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 ค ำสั่งโรงพยำบำลค ำตำกล้ำ  
ที ่162/2565 

เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดโรงพยำบำลค ำตำกล้ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

********************************* 
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการทบทวนโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชนและให้มีการ

เตรียมการเพ่ือรองรับการจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้การบริหารงานภายใน โรงพยาบาลค าตากล้า
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย กอปรกับมีข้าราชการสับเปลี่ยนโยกย้ายและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551 
และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จึงได้จัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ 

1. กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
๑. นำงเมตตำ ศรีสว่ำง ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
๑.๑.1 วางแผนงานของกลุ่มงาน , มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มงานทราบขอบเขต 
๑.1.2 ติดตามควบคุมงานในกลุ่มงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสิทธิภาพ 
๑.1.๓ ศึกษาวิเคราะห์ แก้ปัญหา สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน รวมทั้ง  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
๑.1.๔  ก ากับ การจัดท าแผน  planfin รายงานผลการด าเนินการ เสนอผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลค าตากล้า 
๑.1.๕  ควบคุม ก ากับและบริหารงานของกลุ่มงาน งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ  

งานทรัพยากรบุคคลงานยานพาหนะ งานซ่อมบ ารุง งานสวน และงานรักษาความปลอดภัย งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ให้เรียบร้อย ให้สามารถท าหน้าที่ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๑.1.๖ วางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตามตรวจสอบภายในประจ าปี 
๑.1.๗ งานควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 
๑.1.๘ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
1.1.9 ติดตาม ควบคุมการด าเนินการด้านเอกสารงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รับผิดชอบเตรียมเอกสาร MOIT6-11 และ 13-23 
      1.1.10 งานตรวจสอบภายใน.... 
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1.1.10 งานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในงานการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่าย CUP ค าตากล้า 

1.1.11  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน   

1.1.12  ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 
1.1.13 จัดท าแผนอัตราก าลัง 
1.1.14 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๒. นำงกนกอร ตุ่ยไชย ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
2.1 งานสารบรรณ 

2.1.๑ เปิดหนังสือราชการทางระบบ e-office ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

2.1.2 ร่างโต้ตอบ/พิมพ์หนังสือราชการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
2.1.3 ลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
2.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการเข้า/หนังสือราชการส่งออก 
2.1.5 จัดเก็บเอกสารที่ประสานงานเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 
2.1.6 ด าเนินการขออนุมัติท าลายเอกสารประจ าปีตามระเบียบงานสารบรรณ 

2.2 งานธุรการ 
2.2.1 จัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
2.2.2 รับผิดชอบเกี่ยวกับห้องประชุมทานตะวัน และห้องประชุมชวนชม ควบคุม  

การขอใช้ห้องประชุม จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม  
2.2.3 รับผิดชอบการประสานงานทุกประเภทกับ ฌกส.  
๒.2.4 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร การเดินทางไปราชการ รวบรวมสถิติและรายงานการ

เดินทางไปราชการ ประชุม/อบรม 
2.2.5 รับใบลาทุกประเภทพร้อมกับบันทึกทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 

2.2.6 สรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลค าตากล้า 
เสนอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกวัน 

2.2.7 ขึ้นทะเบียนค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง 
2.2.8 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
3. นำงสำวทิพวรรณ์  อินทร์สิทธิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

3.1 ท าหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของ นักวิชาการ
เงินและบัญชี พนักงานการเงินและและบัญชี และพนักงานบริการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีส าเร็จลุล่วง  ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3.2 การรับเงิน การจ่ายเงิน รวมถึงรับผิดชอบการรับผิดชอบการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ 
ทุกสิทธิ์ และการจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัด 

3.3 รับผิดชอบออกแบบ วางแผน ประเมินผล และติดตามระบบควบคุมภายในมิติด้านการเงิน 
3.4 ออกตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเครือข่ายทุกแห่ง 

 

3.5 รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการ….. 
 

มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 

มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
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3.5 รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.ค าตากล้า ในส่วนของ
โรงพยาบาลค าตากล้า รวมถึงการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.6 รับผิดชอบร่วมกับงานบัญชี ในการท ารายงานข้อมูล แผน planfin และแผนรับ – จ่าย 
ในส่วนของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

3.7  รับผิดชอบจัดเก็บ จัดระเบียบ การเก็บเอกสารทางการเงิน และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือเก็บ
ไว้ให้ตรวจสอบตามระเบียบ รวมถึงขอท าลายตามระเบียบราชการ 

3.8  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

4. นำงสำวรษิกำ เฉลำชัย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังนี้ 

4.1 รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง โรงพยาบาลและรพ.สต.ในเครือข่าย 
4.2 รับผิดชอบออกแบบ วางแผน ประเมินผล และติดตามระบบควบคุมภายในมิติด้านงบการเงิน 
4.3 รับผิดชอบร่วมกับงานการเงิน ในการท ารายงานข้อมูล แผน planfin  
4.4 จัดส่งรายงานทางการเงินตามก าหนดเวลา 
4.5 จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ค่าเสื่อมประจ าเดือน/ปี สอบยันข้อมูลกับงานพัสดุ 
4.6 รับผิดชอบจัดเก็บ จัดระเบียบ การเก็บเอกสารทางการเงิน และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือเก็บไว้

