลักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ  
          (Medical Emergency Response Team: MERT) ภาคสนาม 
          ๕.๕.๑ นำยเจริญ  ปรำบปรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๕.๒ นำยไพทูรย์  จิตไชยรักษ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๕.๓ นำงกุสุมำวดี  อ่อนหวำน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๔.๔ นำงวัชรำภรณ์  จอมชิตกล่ ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
                                                                                                       / ๕.๖ ทีม..... 



 
 

 

 

-๗- 
 

    ๕.๖ ทีมหลักปฏิบัติการหน่วยรักษาพยาบาล แพทย์เคลื่อนที่/แพทย์สนาม ภาคสนาม  
          ๕.๖.๑ นำงสำวเอมจิตร สุขสกุล  เภสัชกรปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๒ นำงสำวจุรีวรรณ  ชูอักษร  เภสัชกรปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๓ นำงศินลิน  ตันสุขโกศล     เภสัชกรปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
       ๕.๖.๔ นำงปิยะมำลย์  ฉ่ ำเฉกหงษ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร               คณะท ำงำน 
       ๕.๖.๕ นำงนำรถอนงค์  ประดับทรัพย์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร        คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๖ นำงอรสำ  ยิ่วเหล็ก  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                          คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๗ นำงมำนิตำ  เสรีประเสริฐ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๘ นำงทวิตำ  หน้องมำ  เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๙ นำงศิรำทิพย์  จันทมำต เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๑๐ นำยปฏิวัติ  โชรรัตน์  เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมปฏิบัติงำน   คณะท ำงำน 
          ๕.๖.๑๑ นำยสุพัฒน์  ทองขำว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน        คณะท ำงำน 
 

    ๕.๗ ทีมหลักปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management) ภาคสนาม  

       ๕.๗.๑ นำงวำสนำ  ขวัญสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                            คณะท ำงำน 
          ๕.๗.๒ นำงวรรณกำญจ์  มณีชำตรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
       ๕.๗.๓ นำงสินีนำฎ  อนุมณี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
          ๕.๗.๔ นำงอรพรรณ  แสนใจวุฒิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๗.๕ นำยสุรชัย  สงคง  นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รพ.พัทลุง   คณะท ำงำน 
          ๕.๗.๖ นำงรวิวรรณ นวนทอง  เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญงำน รพ.พัทลุง คณะท ำงำน 
 

 ๕.๘ ทีมหลักปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ภาคสนาม  
          ๕.๘.๑ นำงอำรีย์  ชูแก้ว  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
          ๕.๘.๒ นำงเกษร  จันทร์สวี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   คณ ะท ำงำน
       ๕.๘.๓ นำยปฏิพล  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
 

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  

 ศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง 

  ๑. ประเมินควำมต้องกำรของทีมปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ในกำรเข้ำกำรช่วยเหลือต่อสถำนกำรณ์  
ประสำนงำน และจัดระบบกำรปฏิบัติภำคสนำมในกำรปฏิบัติกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน 
  ๒. ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนกำรปฏิบัติงำน ( JAS: Job Action 
Sheet)  
  ๓. รวบรวมควำมรู้ มำตรฐำน มำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
  / ๔. จัดท ำ..... 



 
 

 

 

-๘- 
 

  ๔. จัดท ำรูปแบบรำยงำน จำกกลุ่มภำรกิจภำคสนำมให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ 
  ๕. กำรประสำนงำน (ระบบเชื่อมประสำนข้อมูล) กับกลุ่มภำรกิจภำคสนำม 
          ๖. วำงแผนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในภำวะภัยพิบัติ (Disaster Victim Identification: DVI)   
          ๗. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

 

 ภาคสนาม 

   ๑. ก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
   ๒. ประเมินขนำด ควำมรุนแรง กำรกระจำย ของปัญหำ (Rapid Assessment) และสรุปผลแจ้งศูนย์
ปฏิบัติกำรผ่ำนทมีตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness) 
   ๓. ปฏิบัติกำรควบคุมสถำนกำรณ์ภำวะฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
   ๔. สนับสนุนและปฏิบัติกำร ระบบดูแลรักษำทั้งก่อนถึงโรงพยำบำล, ในโรงพยำบำล, ระบบกำรส่งต่อ,  
ในศูนย์พักพิง และกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม เช่น  
           - ทีมประเมินควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพหลังภัยพิบัติ  (Rapid Health Need Assessment 
Team) 
 - ทีมช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ (Disaster Medical Assistance Team: DMAT)  
 - ทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ 
                        (Medical Emergency Response Team: MERT) 

- ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์เคลื่อนที่เร็ว  
                        (Mini-Medical Emergency Response Team: Mini-MERT) 
 - ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์เคลื่อนที่เร็ว  
                        (Mini-Medical Emergency Response Team: Mini-MERT) 
 - หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit: CDCU) 
 - ทีมควบคุมสำรเคมี (Hazardous Materials Response Team: HAZMAT) 
 - ทีมปฏิบัติกำรทำงสิ่งแวดล้อม (Special Environmental Response Team: SERT) 
 - ทีมช่วยเหลือเยียวยำจิตใจผู้ประสบภำวะวิกฤต  
                        (Mental health Crisis Assessment and Treatment team: MCATT) 
 - ทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในภำวะภัยพิบัติ(Disaster Victim Identification: DVI)   
     ๕. รำยงำนสถำนกำรณ์ และปัญหำอุปสรรค หรือร้องขอกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมกับศูนย์บัญชำกำรผ่ำนทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team: SAT) เป็น Real time 
     ๖. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ศูนย์ปฏิบัติกำร เพ่ือรำยงำนผู้บังคับบัญชำ
เหตุกำรณ์ทรำบ 
        ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  / บทบำท..... 



 
 

 

 

-๙- 
    

บทบาทหน้าที่ภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management) 

 ๑. จัดท ำมำตรฐำนแนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยตลอดจนแนวทำงในกำรป้องกันกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล 
 ๒. ประสำนกับห้องปฏิบัติกำรทำงสำธำรณสุขเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่
เหมำะสม 
 ๓. ประสำนและ/หรือจัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำร คัดกรอง แยกกัก รักษำผู้ป่วย 
 ๔. จัดทีมดูแลรักษำผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic case) และฝึกซ้อมทีมเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำน ตำม
มำตรฐำนกำรป้องกันกำรติดเชื้อได้อย่ำงเหมำะสม 

 ๕. จัดทีมผู้เชี่ยวชำญเพ่ือให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรแพทย์และกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล
แก่สถำนพยำบำลที่รับดูแลรักษำผู้ป่วย 
 

๖. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication: Risk com.) 

 ๖.๑ นำงสวำท รำมทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)       หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๖.๒ นำยกิติศักดิ์  เมืองหนู  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ                รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๖.๓ นำงอรสำ  เหล่ำเจริญสุข  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
    ๖.๔ นำงกัญญำ  อัศวสุดสำคร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
 ๖.๕ นำยวัทธิกร  วัจนขจรกุล  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
    ๖.๖ นำยศรำวุธ  พำหุพันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
 ๖.๗ นำงสำวพิระดำ รัตนยอศรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                  คณะท ำงำน 
    ๖.๘ นำงนภำพร  เนตรเกื้อกูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    ๖.๙ นำยนพพร  สมจิตต์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         

 บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication: Risk com.)    
 ๑. เฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ ทุกช่องทำง และประเมินกำรรับรู้ของสำธำรณะ จัดท ำแผนกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมำะสมและรวดเร็ว 
 ๒. ก ำหนดกลยุทธ์ และวิธีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์ กำร
แถลงข่ำว วิทยุ โทรทัศน์ กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
 ๒. จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร ประเด็นข่ำว (Press release) ประเด็นสำร (Talking point) ที่ถูกต้องแม่นย ำ  
และครบถ้วน เหมำะกับสถำนกำรณ์ เผยแพร่แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆที่รวดเร็ว ถูกต้องน่ำเชื่อถือ    
 ๓. ด ำเนินกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภำษำที่
เหมำะสม) 
 ๔. ประสำนกับกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ เพื่อจัดกำรข้อมูล เขียนข่ำว และประชำสัมพันธ์สถำนกำรณ์กำร 
  / ด ำเนิน..... 



