
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน              ผดุงครรภ์สาธารณสุข 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานผดุงครรภ์ ซ่ึงลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบั 

การดําเนินงานรับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ ดูแลมารดาก่อนคลอด ทําคลอด พยาบาลมารดาและทารก 

หลงัคลอดให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและให้ภูมิคุ้มกนัโรค  เยี่ยมมารดาทารก  

และดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ให้บริการวางแผนครอบครวั  ให้บริการรักษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกบัโรค

ทางสูตินรีเวชและกุมารเวช  ตามคําสัง่หรือภายใต้การควบคุมของแพทย์ และให้บริการปัจจุบนัพยาบาล 

ร่วมปฏิบติังานศึกษา  วิจยัทางวิชาการสง่เสริมสุขภาพ และให้ความรู้ คําแนะนํา  อบรม  สาธิต  การผดุง

ครรภ์แก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องอาจปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  การควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันี ้ คือ 

   ผดุงครรภ์สาธารณสุข     1     ระดบั     1 

    ผดุงครรภ์สาธารณสุข     2     ระดบั     2 

     ผดุงครรภ์สาธารณสุข     3     ระดบั     3 

   ผดุงครรภ์สาธารณสุข     4     ระดบั     4 

   ผดุงครรภ์สาธารณสุข     5     ระดบั     5 
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ช่ือตําแหน่ง       ผดุงครรภ์สาธารณสุข  1 
 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการผดุงครรภ์  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  

หรือตามคําสัง่หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยูแ่น่ชดั  หรือละเอียดถี่ถ้วน ในความควบคุมของแพทย์ 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ช่วยปฏิบติังานการให้บริการรบัฝากครรภ์  ตรวจครรภ์  ดูแลมารดาก่อนคลอด ทําคลอด 

พยาบาลมารดาและทารกหลงัคลอด  ช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็ก 

และให้ภูมิคุ้มกนัโรค เยีย่มมารดาทารกและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้บริการวางแผนครอบครัว ช่วยให้ 

การรักษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกบัโรคทางสูติ-นรีเวช และกุมารเวช และให้บริการปัจจุบนัพยาบาล 

อาจปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  การควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรทางการผดุงครรภ์  ซ่ึงมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยค 

มัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  1  ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบนัในสาขาการผดุงครรภ์ หรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานผดุงครรภ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอืน่  ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 
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ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานผดุงครรภ์ท่ีค่อนข้างยาก ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสัง่ 

หรือแบบหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  ในความควบคุมของแพทย์และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากเกี่ยวกบัการผดุงครรภ์ และการบําบดัรักษาขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกบั

โรคทางสูติ-นรีเวช และกุมารเวช  เช่น การตรวจครรภ์  การทําคลอดปกติ  การดูแลทารกหลงัคลอดปกติ 

การพยาบาลมารดา และทารกหลงัคลอด ให้ความรู้แกม่ารดาในการบริบาลทารก ตรวจสุขภาพเด็กและ 

ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  เยี่ยมมารดาทารก และดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้การ

รักษาพยาบาลเด็กท่ีป่วยด้วยโรคทัว่ ๆ  ไป  การป้องกนัและรักษาโรคเฉพาะสตรีท่ีพบบ่อย ๆ  ตลอดจนโรค

แทรกซ้อน และให้บริการปัจจุบนัพยาบาล  หากปฏิบติัการสง่เสริมสขุภาพ  การสขุาภิบาล การควบคุมโรค   

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

         มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  

1 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 แล้ว จะต้องมี

ความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานผดุงครรภ์ท่ียากพอสมควร ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง ในความควบคุม

ของแพทย์ และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงด้วย  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัการผดุงครรภ์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น การรับฝากครรภ์ เยี่ยมและตรวจครรภ์มารดา ทําคลอดในรายปกติ การ

รักษาพยาบาลเด็กเกิดใหม่ปกติ และเด็กคลอดก่อนกําหนด การรักษาพยาบาลมารดาหลงัคลอด รวมทัง้