ให้ตรวจสอบตามระเบียบร่วมกับหัวหน้างานการเงิน 
4.7 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

5. นำงสำวจ ำเนียร ทองศรีกล่ ำ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงิน 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังนี้ 

5.1 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และสมุดคู่ฝากโรงพยาบาลทุกบัญชี 
5.2 ตรวจสอบการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าตามสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ในบ้านพักทุกหลังกรณีเกินสิทธิ์ 

เรียกเก็บเงินสมทบน าเข้าเงินบ ารุงเพื่อชดเชย 
5.3 บันทึกข้อมูลโปรแกรมน าส่งเงินสมทบประกันสังคมประจ าเดือนทุกสิ้นเดือน 
5.4 โต้ตอบหนังสือราชการทางการเงิน 
5.5 จัดท าฎีกาเบิกเงินงบประมาณต่างๆ พร้อมลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกถูกต้อง ทันเวลา 
5.6 งานควบคุมภายในมิติด้านการเงิน 
5.7 งบใบเสร็จรับเงินและน าเงินฝากธนาคาร 
5.8 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

         

6. นำงลัดดำ  โคตรชอดซ้ำย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาประจ าวัน(ในเวลาราชการ)ณ จุดเก็บเงินห้องยา   
6.2 สรุปยอดใบเสร็จรับเงินประจ าวันเพื่อรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
6.3 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกปีและจัดเก็บ

ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้และใช้แล้วให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 
6.4 จัดท ารายละเอียดการน าส่งเงินภาษีสรรพากร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและ

ประจ าป ีภายในเดือนมกราคม ของทุกปี 
6.5 รับผิดชอบโปรแกรมภาษีเงินได้ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 
6.6 ท ารายละเอียดเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานราชการ 
6.7 และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

7. นางสุนันทา ราชสินธุ์….. 
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7. นำงสุนันทำ รำชสินธุ์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ  
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 

7.1 รับผิดชอบ บันทึกและพิมพ์ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-GP) 
พัสดุบริหารทั่วไป  

7.2 รับผิดชอบ บันทึกและพิมพ์ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
งบค่าเสื่อม และงบลงทุน  

7.3 รับผิดชอบงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) MOIT3-5 
7.4 รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มิติด้านพัสดุ  
7.5 ขึ้นทะเบียน ต่อทะเบียน ประกันภัย ประจ าปีรถยนต์ของราชการทุกคัน  
7.6 ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ เกี่ยวกับงานพัสดุ 

7.7 จัดเก็บสัญญา และหนังสือค้ าประกันสัญญา และเอกสารงบลงทุน พร้อมท าหนังสือคืน
หลักประกันสัญญา เมื่อครบก าหนดสัญญา 

7.8 และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

8. นำงสำวจุติพร มหำหิงค์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

งำนทรัพยำกรบุคคล 
8.๑ งานบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว 

- การสรรหา การออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง การคุมกรอบอัตราก าลัง การลาออก  
8.2 รวบรวมแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างชั่วคราว 
8.3 จัดท าแบบประเมินทดลองราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว 
8.๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
8.5 จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน 
8.6 งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
8.7 จัดท าแฟ้มประวัติ/บันทึกข้อมูลบุคลากร เช่น เงินเดือน,ค่าจ้าง  
8.8 รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/การลาออกผู้ประกันตน 
8.9 ท ารายละเอียดเงินเดือน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานราชการ  
8.10 รับผิดชอบงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส MOIT6-11 และ 13-23 
8.11  งานควบคุมภายในมิติด้านควบคุมภายใน 
8.12 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
9. นำงนริศรำ อินทรสิทธิ์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี)  

มีหน้ำทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
9.1 ดึงข้อมูลลูกหนี้ จาก Hos xp ทุกประเภท เพ่ือจัดท าทะเบียนลูกหนี้บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
9.2 ตรวจสอบยอดลูกหนี้ที่งานประกันสุขภาพ ส่งรายงานทุกวัน เปรียบเทียบกับลูกหนี้ราย

ตัว ใน Hos xp หากพบปัญหาให้ติดตามแก้ไข 
9.3 ตัดลูกหนี้ทุกสิทธิทุกรายตามการรับช าระหนี้  และสรุปยอดผลต่างเพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่

บัญชีบันทึกบัญชี 
9.4 จัดท ารายงานงบเทียบยอด….. 
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9.4 จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน 
9.5 ตั้งและตัดทะเบียนเจ้าหนี้ 
9.6 พิมพ์เอกสารประกอบบัญชี 11 
9.7 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๑๐. นำงสำวดวงฤทยั  ชมภูประเภท ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปฏิบัติงำนหัวหน้ำหน่วยพัสดุ)  

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลค ำตำกล้ำ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๐.1 จัดท าแผน วัสดุ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 
๑๐.2 รายงานพัสดุคงเหลือสิ้นปีประจ าปีงบประมาณภายใน 90 วัน 
๑๐.3 บันทึกรายการงบค่าเสื่อม ในโปรแกรม รายงาน สปสช. ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
๑๐.4 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างทุกประเภทของโรงพยาบาล ก าหนดและลงและ

ลงรหัสครุภัณฑ์ ตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑๐.5 จัดท าทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุ(คลังฝ่ายบริหาร)และเบิกจ่ายพัสดุ คลังบริหาร 
๑๐.6 รายงานวัสดุคงคลัง ประจ าเดือน 
๑๐.7 จัดท ารายงานใบแจ้งหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างของกลุ่มงาน

บริหารทั่วไปส่งงานบัญชี 
๑๐.8 การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
๑๐.9 รับผิดชอบงานควบคุมภายใน มิติด้านพัสดุ  
๑๐.10 ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการ 
10.11 จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ ค่าเสื่อมประจ าเดือน/ปี สอบยันข้อมูลกับงานบัญชี 
10.12 รับผิดชอบงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) MOIT3-5 
๑๐.13 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
1๑. นำงสำวนิสำรัตน์  อุ่นวิเศษ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1๑.1 จัดท าแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่  และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
1๑.2 ใช้และควบคุมการใช้ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง 

เครื่องเสียงต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการประชุม หรือฝึกอบรมต่างๆ 
1๑.3 เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน 
1๑.4 ติดตาม รวบรวม และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
1๑.5 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1๑.6 ให้ค าแนะน า ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
1๑.7 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ

ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.8 งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
12. นางสาวสมานรัก  อุ่นค า…… 
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12. นำงสำวสมำนรัก  อุ่นค ำ ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์  
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1 ลงรับหนังสือราชการเสนอแฟ้มให้ผู้อ านวยการรับทราบ/สั่งการ 
12.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการให้กับฝ่าย/งาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
12.3 รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารน าส่งหนังสือทางไปรษณีย์/พัสดุ และหนังสือน าส่ง

หน่วยงานต่างๆ 
12.4 ลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
12.5 รับผิดชอบเกี่ยวกับห้องประชุมทานตะวัน และห้องประชุมชวนชมของโรงพยาบาลค า

ตากล้าควบคุมการขอใช้ห้องประชุม จัดเตรียมความ พร้อมของห้องประชุม  
12.6 งานถ่ายเอกสาร  
12.7 และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

13. นำงบุษกร  ทองพรหม  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
14. นำงสำววิมลพรรณ  สำชะรุง  ต าแหน่งพนักงานซักฟอก 
15. นำยอธิวัฒน์  หล้ำหิบ  ต าแหน่งพนักงานซักฟอก 
16. นำงสำวสุภัสรำ กำรช่วง  ต าแหน่งพนักงานซักฟอก 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีจ านวนครบถ้วนเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

เช่น เครื่องซักผ้า-อบผ้า อ่างซักล้าง น้ ายาฆ่าเชื้อ ผงซักฟอก เสื้อคลุมป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น 
2. บริการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าของหน่วยงานด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือ

เพ่ือให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
3. เบิกจ่ายผ้าและวัสดุที่ใช้แทนผ้าตามที่หน่วยงานแจ้งขอเบิกพร้อมสรุปสถิติข้อมูลการ

ให้บริการแต่ละประเภท เพ่ือน าไปบริหารจัดการงานบริการให้มีคุณภาพ 
4. ดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
5. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทการให้บริการเพ่ือพัฒนาระบบงานบริการ

ให้มีคุณภาพ 
6. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับงาน ซัก อบ รีดผ้ากับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

งำนยำนพำหนะ 
17. นำยถำวร ถ่วนนอก   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นหัวหน้าหมวดยานพาหนะ   

ควบคุมดูแล รับผิดชอบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4641 และ นข 2786 

๑8. นำยเสกสรรค์ โคตรชอดซ้ำย ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
รับผิดชอบรถยนต์   หมายเลขทะเบียน กจ 236 และ กก 5890 

19. นำยชัยรัตน์ ไพบึง  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
รบัผิดชอบรถยนต์   หมายเลขทะเบียน กฉ 7877 และ นข 1720  

20. นำยลือไชย  ภักดีศรี  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   
รับผิดชอบรถยนต์   หมายเลขทะเบียน กท 1464 และ กข 8004  

21. นายวิวัฒน ์อุ่นจันทา…. 
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21. นำยวิวัฒน์ อุ่นจันทำ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
รับผิดชอบรถยนต์   หมายเลขทะเบียน กธ 4573 และกก 3828 

22. นำยอชิตพล อุดมชัย  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     
รับผิดชอบรถยนต์   หมายเลขทะเบียน บว 9745 และกท 8072 

23. นำยธนำธิป  อุ่นวิเศษ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
รับผิดชอบ รถยนต์   หมายเลขทะเบียน นข 2786และ กค 9324 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. ดูแลบ ารุงรักษาความสะอาดประจ าวันรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

(รถสะอาด  น้ ามันพร้อมเดินทางไป-กลับ) 
2. ดูแลบ ารุงรักษารถราชการในความรับผิดชอบตามรอบมาตรฐาน พร้อมใช้ ปลอดภัย 
3. ท าหน้าที่ขับรถยนต์ราชการทุกคันตามรายการขอใช้รถ และตามตารางการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
4. เมื่อรถเสีย ถ้าสามารถซ่อมเองได้ ก็ให้ด าเนินการซ่อมเอง ถ้าไม่สามารถซ่อมเองได้  

ให้พนักงานขับรถยนต์ท าแบบบันทึกเสนอส่งซ่อมตามระเบียบพัสดุ ส่งที่ งานพัสดุ (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 
5. พนักงานขับรถยนต์ ที่ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเวรดึก  ให้ล้างท าความสะอาด

รถยนต์ให้พร้อมใช้ก่อนลงเวร อย่างน้อย 2 คันต่อ 1 เวร พนักงานขับรถทุกคนล้างรถยนต์ราชการอย่างน้อย
เดือนละ 10 ครั้ง 

6. ในขณะปฏิบัติงานถ้ารถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน 
7. เวรเช้า น ารถขึ้นมาตรวจเช็คอุปกรณ์ความพร้อมใช้ กับพยาบาล ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทุก

วัน ในเวลา 8.00 น. ทุกคัน (ตรวจเช็ค ออกซิเจน เพียงพอ พร้อมใช้ เบื้องต้น โดย พนักงานขับรถยนต์) 
8. พนักงานขับรถ ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลประจ ารถแต่ละคัน ให้จัดท ารายงานการใช้รถ และ

น้ ามันเชื้อเพลิง ส่งที่งานพัสดุ โรงพยาบาลค าตากล้า ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
9. ดูแลความสะอาดบริเวณโรงจอดรถ และท่ีพักพนักงานขับรถให้สะอาดเรียบร้อย 
10. ตรงต่อเวลากรณีนัดหมาย รับผิดชอบเวรส่งต่อ รวดเร็ว ทันเวลา 
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งำนสวน 
24. นำยรักชำติ ยำงธิสำร ต าแหน่งพนักงานเกษตรพืน้ฐาน 
25. นำยสีเผือก ศรีสุรำช  ต าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 
26. นำยณัฐวุฒิ หล้ำหิบ  ต าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 

 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
1. งานด้านสนามที่ เกี่ยวกับการตัดแต่ ง เพาะช า ขยายพันธุ์ ไม้  ปลูกทดแทนต้นไม้     

ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและพืชสวนสมุนไพร เพ่ือความสวยงามของสถานที่ราชการ และเป็นประโยชน์ 
ต่องานราชการ 

2. บ ารุงรักษาต้นไม้ ตกแต่ง ดูแลลรักษาสวนและสนามหญ้ารอบๆ บริเวณพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม
พร้อมบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้มารับบริการ 

3. บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน 
4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งานซ่อมบ ารุง..... 
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งำนซ่อมบ ำรุง 
๒7. นำยอลงกรณ์  พรมจันทร์ ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 
28. นำยบพิตร  น้อยโสมศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
29. นำยอภิวัฒน์  พ้วยเปิ้ล ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทัว่ไป 

 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดูแล ตรวจสอบ และด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ 

งานประปา งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ระบบออกซิเจน 
ระบบไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

2. ดูแล ตรวจสอบ และด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมของบโรงพยาบาล 

3. ด าเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง 
4. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
5. จัดท าเอกสารการลงทะเบียนควบคุมหลักฐานการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงและจัดส่งให้งานพัสดุ 
6. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
7. ด าเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซมและแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุง 
8. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับดูแล ระบบประปา ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติตัวจริงไม่มาปฏิบัติงาน 
9. ขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งำนท ำควำมสะอำด 
30. นำงวันเพ็ญ  คหินทพงษ์ ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำมสะอำด  

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
1. ดูแลความสะอาดทั่วไป อาคารห้องน้ าผู้ป่วย และอาคารให้บริการผู้ป่วย ดังนี้ 

- หน้าห้องบัตร พ้ืนทีป่ระมาณ 300 ตรม. 
- ห้องน้ าข้างห้องยา พ้ืนทีป่ระมาณ 25 ตรม. 
- พ้ืนที่รอบๆ ห้องอัลตราซาวด์ ประมาณ 73 ตรม 
- พ้ืนที่หน้าห้องคลอด ประมาณ 70 ตรม. 
- ห้องน้ าใหม่และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 90 ตรม. 
- ห้องน้ าห้องคลอด จ านวน 1 ห้อง ประมาณ 5 ตรม. 

2. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

งำนรักษำควำมปลอดภัย 
31.นำยเชิดศักดิ์  วงศ์ละคร ต าแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 
32.นำยศรำวุฒิ  หนูป้อง  ต าแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 
33. นำยทองอินทร์  ปำวะรีย ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ตรวจตรา สอดส่อง สังเกตความผิดปกติ ในพ้ืนที่ในโรงพยาบาล โดยวิธีการ 

1.1 เดินส ารวจอาคาร ส านักงานประจ าวัน ดังนี้ 
เวรบ่าย    เวลา    18.30 น. , 20.30 น.  และ  22.30 น. 
เวรดึก      เวลา    01.30 น. , 03.30 น.  และ  05.30 น. 

1.2 เคาะระฆัง... 
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1.2 เคาะระฆัง ให้สัญญาณการปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดที่ก าหนดประจ าวัน ป้อมยาม  
หอประปา และเรือนพักขยะ ดังนี้ 

เวรบ่าย    เวลา    21.00 น.  และ  23.00 น. 
เวรดึก      เวลา    02.00 น.  และ  04.00 น. 