 
 

 

 

-๑๐- 
 

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือสื่อสำรควำมเสี่ยง 
 ๕. ตรวจสอบ จัดท ำข่ำวแจกและส่งข่ำวที่ได้รับกำรเห็นชอบจำกศูนย์ภำวะฉุกเฉินทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขแก่เครือข่ำยสื่อมวลชน ติดตำมกำรน ำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน 
 ๖. ผลิตสื่อ ประสำนกำรจัดส่งสื่อ ระหว่ำงส่วนกลำงกับหน่วยงำนในพื้นที่  
 ๗. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสื่อสำรควำมเสี่ยงต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๘. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๗. กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์ และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics) 

 ๗.๑ ภารกิจส ารองเวชภัณฑ์ (Stockpiling) 

 ๗.๑.๑ นำยณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ             หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
                ๗.๑.๒ นำยพินิจสินธุ์  เพชรมณี   เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ             รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๗.๑.๓ นำยรำชัน  คงชุม  เภสัชกรช ำนำญกำร                             รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
                ๗.๑.๔  นำงพรชนก  เจนศิริศักดิ์  เภสัชกรช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 ๗.๑.๕  นำงปรียำนุช  รัตนพงศ์  เภสัชกรช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 ๗.๑.๖ นำยปรเมษฐ์  ระฆังทอง  เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 ๗.๑.๗ นำงจิตรกร  นุ้ยฉิม  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 ๗.๒ ภารกิจส่งก าลังบ ารุง (Logistics)       

 ๗.๒.๑ นำยสุพล ชุมพำที นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ         หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๗.๒.๒ นำงละม้ำย  ชุมพำที  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๗.๒.๓ นำงอำภรณ์ อรุณรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        คณะท ำงำน 
                ๗.๒.๔ นำงกรรณิกำ  นำคะวิโรจน์ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
 ๗.๒.๕ นำงหนูอั้น  ขุนปรำบ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน      คณะท ำงำน  
                ๗.๒.๖ นำยสมศักดิ์  ชูเพชร นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน      คณะท ำงำน 
 ๗.๒.๗ นำยทวี  ไหมยำ  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
                ๗.๒.๘ นำยด ำรงศักดิ ์ ด ำทองสุข  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน     คณะท ำงำน 
                ๗.๒.๙ นำงสุนิสำ  ชูประดิษฐ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        คณะท ำงำน 
 ๗.๒.๑๐ นำงสุนิตย์  บัวบำน  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        คณะท ำงำน 
 ๗.๒.๑๑ นำงพนัชกร  สงแสง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
                ๗.๒.๑๒นำงสำววลัญช์อร ยอดรำช เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  / บทบำท..... 



 
 

 

 

-๑๑- 
   

 บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์ และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics)  
 ๑. จัดท ำแผน สรรหำ สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำรองเวชภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบกำรสื่อสำรเสบียงและอุปกรณ์ยังชีพ และยำนพำหนะ ตำม
แผนที่ก ำหนด 
 ๒. จัดท ำแผน กระจำย ดูแลก ำกับ และจัดส่งเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
(IT) อุปกรณ์และระบบกำรสื่อสำร เสบียงและอุปกรณ์ยังชีพยำนพำหนะ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ สถำนที่และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก ตำมแผนที่ก ำหนด 
 ๓. จัดท ำแผน สรรหำ จัดตั้งสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับทีมปฏิบัติกำรให้เพียงพอ และ
ศูนย์พักพิงส ำหรับผู้ประสบภัย 
 ๔. ดูแลรักษำทีมปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๘. กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance/Administration) 

 ๘.๑  นำงสำคร  อักษรพิมพ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร               หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ       
 ๘.๒  นำงกัลยำ ชูด้วง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน            รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ล ำดับ ๑ 
    ๘.๓  นำงสุมนำ  โกสินธ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร                 รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ล ำดับ ๒ 
    ๘.๔  นำงจุติมำ  กระจำยโภชน์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน       คณะท ำงำน 
    ๘.๕  นำงผำสุข  ทองสม  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
     ๘.๖  นำงสำวสำริณี  ชูด้วง นกัวิชำกำรเงินและบัญชี     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ  

    ๑. วำงแผนงบประมำณของ EOC ในภำวะฉุกเฉิน 
 ๒. จัดท ำธุรกำร กำรเงิน งบประมำณ สนับสนุนภำรกิจ EOC 
 ๓. ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและรำยงำน EOC 
 ๔. จัดเตรียมและสนับสนุนเงินทดรองรำชกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ทีมปฏิบัติกำรได้ทันเวลำ 
 ๕. บันทึกเวลำปฏิบัติงำนและจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวันเวลำ 
 ๖. สรุปรำยงำนทำงกำรเงินและวิเครำะห์ต้นทุนกำรด ำเนินกำรและควำมคุ้มค่ำ 
 ๗. จัดท ำประกันชีวิต ด ำเนินกำรเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่ำเสียหำย ส ำหรับอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บ 
 ๘. วำงแผนงบประมำณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน เช่น ค่ำชดเชยจำกกำรที่ต้อง  
 หยุดปฏิบัติงำน 
 ๙.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

              / ๙.กลุ่ม..... 