การ 

ให้การรักษาพยาบาลมารดาท่ีมีอาการผิดปกติในระยะหลงัคลอด การป้องกนัและรกัษาโรคเฉพาะสตรี 

และเด็กท่ีพบบ่อย ๆ  ตลอดจนโรคแทรกซ้อน ให้บริการปัจจุบนัพยาบาล และการบริการวางแผนครอบครวั

ท่ีต้องใช้วิธีการท่ียุ่งยาก   เช่น  การใส่ห่วงและถอดห่วง  ร่วมปฏิบติังานศึกษา วิจยัทางวิชาการ  ส่งเสริม

สุขภาพ และให้ความรู้ แนะนํา อบรม สาธิตการผดุงครรภ์แก่ผดุงครรภ์โบราณ  เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

และประชาชนทัว่ไปอาจปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  การควบคุมโรค  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข 1 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 

2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์ หรืองานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผดุงครรภ์สาธารณสุข 2 แล้ว 

จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ในระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานผดุงครรภ์โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  หรือปฏิบติังานผดุงครรภ์ท่ีค่อนข้างยากมาก  

ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดยไม่

จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอย่าง  เช่น รับฝากครรภ์  เยี่ยมและตรวจครรภ์มารดา ทําคลอดในรายปกติ  รักษาพยาบาลเด็ก

เกิดใหม่ปกติ  และเด็กคลอดก่อนกําหนด รักษาพยาบาลมารดาหลงัคลอด  รวมทัง้ให้การรักษาพยาบาล

มารดาท่ีมีอาการผิดปกติในระยะหลงัคลอด  ป้องกนัและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กท่ีพบบ่อย ๆ  

ตลอดจนโรคแทรกซ้อน  ให้บริการปัจจุบนัพยาบาล  และบริการวางแผนครอบครวัท่ีต้องใช้วิธีการท่ียุ่งยาก 

เช่น ใส่ห่วงและถอดห่วง  ร่วมปฏิบติังานศึกษา  วิจยัทางวิชาการ  ส่งเสริมสุขภาพ  และให้ความรู้  แนะนํา 

อบรม  สาธิต  การผดุงครรภ์แก่ผดุงครรภ์โบราณ  เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนทัว่ไป เป็นต้น 

ให้คําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุง 

แก้ไข  ติดตาม  ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  1  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั  3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  1  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  2  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ผดุงครรภ์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผดุงครรภ์สาธารณสุข 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา   

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง          ผดุงครรภ์สาธารณสุข  5 
 

ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานผดุงครรภ์  โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานผดุงครรภ์ท่ี

ยากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถ  หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก โดยไม่

จําเป็น ต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่างเช่น รับฝากครรภ์  เยี่ยมและตรวจครรภ์มารดา  ทําคลอดในรายปกติ  รักษาพยาบาลเด็ก 

เกดิใหม่ปกติ และเด็กคลอดก่อนกําหนด  รักษาพยาบาลมารดาหลงัคลอด  รวมทัง้ให้การรักษาพยาบาล

มารดาท่ีมีอาคารผิดปกติในระยะหลงัคลอด  ป้องกนัและรักษาโรคเฉพาะสตรีและเด็กท่ีพบบ่อย ๆ    

ตลอดจนโรคแทรกซ้อน  ให้บริการปัจจุบนั  พยาบาล  และบริการวางแผนครอบครวัท่ีต้องใช้วิธีการ 

ท่ียุ่งยาก  เช่น  ใส่ห่วงและถอดห่วง ร่วมปฏิบติังานศึกษา วิจยัทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ  และให้ความรู้  

แนะนํา  อบรม  สาธิต  การผดุงครรภ์แก่ผดุงครรภ์โบราณ  เจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนทัว่ไป  

เป็นต้น  ให้คําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตาม  ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  1  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานผดุงครรภ์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งผดุงครรภ์สาธารณสุข  1 และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ผดุงครรภ์หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัผดุงครรภ์สาธารณสุข 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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