2. จัดบริการที่จอดรถของผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ผู้มาติดต่อประจ าวันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
3. ช่วยเหลืองานให้บริการผู้ป่วย ตามค าร้องขอ เช่น งานอุบัติเหตุ งานหอผู้ป่วย 
4. บันทึกรายงานประจ าวัน เสนอผู้บังคับบัญชา 
5. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

2. กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
34. นำยนิวัฒน์ พลพันธ์ ต ำแหน่ง นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คือ 
รับผิดชอบในการวางแผน และอ านวยการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานรังสี

วินิจฉัยบริหารบุคลากรในความรับผิดชอบ ประสานงานระหว่างหน่วยงานและ สหสาขาวิชาชีพ , ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน , ร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยในการวางแผนการด าเนินงาน
และการก าหนดงบประมาณขององค์กร 

 

ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
1. เป็นหัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

- รับนโยบาย กลวิธีการด าเนินงานด้านการบริหาร บริการ วิชาการและ สื่อสาร 
ถ่ายทอดนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

- วางแผนปฏิบัติการด้านบริหาร ด้านวิชาการและด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ  
รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณของฝ่าย เพ่ือพิจารณาเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 

-  บริหารแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  
รวมถึงการจัดท าเอกสารสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการทุก 3 เดือน 

-  ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก
โรงพยาบาล 

- ให้ค าแนะน า เสนอแนะ และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- จัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน และก ากับ ดูแลการใช้ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีและครบจ านวน 

- ควบคุม ดูแลการท าความสะอาดอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสะอาด 

2. เป็นผู้จัดการคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
3. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้ทันต่อแผนการรักษาของแพทย์

และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่พบค่าวิกฤติแก่แพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ให้ความรู้ และค าแนะน า..... 
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4. ให้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับงานด้านห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์สาขาอ่ืนได้ 
5. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้ง 

ให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ลูกจ้างภายในห้องปฏิบัติการ  และงานเอ็กซ์เรย์ 

เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล

สกลนครและโรงพยาบาลใกล้เคียง, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น,สถาบันพยาธิวิทยา, ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย  สคร. 7 และอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนิน งานเป็นไปได้ตามปกติ 

8. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการ 
9. ถ่ายทอดค าสั่ง  กฎระเบียบของโรงพยาบาลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม

โดยเคร่งครัด 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

35. นำงสำวกัญญำพัชร  ศรีนุกูล  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยในการวางแผนการด าเนินงานในหน่วยงาน 

ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
1. เป็นผู้จัดการคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
2. เป็นผู้จัดการทางวิชาการ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และสาขาธนาคารเลือด 
3. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ  ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักวิชาการ 

และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่พบค่าวิกฤติแก่แพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการในการเก็บสิ่งส่งตรวจและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทย์

ในเรื่องที่เก่ียวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆได้ 
5. ตรวจเช็ค  stock  เลือดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย 
6. ควบคุมคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ และงาน IC ของห้องปฏิบัติการ 
7. ช่วยดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
8. ดูแล รักษาน้ ายาเคมีท่ีใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
9. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง แก่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
10. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
36. นางอัจฉรา  ธีระนุกูล….. 
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36. นำงอัจฉรำ  ธีระนุกูล ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยในการวางแผนการด าเนินงานในหน่วยงาน 
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 

1. เป็นผู้จัดการคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
2. เป็นผู้จัดการทางวิชาการ สาขาจุลทรรศศาสตร์คลินิก และสาขาจุลชีววิทยาคลินิก 
3. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ  ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลัก

วิชาการ และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่พบค่าวิกฤติแก่แพทย์หรือพยาบาลที่เก่ียวข้อง 
4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการในการเก็บสิ่งส่งตรวจและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทย์

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆได้ 
5. ตรวจเช็ค  stock  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน  
6. รับผิดชอบงานวัณโรคของหน่วยงาน และงานอนามัยแม่และเด็ก 
7. ช่วยดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
8. ดูแล รักษาน้ ายาเคมีที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
9. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง แก่

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
10. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
37. นำงธัญญำลักษณ์  ประยูรเสำวภำคย์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยในการวางแผนการด าเนินงานในหน่วยงาน 
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 

1. เป็นผู้จัดการคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
2. เป็นผู้จัดการทางวิชาการ สาขาเคมีคลินิก และสาขาโลหิตวิทยาคลินิก 
3. เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ  ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ตามหลักวิชาการ 

และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ในกรณีที่พบค่าวิกฤติแก่แพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
4. ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการในการเก็บสิ่งส่งตรวจและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทย์

ในเรื่องที่เก่ียวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่างๆได้ 
5. ตรวจเช็คและจัดเตรียม Internal control ส าหรับงานควบคุมคุณภาพภายให้องปฏิบัติการ 
6. รับผิดชอบงานความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ 
7. ช่วยดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
8. ดูแล รักษาน้ ายาเคมีท่ีใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
9. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน าที่ ถูกต้อง  

แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
10. จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ  ของห้องปฏิบัติการ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

38. นางสาวภัทราพร มูลมณี….. 
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38. นำงสำวภัทรำพร มูลมณี ต าแหน่งพนักงานบริการ 
39. นำยจิตรภำณุ  บุตรภูธร ต าแหน่งพนักงานบริการ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
รับผิดชอบในการท าความสะอาด  ห้องปฏิบัติการ  และอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน  อ านวยความ

สะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน 
ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 

1. ท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ภายในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

