
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน    การพยาบาลวิชาชีพ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานการพยาบาล  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบติั  

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ชัน้หน่ึง  ปฏิบติังานส่งเสริมและพฒันาบริการการพยาบาล  และปฏิบติังานตรวจวินิจฉยัและบําบดัรักษา

ภายใต้การควบคุมของแพทย์  โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผล   

และบนัทึกผลการให้การพยาบาล  ศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  พฒันา การพยาบาลและควบคุมการ

พยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยูใ่นมาตรฐาน  ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถทางการ

พยาบาลให้กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกบังานการพยาบาล  จดัสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

รักษาพยาบาล  ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉยัและบําบดัรกัษา  จดัเตรียมและส่งเคร่ืองมือในการผ่าตดั   

ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงบัความรู้สึก  หรือใช้เคร่ืองมือพิเศษบางประเภท  เพ่ือการวินิจฉยัและ

บําบดัรักษา  ตลอดจนปฏิบติังานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรค  การฟืน้ฟูสภาพผู้ป่วย  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

 ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   พยาบาลวิชาชีพ 3 ระดบั 3  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป  

   พยาบาลวิชาชีพ 4 ระดบั 4  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป  

   พยาบาลวิชาชีพ 5 ระดบั 5  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป  

   พยาบาลวิชาชีพ 6 ระดบั 6  ประเภทตําแหน่ง  ทัว่ไป  

   พยาบาลวิชาชีพ 7 ระดบั 7  ประเภทตําแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ 

   พยาบาลวิชาชีพ 8 ระดบั 8  ประเภทตําแหน่ง  วิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ  3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานชัน้ต้นเกี่ยวกบัการพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกาํกบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น  ทําหน้าท่ีให้การพยาบาลวิชาชีพ  เช่น  ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิด  เพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ ป่วยทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  ป้องกนั

ความพิการ  ให้การฟืน้ฟูสภาพของผู้ป่วย  ส่งเสริมให้กําลงัใจผู้ป่วย  ประเมินสภาพและเฝ้าระวังผู้ป่วย  

บนัทึกรายงานอาการ และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ   ตดัสินใจให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและ 

รีบด่วน  ให้ยาและสารนํา้แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรกัษาของแพทย์  ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด  เฝ้าระวัง

อาการแทรกซ้อนอนัเน่ืองจากฤทธ์ิข้างเคียงของยา  จดัทํารายงานการให้การพยาบาล  ช่วยแพทย์ในการ 

ให้การบําบดัรักษา  ในการใช้ยาระงบัความรู้สึกและในการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์พิเศษบางประเภทเพ่ือการ

วินิจฉยัและบําบดัรักษา  ควบคุมดูแลจดัสิ่งแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลกัษณะ  หรือ

ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  เช่น  สอน  แนะนําผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชน  ถึงวิธีปฏิบติัตน

ให้ปลอดภัยจากโรค  การให้ภูมิคุ้มกนัโรคให้บริการ  และร่วมในการวางแผนบริการสง่เสริมสุขภาพมารดา

และทารกและการวางแผนครอบครัว  ให้บริการผดุงครรภ์  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี    หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการพยาบาล   และได้รับใบอนุญาต 

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัน้หน่ึงหรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

   4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

   5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง        พยาบาลวิชาชีพ  4 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานการพยาบาลวิชาชีพท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  

หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  วางแผนและให้การพยาบาลเพ่ืออํานวยความปลอดภัยและความสุข

สบายแก่ผู้ ป่วยทัง้ทางร่างกายและจิตใจให้การฟืน้ฟูสภาพของผู้ป่วย ป้องกนัความพิการส่งเสริมให้กําลงัใจ 

แก่ผู้ ป่วย  เฝ้าระวังผู้ป่วย  ประเมินสภาพ  และบนัทึกรายงานอาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   ตดัสินใจให้การ

พยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน ให้การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต  หรือผู้ป่วยท่ีมีปัญหา 

ซบัซ้อนหรือมีอาการหนกั  ให้ยาและสารนํา้แก่ผู้ ป่วยตามแผนการรกัษาของแพทย์  ทดสอบการแพ้ยาและ

สารบางชนิด  เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนเน่ืองจากฤทธ์ิข้างเคียงของยา  จดัทํารายงานการให้การพยาบาล  

ให้การบําบดัรักษาตามระบบภายใต้ความควบคุมของแพทย์  ช่วยแพทย์ในการบําบดัรกัษา  ในการใช้

เคร่ืองมือพิเศษบางประเภทเพ่ือการวินิจฉยัและบําบดัรักษา  ใช้ยาระงบัความรู้สึก  จดัเตรียมและส่ง 

เคร่ืองมือในการผ่าตดั  จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์การรกัษาพยาบาลให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ทนัที  ควบคุมดูแล

