
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมการแพทย์   
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ให้กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ  

ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา   
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม  การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ  
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ  ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน  
หรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  โดยมีหน้าที่ 
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และการแพทย์เฉพาะทาง  เป็นศูนย์อ้างอิงทางการแพทย์  รวมทั้งด าเนินการและประสานงาน  
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 

(๒) ก าหนด  รับรอง  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ 
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์ เฉพาะทาง 

แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔) ประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้เหมาะสม

และคุ้มค่า 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๕) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง 
(๖) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๗) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

ระบบสุขภาพ 
(๘) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองบริหารการคลัง 
(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๕) กองวิชาการแพทย์ 
(๖) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
(๗) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง) 
(๘) โรงพยาบาลราชวิถี 
(๙) โรงพยาบาลเลิดสิน 

(๑๐) โรงพยาบาลสงฆ์ 
(๑๑) สถาบันทันตกรรม 
(๑๒) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
(๑๓) สถาบันประสาทวิทยา 
(๑๔) สถาบันพยาธิวิทยา 
(๑๕) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(๑๖) สถาบันโรคทรวงอก 
(๑๗) สถาบันโรคผิวหนัง 
(๑๘) สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(๑๙) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
(๒๐) สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
(๒๑) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในกรมการแพทย์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมการแพทย์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓)  ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม  เผยแพร่กิจกรรมความรู้  ความก้าวหน้า   

และผลงานของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายทางการแพทย์  พัฒนากฎหมายทางการแพทย์   

ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายทางการแพทย์  และการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายทางการแพทย์  รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๖) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรม 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม

และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร 
(๔) ด าเนินการจัดระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๕) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ 
(๖) ประสานนโยบายและแผนงาน  ตลอดจนสนับสนุน  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม   

และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
(๗) รับผิดชอบการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม 
(๘) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม  รวมทั้ง

รับผิดชอบกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรม 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและ 

ทางอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ระดับประเทศ  

รวมทั้งพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
(๒) จัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ 
(๓) วิเคราะห์  จัดท าค าของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม  รวมทั้งศึกษา  

วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนงบประมาณและเงินบ ารุง  และบริหารระบบงบประมาณให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน  รวมทั้งผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
สู่การปฏิบัติ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
ของประเทศ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ กองวิชาการแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ให้สอดคล้อง 

กับบทบาทและภารกิจของกรม 
(๒) ศึกษา  วิ เคราะห์   วิจัย  และพัฒนาวิชาการแพทย์  มาตรฐานทางการแพทย์   

และนวัตกรรมทางการแพทย์  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศ 
(๓) พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ 

ระบบสุขภาพของประเทศ 
(๔) นิเทศ  ติดตาม  และร่วมมือกบัหนว่ยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้งกับการประเมินผลระบบการแพทย์

และพัฒนาระบบข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ 
(๕) พัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ   โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้าน 

อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่แพทย์และบุคลากร 
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง)  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านจักษุวิทยา 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง  ๆ  โดยเฉพาะ  

ด้านจักษุวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง  ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านจักษุวิทยา 

้หนา   ๕
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(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านจักษุวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ โรงพยาบาลราชวิถี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านโสต  ศอ  นาสิก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านโสต  ศอ  นาสิก  แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเ พ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านโสต  ศอ  นาสิก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านโสต  ศอ  นาสิก  แก่แพทย์และบุคลากร  
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ โรงพยาบาลเลิดสิน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  

โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะ 

โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์สาขาต่าง  ๆ  ในระดับตติยภูมิ  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกแก่แพทย์และ
บุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ โรงพยาบาลสงฆ์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

ในกลุ่มพระภิกษุและสามเณร 

้หนา   ๖
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(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิในกลุ่ม
พระภิกษุและสามเณรแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ  ในกลุ่มพระภิกษุ  
และสามเณร 

(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ขอ้ ๑๖ สถาบันทันตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรม 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรมแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมแก่ทันตแพทย์และบุคลากร

ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบ าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา  และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 

การปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา  
และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ 

(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา   
และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ระดับตติยภูมิที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน 

้หนา   ๗
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(๔) พัฒนาระบบป้องกัน  จ าแนก  คัดกรอง  และบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 
และสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่  ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลทุกระดับ 

(๕) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานบ าบัดรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาและสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่ 

(๖) ตรวจ  อนุญาต  และควบคุมการด าเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด 
(๗) พัฒนา  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระบบ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) ด าเนินการในบทบาทองค์กรสุขภาพระดับชาติ  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่ 
(๙) ก ากับ  ดูแล  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สถาบันประสาทวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาท 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านระบบประสาท 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่แพทย์และบคุลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครฐั
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลประสาทในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สถาบันพยาธิวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยา 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยาเพ่ือพัฒนาวิชาการแพทย์

เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาให้แก่แพทย์และบุคลากร
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  และพัฒนาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเรง็ 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแก่สถานบริการสุขภาพ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านโรคมะเร็ง 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๑ สถาบันโรคทรวงอก  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคทรวงอก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๒ สถาบันโรคผิวหนัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลโรคผิวหนังในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ประเมิน  และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมทั้งพัฒนา

แนวทางเวชปฏิบัติด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ส าคัญ 

(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา  และประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมทั้งแนวทางเวชปฏิบัติด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง  
การแพทย์ที่มีคุณภาพ 

(๓) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

(๔) พัฒนาแนวทาง  มาตรฐาน  ระบบการจัดการ  และเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์

ผู้สูงอาย ุ
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านเวชศาสตร์

ผู้สูงอาย ุ
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่แพทย์ 

และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ

จังหวัดชลบุรี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องห รือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๒๕ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดบัตติยภูมิด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

(๕) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๖ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็กแก่สถานบริการสุขภาพ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคเด็ก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคเด็กแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอ านาจของกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒


