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รหัส  3-6-008 

ประเภท  ท่ัวไป  
กลุม  วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ช่ือสายงาน  พยาบาลวิชาชีพ 
ช่ือตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทยกระทําการ
รักษาโรค ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ 
ศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูใน
มาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานการ
พยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณท่ีใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและสงเครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับความรูสึก หรือใชเครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ 
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ

เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 
2. คัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ  วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา  ภาวะเสี่ยง  เพ่ือใหการ

ชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาล ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวย

ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดาน สุขภาพ

เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
2. ดานการวางแผน

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน
1. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



4. ดานการบริการ
1. สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับการ

สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 
2. ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือใหประชาชน

ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 