2. ล้างท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์   จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. ให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับการ

ฝึกสอนในขอบเขตที่ก าหนดให้ปฏิบัติภายใต้การดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

4. ตรวจรับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่ส่งมาจากแผนกต่างๆ  พร้อมทั้งเซ็นต์ในทะเบียนรับ-ส่งสิ่งส่ง
ตรวจประจ าวัน ตามหลักเกณฑ์การรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจที่ก าหนดไว้ 

5. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ ตามวิธีที่ถูกต้องที่ได้รับการฝึกสอน
ในขอบเขตที่ก าหนดให้ปฏิบัติภายใต้การดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

6. ตรวจวิเคราะห์  Urine preg test , Urine protein / sugar /ketone/ blood / pH โดย
ใช้แถบตรวจ,Hct,  ABO -grouping (slide  test) โดยมีนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจสอบผลก่อนรายงานผล          

7. ส่งซัก-เบิก ผ้าเช็ดมือ  เสื้อผู้ป่วย  เสื้อกาวน์   ที่โรงซักฟอก ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
8. รับผิดชอบงาน 5 ส ตามแผนงาน 5 ส งานห้องปฏิบัติการ   
9. เตรียมอุปกรณ์ ภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจให้เพียงพอต่อการใช้ในห้องปฏิบัติการและแผนกอ่ืนๆที่

ขอเบิกภาชนะส าหรับใส่สิ่งส่งตรวจ  
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  รวมทั้งประสานงานได้อย่างถูกต้อง  
11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 

 

3. กลุ่มงำนทันตกรรม ประกอบด้วย 
40. ทันตแพทย์หญิงชิดชนก แก้วสุจริต ต ำแหน่ง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนวิชำกำรและกำรรักษำ 
1.1 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค แบบทันตกรรม 

พร้อมมูล (Comprehensive Dental Care) ทั้งทางด้านทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางปริทันต์วิทยา 
(Periodontal treatment) เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถดูแลตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ 
ในทางทันตกรรม อันจะส่งผลต่อสุขภาพทั่วไปของประชาชนอย่างเหมาะสมและบูรณาการ 

1.2 ท าการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 
ทางด้านทันตกรรม ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางปริทันต์วิทยา (Periodontal treatment)  
ร่วมกับแพทย์ทั่วไปและสหวิชาชีพ 

1.3 ศึกษา และวิเคราะห์…. 
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1.3 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านงานวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมชุมชน  
ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทางการ วินิจฉัย การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ช่องปาก ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน ทางทันตกรรมให้ทันสมัย และปลอดภัยกับผู้ป่วย ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

1.4 รวบรวมข้อมูล และศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่ง และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ที่มีผลต่อสุขภาพช่องของประชาชน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ทางทันตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างครอบคลุม 

1.5 รับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่งในกรณี
ผู้ป่วยมีผลแทรกซ้อนทางการรักษา หรือกรณีที่เกินความสามารถในการรักษา 

1.6 ถ่ายทอดความรู้ทางทันตกรรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนดทางทันตกรรมอย่างถูกต้อง 

1.7 รับ Consult (on call) กรณีฉุกเฉิน อันเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม นอกช่วงเวลาราชการ 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

2.1 วางแผนงานต่างๆอย่างครอบคลุมทุกด้าน ในฝ่ายทัน ตกรรม และกลุ่มงาน 
ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้งแนวทางการรักษา การป้องกัน เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และการคัดเลือกการใช้แลปในงานทันตกรรมเฉพาะทาง เป็นต้น 

2.2 มอบหมายงานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดและเขต ให้ทันตแพทย์ 
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และผู้ช่วยทันตกรรมในฝ่ายทันตกรรม ในกลุ่มงานทันตสาธารณสุข และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้ทุกคนทราบถึงขอบเขตและเป้าหมาย 

2.3 ติดตามควบคุมงานในฝ่ายทันตกรรม และในกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ศึกษาวิเคราะห์ แก้ปัญหา สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคนงานในฝ่าย 
ทันตกรรม รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในฝ่ายเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

2.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ทั้งในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ 
2.6 เป็นหัวหน้าพัสดุ, วางแผน ควบคุม ก ากับ วิเคราะห์แนวโน้ม และบริหารงานของฝ่าย 

ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทน ครุภัณฑ์ทางทันตกรรมในฝ่ายทันตกรรม และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

2.7 ตรวจสอบควบคุมวัสดุคงคลัง เพ่ือก าหนด และวางแผนในการจัดซื้อ และควบคุม 
การใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม และลดการสิ้นเปลือง ทั้งในฝ่าย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2.8 วางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตามตรวจสอบภายในประจ าปีร่วมกับฝ่ายบริหาร 
2.9 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (งานสนับสนุน) และสมาชิกองค์กรแพทย์ 
2.10 งานรับและออกประเมิน Thai dental safety gold (มาตรฐานคุณภาพกลุ่มงาน 

ทันตกรรมในฝ่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
2.11 เป็นผู้บริหารความเสี่ยงทางคลินิก และ ไม่ใช่คลินิกทางทันตกรรม 
2.12 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

3. งำนทรัพยำกรบุคคลในฝ่ำยทันตกรรม 
ควบคุม จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานทันตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

