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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                   ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานพยาบาลซึ่งมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบั
การปฏิบัติการหรือใหบริการการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรอืการพยาบาลเทคนคิอยางงายแกผูปวยทางรางกาย
หรือจิตใจ ผูไดรับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูมีครรภ ทารก คนปญญาออน คนชราในโรงพยาบาล หรอืสถาบนั 
การรักษาและบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ไมยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที ่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน  จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใชทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ 
ใชการไดอยูเสมอ  ศึกษา สังเกตอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกายผูปวย 
ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรับอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่ไดรับมอบหมาย 
จัดทําความสะอาดบริเวณสิง่แวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและ
ญาติผูปวย บนัทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงานและรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการ
ปองกันโรค เชน การตรวจครรภ และทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็กใหภูมิคุมกันโรค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ 
ใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสาเหตุอาการผูปวยเพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกายผูปวย 
ปอนอาหารและชวยเหลือใหไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่ไดรับ
มอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวก
แกผูปวยและญาติผูปวย บนัทึกอุปสรรคในการปฏิบตังิานและรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค เชน การตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็ก ใหภูมิคุมกัน
โรค และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานพยาบาล หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานพยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใชทุกชนิดใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสาเหตอุาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกาย
ผูปวย ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรบัประทานอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่
ไดรับมอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความ
สะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรายงานหรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและการปองกันโรค เชน การตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็ก ให
ภูมิคุมกันโรค ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบตัิงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน 
งานพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ยากภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่าก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาล จัดเตรียมเครือ่งมือ เครื่องใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหมีพรอม 
ที่จะใชไดทันที ศึกษาสาเหตุอาการผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงาน การใหบริการทางการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย จัดและควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย จัดทํา
รายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัตงิานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอน
การใชยาระงบัความรูสึก ชวยแพทยในการใชเครื่องอุปกรณตาง ๆ ชวยหยบิสงเครื่องมือในการทําศัลยกรรม 
หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิ
ตนใหปลอดภยัจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบรกิารสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก  
ใหคําปรึกษาฝกสอนแกนักเรียนผูชวยพยาบาล ใหปรึกษาคําแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
          2. มีความสามารถในการจัดทาํแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
          3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนบัสนุน
งานพยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาล จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหมี
พรอมที่จะใชไดทันที ศึกษาสาเหตุอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน การใหบริการทางการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย จัดและควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย จัดทํา
รายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัตงิานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอน
การใชยาระงบัความรูสึก ชวยแพทยในการใชเครื่องอุปกรณตาง ๆ ชวยหยบิสงเครื่องมือในการทําศัลยกรรม 
หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาต ิประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิ
ตนใหปลอดภยัจากโรค ใหภูมิคุมกนัโรค ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก  
เปนตน เผยแพรงานทางดานการพยาบาล ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 4 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานพยาบาลที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง  

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานพยาบาล ตางๆ เชน ชวยใน
การศึกษา วเิคราะห ทดลองเพื่อพัฒนางานทางดานใหบริการทางการพยาบาล สังเกตและรายงานอาการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวย ตลอดจนบันทึกผลการบริการ อาการและความเปนไปของโรคเพื่อแจงใหพยาบาล
วิชาชีพและ/หรือแพทยทราบ ปฏิบตัิงานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัดกรณีที่ตองการความชํานาญ
เฉพาะดาน ปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณทางการแพทยทีมี่เทคนิควิธีการเฉพาะ เชน เครื่องชวยฟอกเลือด ถาย
เลือดจากหัวใจเขาสูปอดเทยีม ใหคําแนะนําผูปวยและครอบครัวในการดูแลรักษาฟนฟู ปองกันโรคและสงเสรมิ
สุขภาพ เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทํา
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ   
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานพยาบาล 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุน 
งานพยาบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานพยาบาลหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานพยาบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานพยาบาล 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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