 
 

 

 

-๑๒- 
 

๙. กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) 

 ๙.๑  นำยเฉลิม ไตรสุวรรณ นิติกรปฏิบัติกำร                                    หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๙.๒  นำยวรัญญู  ชำยเกลี้ยง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจกฎหมาย  

 ๑. ทบทวน รวบรวม วิเครำะห์ พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
 ๒. ร่ำง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมกฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
 ๓. เป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย 
 ๔. สื่อสำรและถ่ำยทอดกฎหมำยที่เก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ๕. ประเมินผลของกฎหมำยที่บังคับใช้ 
 ๖. จดัท ำค ำร้องเพ่ือแจ้งควำมและให้ควำมร่วมมือตำมกฎหมำย 
 ๗. จัดเก็บหลักฐำน ข้อควำมสื่อสำร วิธีกำรรวบรวมวัตถุพยำนในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
 ๘. ก ำหนดกฎหมำยรองรับ 

๑๐. กลุ่มภารกิจด้านก าลังคน (Human Resources: HR) 

 ๑๐.๑  นำงสุพร  พรหมมำศ  นักบริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๑๐.๒  นำงจุฑำรัตน์ ไพช ำนำญ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                  รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 ๑๐.๓  นำงละมัย  ฤกษ์เกลี้ยง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน             คณะท ำงำน 
    ๑๐.๔  นำงอำภรณ์  หนูนอง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
    ๑๐.๕  นำงเอมอร สะแหละ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
    ๑๐.๖  นำงมัณฑนำ  ชูหนู  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
    ๑๐.๗  นำยสำนิตย์  เพชรสุวรรณ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    ๑๐.๘  นำงปิยนุช  เทพนรินทร์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านก าลังคน 

     ๑. จัดท ำฐำนข้อมูลก ำลังคน  
 ๒. จัดหำก ำลังคนสนับสนุนกำรเข้ำปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินตำมท่ีผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ก ำหนด 
 ๓. จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนก ำลังคน เพ่ือกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน 
 ๔. พิจำรณำและจัดก ำลังคนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
  / ๑๑.กลุ่ม..... 
 



 
 

 

 

-๑๓- 
 

๑๑. กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 

 ๑๑.๑ นำยสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
    ๑๑.๒ นำงชนิฎำภรณ์  สอนสังข์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ              รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ล ำดับ ๑ 
 ๑๑.๓ นำงลักขณำ  พืชมงคล  ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ                 รองหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ ล ำดับ ๒ 
    ๑๑.๔ นำงจิตรำ  ปรำบปรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
    ๑๑.๕ นำงจิตตรำ  คชเสน  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน      คณะท ำงำน 
    ๑๑.๖ นำงสุนิสำ  คงศรี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน      คณะท ำงำน         
    ๑๑.๗ นำงรำตรี  ชูบัว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
 ๑๑.๘ นำยสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
    ๑๑.๙ นำยวิจิตร  คงเดช เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ช ำนำญงำน คณะท ำงำน  
    ๑๑.๑๐ นำยสัญญำ  สีตอง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
 ๑๑.๑๑ น.ส.ภคณัฏฐ์  ทองขำว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร                                          
 ๑๑.๑๒ นำงลัดดำวัลย์  ช่วยสุด เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน         คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ                                                                                   

 

บทบาทหน้าที่กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)  
        ๑. จัดท ำท ำเนียบเครือข่ำยเพ่ือกำรประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
 ๒. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
 ๓. ประสำนหำสถำนที่ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆ ในระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ให้
เพียงพอ 
 ๔. ประสำนจัดกำรประชุม จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ  ในระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๕. สรุปรำยงำนกำรประชุม ข้อสัง่กำร ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคและสื่อสำรข้อสั่งกำรไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรวดเร็ว 
 ๖. วำงแผนและผลักดันให้ข้อสั่งกำรของผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 
 ๗. ให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในทุกๆ ด้ำนให้กับกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ  
ในระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๘. รับผิดชอบงำนสำรบรรณ และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

       ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                                           สั่ง ณ วันที่        ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