อย่างครอบคลุม ทั้งในฝ่าย และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. ด้านการประสานงาน…. 
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4. ด้ำนกำรประสำนงำน 
4.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
4.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ด้ำนกำรบริกำร 

5.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม การควบคุมป้องกันโรค
ทางทันตกรรม และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่ วยงาน
ราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติ  
ให้มีทันตสุขภาพที่ด ี

5.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

5.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา 
และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
41. ทันตแพทย์หญิงณัฐชยำ อัจฉริยะศำสตร์ ต ำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 

1.1 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคทางด้าน
ทันตกรรมท่ัวไป เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดี และสามารถดูแลตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆ ในทางทันตกรรม 
อันจะส่งผลต่อสุขภาพทั่วไปของประชาชนอย่างเหมาะสมและบูรณาการ  

1.2 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านงานวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมชุมชน  
ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทางการ วินิจฉัย การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
ช่องปาก ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน ทางทันตกรรมให้ทันสมัย และปลอดภัยกับผู้ป่ วยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

1.3 รวบรวมข้อมูล และศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่ง และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ที่มีผลต่อสุขภาพช่องของประชาชนในแต่ละช่วงอายุ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริม ทางทันตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม 

1.4 รับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่งในกรณี
ผู้ป่วยมีผลแทรกซ้อนทางการรักษา หรือกรณีที่เกินความสามารถในการรักษา 

1.5 ถ่ายทอดความรู้ทางทันตกรรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วย 
ทันตแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนดทางทันตกรรมอย่างถูกต้อง 

1.6 รับ Consult (on call) กรณีฉุกเฉิน อันเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม นอกช่วงเวลา
ราชการ 
 

2. ด้านการประสานงาน…… 
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2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
2.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ด้ำนกำรบริกำร 

3.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม การควบคุมป้องกันโรค
ทางทันตกรรม และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงาน
ราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันต
สุขภาพที่ดี 

3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและ
ประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. งำนอ่ืนๆ 
4.1 งานรับ และออกประเมิน Thai dental safety gold (มาตรฐานคุณภาพกลุ่มงานทัน

ตกรรม ในฝ่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
4.2 เป็นผู้บริหารความเสี่ยงทางคลินิก และ ไม่ใช่คลินิกทางทันตกรรม 
4.3 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

42. ทันตแพทย์ครองรำชย์ ปรีชำติวงศ์ ต ำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
1.1 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ทางด้าน 

ทันตกรรมทั่วไป เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถดูแลตนเอง หรือบุคคลอ่ืนๆ ในทางทันตกรรม 
อันจะส่งผลต่อสุขภาพทั่วไปของประชาชนอย่างเหมาะสม และบูรณาการ  

1.2 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านงานวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมชุมชน ทันตกรรม 
ทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง เพ่ือประกอบการพัฒนาแนวทางการ วินิจฉัย การรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปาก 
ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน ทางทันตกรรมให้ทันสมัยและปลอดภัยกับผู้ป่วย ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง  
ตามมาตรฐาน 

1.๓ รวบรวมข้อมูล และศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่ง และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ที่มีผลต่อสุขภาพช่องของประชาชน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ทางทันตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างครอบคลุม 

1.๔ รับส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 6 แห่งในกรณี
ผู้ป่วยมีผลแทรกซ้อนทางการรักษา หรือกรณีที่เกินความสามารถในการรักษา 

1.๕ ถ่ายทอดความรู้ทางทันตกรรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนดทางทันตกรรมอย่างถูกต้อง 

1.๖ รับ Consult (on call) กรณีฉุกเฉิน อันเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม นอกช่วงเวลา
ราชการ 2. ด้านการประสานงาน..... 
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2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
2.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน เ พ่ือให้ เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ด้ำนกำรบริกำร 

3.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม การควบคุมป้องกันโรค
ทางทันตกรรม และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงาน
ราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิ บัติให้มี 
ทันตสุขภาพที่ด ี

3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและ
ประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. งำนอื่นๆ 
4.1 งานรับ และออกประเมิน Thai dental safety gold (มาตรฐานคุณภาพกลุ่มงาน 

ทันตกรรม ในฝ่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
4.2 เป็นผู้บริหารความเสี่ยงทางคลินิก และ ไม่ใช่คลินิกทางทันตกรรม 
4.3 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
43. นำงมณีวรรณ มีภูค ำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 

1.1 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ทางด้าน 
ทันตกรรมท่ัวไป 

1.2 ท าการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค 
ทางด้าน ทันตกรรมท่ัวไปร่วมกับทันตแพทย์ 

1.3 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านงานวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมชุมชน  
ทันตกรรมท่ัวไป  

2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
2.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกัน

โรคทางทันตกรรม และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน 
หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ด ี

3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น..... 
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3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา 
และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ ออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอ่ืนๆ 
  4.1 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

44. นำงสำวบังอร วะชุม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
1.1 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ทางด้าน  

ทันตกรรมท่ัวไป 
1.2 ท าการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม  ป้องกันโรค 

ทางด้านทันตกรรมทั่วไปร่วมกับทันตแพทย์ 
1.3 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านงานวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมชุมชน  

ทันตกรรมท่ัวไป  

2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
2.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกัน

โรคทางทันตกรรม และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน 
หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ด ี