จดัสิ่งแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วยให้เหมาะสม  สะอาดถูกสุขลกัษณะ  ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรค เช่นวางแผนการสอน  สอน  และควบคุมการสอนแนะนําผู้ป่วยท่ีอยูร่ะหว่างการรกัษาพยาบาลใน

สถานพยาบาล  ปฏิบติังานการผดุงครรภ์  ให้การช่วยเหลือการคลอดผิดปกติ  ฉุกเฉินตามระบบสง่เสริม

สุขภาพมารดาและทารก  ให้บริการวางแผนครอบครวั  ร่วมทําการศึกษาวิจยั  ค้นคว้า เพ่ือปรับปรุงและ

กําหนดมาตรฐานการพยาบาล  ช่วยในการฝึกอบรมฟืน้ฟูวิชาการแกเ่จ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกบัการพยาบาล  

ให้คําปรึกษาแนะนําและร่วมควบคุมการฝึกปฏิบติังานของนกัเรียนและนกัศึกษาพยาบาล  ให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน 

หน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั   

3  หรือท่ี  ก.พ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบัการพยาบาลวิชาชีพ  

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติั 

เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 2 

  /2.ได้รับ..... 
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2.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต 

ประกอบโรคศิลปะ  สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัน้หน่ึง หรือทางอื่นท่ี ก.จ.

กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลวิชาชีพ 3 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง            พยาบาลวิชาชีพ  5 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานในฐานะ 

หวัหน้าหอผู้ป่วย  หรือปฏิบติังานการพยาบาลวิชาชีพท่ียากมากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการพยาบาลวิชาชีพ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง  เช่น  งานพยาบาลท่ีต้องใช้ความรู้ความชํานาญงานสูงมากในการพยาบาลผู้ป่วยในระยะ

วิกฤตหรือท่ีมีอาการหนกั  และผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อน  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รบัอุบติัเหตุอาการ

สาหสั  การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภท  การวางแผนงานพยาบาลและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบั

บญัชาปฏิบติัอย่างมีคุณภาพ  การพฒันาและการส่งเสริมกิจการพยาบาลโดยเป็นผู้ควบคุมประสานงาน

ระหว่างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกบังานการพยาบาล การศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงมาตรฐาน

บริการการพยาบาล  ใช้เคร่ืองมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอบุติัเหตุ  ขดัข้องในระบบหายใจ  ให้ยาระงบั

ความรู้สึก  และควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา  การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดงักล่าว  

จดัเตรียมผู้ป่วยและส่งเคร่ืองมือในการผา่ตดั  ปฏิบติัการผดุงครรภ์  และให้การช่วยเหลือการผิดปกติ 

ตามระบบ ช่วยแพทย์ในการบําบดัรักษา  ช่วยแพทย์ในการใช้เคร่ืองมือพิเศษเพ่ือการตรวจวินิจฉยัและ 

การบําบดัรักษา  ปฏิบติังานการสง่เสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค  เช่น  การวางแผน  นิเทศการ

ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคแก่ผู้ ป่วยท่ีอยู่ระหว่างการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล

ร่วมในการสอนและควบคุมการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาล  ร่วมทําการศึกษาวิจยั  ค้นคว้าเพ่ือ

ปรับปรุงบริการและกําหนดมาตรฐานการพยาบาล  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่ 

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหอผู้ป่วย  หรือผู้ตรวจการในเวรบ่ายหรือดึก  ซ่ึงเป็นงานบริการพยาบาล

ในโรงพยาบาล  ทําหน้าท่ีวางแผนในการพยาบาลผู้ป่วย  ส ัง่การ  มอบหมายงานและตรวจสอบกิจการ

พยาบาลท่ีมอบหมายให้ปฏิบติัต่อผู้ป่วย  ตรวจสอบการดําเนินงานของพยาบาลเวรบ่ายหรือดึก  จดัให้มี 

 

/ผู้รับผิดชอบ..... 
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ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยเวรบ่ายหรือดึกโดยสม่ําเสมอ  ควบคุม  บงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีในหอผู้ป่วยหรือท่ีได้ 

รับมอบหมาย  จดัหาเคร่ืองใช้ในการรักษาพยาบาลและอืน่  ๆ  ท่ีจําเป็นให้มีไว้ในหอผู้ป่วยโดยครบถ้วน   

ควบคุมการรักษา  และควบคุมให้มีการใช้อย่างประหยดัพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีได้รบัรายงานจากพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบเวรต่าง ๆ   ให้ความร่วมมือตามแผนการรกัษาของแพทย์  เตรียมผู้ป่วยเพ่ือการตรวจและ

บําบดัรักษา  ควบคุมดูแลและสัง่การเร่ืองความสะอาดภายในและบริเวณรอบหอผู้ป่วยให้ถูกสุขลกัษณะ  

เพ่ือความสะอาดและความปลอดภัยแกผู่้ ป่วย  ญาติ  และผู้ปฏิบติังาน  วางแผนการฟืน้ฟู  หรือเพ่ิมเติม

ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในหอผู้ป่วยทุกระดบั  ให้การปฐมนิเทศผู้ เข้าปฏิบติังานใหม่  ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา แนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2   

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ไม่ต่ํากว่าระดบั  3  หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

การพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปีกําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 

สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลวิชาชีพ  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

4. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
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ช่ือตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ  6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานการพยาบาลวิชาชีพในลกัษณะ 

ผู้ ชํานาญการ  หรือผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภท การพยาบาลผู้ป่วย 

ในระยะวิกฤตหรือมีอาการหนกั  หรือผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซบัซ้อน     การปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับอบุติัเหตุ

อาการสาหสั  การใช้เคร่ืองมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอบุติัเหตุ  ขดัข้องในระบบหายใจ  การวางแผน

บริการพยาบาล  และการควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ  การพฒันา

และส่งเสริมกิจการการพยาบาล  โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงานระหว่างแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี

เกี่ยวกบังานการพยาบาล  การศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล  การช่วยแพทย์ใน

การบําบดัรักรักษา  และการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์พิเศษบางประเภทเพ่ือการตรวจวินิจฉยัและบําบดัรักษา   

การให้ยาระงบัความรู้สกึและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา  การควบคุมดูแลและให้การพยาบาลแก ่

ผู้ป่วยดงักล่าวในฐานะพยาบาลผู้ ชํานาญการทางวิสญัญี  จดัเตรียมผู้ป่วย  เตรียมและส่งเคร่ืองมือในการ

ผ่าตดัในฐานะพยาบาลผู้ ชํานาญการทางห้องผา่ตดั  ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน

การพยาบาลให้เหมาะสม  สะอาดถูกสุขลกัษณะ  ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  เช่น วางแผน

งานและควบคุมการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีใต้บงัคบับญัชาในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรคแก่

ผู้ ป่วยท่ีอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  คิดค้นปรับปรุงการสอนและแนะนําผู้ป่วย  

ประชาชน  การส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก  และบริการการวางแผนครอบครวัทําการศึกษาวิจยั   

ค้นคว้าเพ่ือการปรับปรุงบริการร่วมมือประสานงานด้านการเรียนการสอนของนกัเรียนและนกัศึกษา

พยาบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้ เข้ารับการอบรมทางการพยาบาลในหน่วยงาน  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหา  และชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบาย

และแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  5 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลวิชาชีพ  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



ช่ือตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ  7 

ตําแหน่งประเภท      วิชาชีพเฉพาะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ 

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานการพยาบาลวิชาชีพในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มี

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ เช่น การ

ตดัสินใจให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน  การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต หรือมีอาการหนกั  หรือ

ผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภทท่ีมีปัญหาซบัซ้อน  วางแผนให้บริการการพยาบาลและควบคุมให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบติังานการพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างทัว่ถึงการศึกษาวิจยั  คิดค้น  วางแผน  และ

ดําเนินการพฒันาส่งเสริมบริการการพยาบาล  ปรับปรุงมาตรฐานงานการพยาบาลควบคุมดูลการจดั

สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยให้เหมาะสม  ถูกสุขลกัษณะ  ควบคุมและพฒันาการจดัทํารายงานการให้บริการการ

พยาบาล  ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  เกี่ยวกบัการวางแผน  ควบคุม  กํากบั  

ประเมินผลการปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคแก่ผู้ ป่วยท่ีอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลร่วมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอนนกัศึกษาในหลกัสูตรการพยาบาลและผดุง

ครรภ์  ฝึกอบรม  และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและ

ชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้   

เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี   และงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลวิชาชีพ  6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของ

ประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ 8 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ                   
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง   ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยูใ่ต้ 

บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานการพยาบาลวิชาชีพในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ 

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพ  เช่น  

การตดัสินใจให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตหรือมีอาการหนกั  

หรือผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภทท่ีมีปัญหาซบัซ้อน วางแผนให้บริการการพยาบาลและควบคุมให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบติังานการพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างทัว่ถึง การศึกษาวิจยั  คิดค้น  วางแผน   และ

ดําเนินการพฒันาส่งเสริมบริการพยาบาล  ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลควบคุมดูแลการจดัสิ่งแวดล้อม

ของผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลกัษณะ   ควบคุมและพฒันาการจดัทํารายงานการให้บริการการพยาบาล 

ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคเกี่ยวกบัการวางแผนควบคุม  กํากบั  ประเมินผลการ

ปฏิบติังานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคแก่ผู้ ป่วยท่ีอยู่ระหว่างการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล  

ร่วมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอนนกัศึกษาในหลกัสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์  ฝึกอบรม

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา

แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข 

 

 

 

 

 

/ คุณสมบติั ….. 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2 

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 6  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี โดยจะต้องปฏิบติั

ราชการเกี่ยวกบังานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัพยาบาลวิชาชีพ 7 และมีความเช่ียวชาญ

ในหน้าท่ี 
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