
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน     การพยาบาลเทคนิค 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

   สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานการพยาบาลซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการพยาบาลขัน้มูลฐาน  หรือการพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาไม่ซบัซ้อน  ผู้ ทุพพลภาพ  หญิงมีครรภ์ 

ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชรา  หรือผู้ป่วยทางจิต  ซ่ึงเป็นลกัษณะการพยาบาลท่ีไม่จําเป็นต้องปฏิบติั 

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  สาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ชัน้หน่ึง  ตลอดจนปฏิบติัเกี่ยวกบัการเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาล 

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

   ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   พยาบาลเทคนิค    2     ระดบั    2 

    พยาบาลเทคนิค    3     ระดบั    3    

    พยาบาลเทคนิค    4     ระดบั    4 

   พยาบาลเทคนิค    5     ระดบั    5 

    พยาบาลเทคนิค    6     ระดบั    6 
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ช่ือตําแหน่ง           พยาบาลเทคนิค  2 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการพยาบาลเทคนิค  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ 

ความสามารถ หรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสัง่ 

หรือแบบ  หรือแนวปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น ปฏิบติัหน้าท่ีเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เช่น การให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการรกัษา  และแผนการพยาบาล และให้ยาทางปาก ตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย  สงัเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เพ่ือดําเนินการพยาบาล  และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาล ชําระร่างกาย ป้อนอาหาร  และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รบั

ประทานอาหารท่ีมีคุณค่า  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ป่วยอยา่งใกล้ชิด  ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้ ป่วย 

และญาติผู้ป่วย  บนัทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบติังานและอาการของผู้ป่วย  จดัเตรียมเก็บรักษา

อุปกรณ์สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิดท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้อยู่เสมอ  จดัและ

ควบคุมดูแลความสะอาดของหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบติังาน หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรค เช่น การให้สุขศึกษาแก่ผู้ ป่วยและประชาชนทัว่ไป  การให้ภูมิคุ้มกนัโรค การตรวจครรภ์  และทําคลอดใน

รายปกติ  การดูแลพยาบาลมารดาและทารก และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  1  หรือเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์ 

สาธารณสุข 1 และผ่านการอบรมวิชาการพยาบาล ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขรบัรอง และได้ดํารง

ตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการ

พยาบาลหรืองานอื่น ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. ได้รับประกาศนียบตัรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ซ่ึงมีระยะเวลาการ 

ศึกษาไม่น้อยกว่า 2  ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาการพยาบาล

เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  หรือ 

3. ได้รับประกาศนียบตัรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่ 

น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลกัสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ํากว่าหลกัสูตร

ดงักล่าวหรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานการพยาบาลเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ และข้อบงัคบัท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก ่

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความ 

รับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง               พยาบาลเทคนิค  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานการพยาบาลเทคนิคท่ียากพอสมควร  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ 

ความสามารถหรือความชํานาญงานสูงพอสมควร  ภายใต้การกาํกบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ี 

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ียากพอสมควร เกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  เช่น การให้การพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาลให้ยาและ 

สารนํา้แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรกัษาและตามท่ีได้รับมอบหมาย  ศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการ

พยาบาลและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  ให้การปฐมพยาบาล  จดัทํารายงานการให้การ

พยาบาลบนัทึกรายงานอุปสรรคปัญหาในการปฏิบติังานและอาการของผู้ป่วย  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิด จดัเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิดท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพ

พร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  จดัและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบติังานให้เหมาะสม 

ถูกสุขลกัษณะให้ความสะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานช่วยแพทย์ในการบําบดัรักษา   

และการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการบาํบดัรกัษา  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค เช่น  

สอน แนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน  ถึงวิธีปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค ให้บริการ

ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตรวจครรภ์และทําคลอดในรายปกติ  ดูแลพยาบาลมารดาและทารก  ให้บริการ 

วางแผนครอบครัวให้คําปรึกษาแนะนํานกัเรียนพยาบาลในหลกัสูตรการพยาบาลระดบัต้นท่ีฝึกปฏิบติั  

การพยาบาลในสถานท่ีให้คําแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค  2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลเทคนิค  2  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง            พยาบาลเทคนิค  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิคท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงหรือปฏิบติังานเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิคท่ีค่อนข้างยากมาก ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้

ความสามารถหรือความชํานาญงานค่อนข้างสูงมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การ

กํากบัตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

และคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการรกัษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารนํา้ 

แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรักษาและตามท่ีได้รับมอบหมาย  สงัเกตศึกษาอาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการพยาบาล 

และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้การปฐมพยาบาล  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอยา่งใกล้ชิด 

จดัทํารายงานการให้การพยาบาลและอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานช่วยแพทย์ในการบําบดัรักษา  เช่น   

จดัเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงบัความรู้สกึ  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  จดัเตรียมและ 

ส่งเคร่ืองมือในการทําศลัยกรรม  เตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล  จดัเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์ 

สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิด  ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  จดัและควบคุมดูแล

ความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบติังานให้เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ  ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและ

ญาติผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  เช่น  สอน  แนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน   

ถึงวิธีปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค ให้บริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในการตรวจ

ครรภ์ทําคลอดรายปกติ  ดูแลพยาบาล  มารดาและทารก  ให้บริการวางแผนครอบครวั  ให้คําปรึกษาแนะนํา

และช่วยควบคุมการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนพยาบาลในหลกัสูตรการพยาบาลระดบัต้น  ให้คําแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา  แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
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ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค  2  และได้ดํารงตําแหน่งใน 

ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาล

เทคนิคหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค  2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ 

ต่ํากว่าระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการ

พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลเทคนิค  3  แล้ว  จะต้อง   

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความรู้ความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะ 

นําและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถนุายน  2545         



ช่ือตําแหน่ง     พยาบาลเทคนิค  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งทีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค  โดยควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานการ

พยาบาลเทคนิคท่ียากมาก  ซ่ึงจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานสูงมาก  

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการรกัษาและแผนการพยาบาล  ให้ยาและสารนํา้

แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรักษาและตามท่ีได้รับมอบหมาย  สงัเกต  ศึกษาอาการผู้ป่วยเพ่ือดําเนินการพยาบาล  

และรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  ให้การปฐมพยาบาล  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด   

จดัทํารายงานการให้การพยาบาลและอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานช่วยแพทย์ในการบําบดัรักษา  เช่น   

จดัเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงบัความรู้สกึ  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ    จดัเตรียมและ

ส่งเคร่ืองมือในการทําศลัยกรรม  เตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล  จดัเตรียมเก็บรักษาอุปกรณ์ 

สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิด  ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  จดัและควบคุมดูแล

ความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบติังานให้เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและ

ญาติผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรค  เช่น  สอน  แนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน   

ถึงวิธีปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในการตรวจ

ครรภ์ ทําคลอดรายปกติดูแลพยาบาล มารดาและทารก ให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้คําปรึกษาแนะนํา

และช่วยควบคุมการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนพยาบาลในหลกัสูตรการพยาบาลระดบัต้น  เป็นต้น  ฝึกอบรม  

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ    

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4         

หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี   โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกีย่วกบังานการพยาบาลเทคนิค   

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั  3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาล 

เทคนิค  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลเทคนิค 4 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    พยาบาลเทคนิค  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานการพยาบาลเทคนิค  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย   

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานการพยาบาลเทคนิคในลกัษณะ 

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานการพยาบาลเทคนิค  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ให้ยา 

และสารนํา้แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรกัษา  และตามท่ีได้รบัมอบหมาย  สงัเกตศึกษาอาการผู้ป่วยเพ่ือ

ดําเนินการพยาบาล และรายงานของการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย  ให้การปฐมพยาบาล  ให้ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  จดัทํารายงานการให้การพยาบาลและอาการผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานช่วยแพทย์ในการ

บําบดัรักษา  เช่น จดัเตรียมผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงบัความรู้สึก  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ   

จดัเตรียมและส่งเคร่ืองมือในการทําศลัยกรรม  เตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล  จดัเตรียม 

เก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของเคร่ืองใช้ทุกชนิด ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที 

จดัและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณท่ีปฏิบติังานให้เหมาะสมถกูสุขลกัษณะ ให้ความ

สะดวกแก่ผู้ ป่วยและญาติผู้ป่วย หรือปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค เช่น สอนแนะนําผู้ป่วย ญาติ  

ประชาชน  ถึงวิธีปฏิบติัตนให้ปลอดภัยจากโรค  ให้ภูมิคุ้มกนัโรค  ให้บริการส่งเสริมสขุภาพมารดา และทารก

ในการตรวจครรภ์  ทําคลอดรายปกติ  ดูแลพยาบาลมารดาและทารก ให้บริการวางแผนครอบครวั  ให้

คําปรึกษาแนะนําและช่วยควบคุมการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนพยาบาล  ในหลกัสูตรการพยาบาลระดบัต้น  

เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและ 

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วม

ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา

แนะนําปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 
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   ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานพยาบาลเทคนิค  หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลเทคนิค  2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา 

กว่าระดบั  4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4   ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานการ

พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

   นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลเทคนิค  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
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