3.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและ
ประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ ออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอื่นๆ 
4.1 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒ งานพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายทันตกรรม 

 
45. นางประภาพร บันทราช...... 
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45. นำงประภำพร บันทรำช ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข ้
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 

ป้องกันโรค ทางด้านทันตกรรม   
2. ด้ำนกำรประสำนงำน 

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ

ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกันโรคทางทันตกรรม  
และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ดี 

3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
ในการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน 
ทันตสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ ให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน  
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ ให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
ในการออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอื่นๆ 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดหน่วยบริการ เช็คเครื่องมือ ส ารวจวัสดุคง

คลัง และวัสดุส านักงาน 

46. นำงสำววำสนำ ห่อหุ้มดี  ต ำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 

ป้องกันโรค ทางด้านทันตกรรม   
2. ด้ำนกำรประสำนงำน 

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ ให้กับทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  

ในการให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกันโรคทางทันตกรรม 
และการส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน 
เพ่ือใหผู้้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ดี 

 
3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุน….. 
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3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ ให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้ มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ ให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอ่ืนๆ 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดหน่วยบริการ เช็คเครื่องมือ ส ารวจวัสดุคงคลัง 

และวัสดุส านักงาน 

47. นำงสำวทิพวรรณ สำรวัน ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 

ป้องกันโรค ทางด้านทันตกรรม   

2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ

ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกันโรคทางทันตกรรม และการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือให้  
ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ดี 

3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอ่ืนๆ 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดหน่วยบริการ เช็คเครื่องมือ ส ารวจวัสดุคงคลัง 

และวัสดุส านักงาน 
48. นายพรชัย ประเสริฐ….. 
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48. นำยพรชัย ประเสริฐ  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 

ป้องกันโรค ทางด้านทันตกรรม  
2. ด้ำนกำรประสำนงำน 

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ

ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกันโรคทางทันตกรรม และการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือให้  
ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพที่ดี 

3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ออกหน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอื่นๆ 
4.1 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดหน่วยบริการ เช็คเครื่องมือ ส ารวจวัสดุ

คงคลัง และวัสดุส านักงาน 
๔.๒ ตรวจสอบแลป และท าความสะอาดฆ่าเชื้อฟันเทียมก่อนส่งมอบ 

 
49. นำยวีรวุฒิ ส ำรำญวงศ์  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรักษำ 

เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ในการท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม 
ป้องกันโรค ทางด้านทันตกรรม   

2. ด้ำนกำรประสำนงำน 
ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3. ด้ำนกำรบริกำร 
3.1 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการให้

ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรมทั่วไป การควบคุมป้องกันโรคทางทันตกรรม และการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีทันตสุขภาพท่ีดี 

 

3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุน….. 
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3.2 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

3.3 เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม แก่บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓.๔ เป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือให้กับทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการออก
หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. งำนอื่นๆ 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดหน่วยบริการ เช็คเครื่องมือ ส ารวจวัสดุคง
คลัง และวัสดุส านักงาน 
 

4. กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 
50. นำยสุรพงษ์ แสงฉำยำ  ต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และ  
หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
2. ควบคุมก ากับการพัฒนาระบบงานคลินิกแพทย์แผนไทย 
3. งานบริหารเวชภัณฑ์และคลังยา ในบทบาทหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 
4. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ในด้านการให้ความรู้ การสร้างเครือข่าย คบส. 

การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพของสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ ร้านขายยา สถานพยาบาล               
คลินิกเวชกรรม และคลินิกทันตะกรรม เป็นต้น 

5. งานบริการเภสัชกรรมโรคเรื้อรัง ใน รพสต. และการบริการเภสัชกรรมอ่ืนในชุมชน ได้แก่ 
การเยี่ยมบ้าน การติดตามการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือมีปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับการใช้ยา เป็นต้น 

6. เป็นผู้ประสานงานคุณภาพและรับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ DHSA , รพ.สต.ติดดาว , งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นต้น 
รวมทั้งการสร้างการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการ
ให้บริการที่มีความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

7. งานแผนงานและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
8. งานบริหารการเงินการคลังระดับ คปสอ. 

 
51. นางสาวศิรินันท์  ปักกะทานัง..... 
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51. นำงสำวศิรินันท์ ปักกะทำนัง  ต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
2. ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
3. พัฒนาระบบงาน การควบคุม ก ากับ และติดตาม ระบบการสั่งใช้และการกระจายยาใน

หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ warfarin และ TB 
4. ให้บริการเภสัชกรรมคลินิกพิเศษ ได้แก่ warfarin , TB  
5. พัฒนาการดูแลด้านยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/หลอดเลือดหัวใจ 
6. บันทึกการขอเบิกยาในระบบ เพ่ือเบิกยา TB  
7. หัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
8. เลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) 
9. คณะกรรมการ PCT (Patient Care Team) 
10. ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแบบประเมินตนเองของกลุ่มงานเภสชักรรม (Service Profile) 
11. พัฒนาระบบงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา กระทรวงสาธารณสุข 
12. จัดท าแผนซื้อยาประจ าปีงบประมาณ 
13. การสั่งซื้อยาองค์การเภสัชกรรมและการสั่งซื้อยาจากบริษัท 
14. การประสานการบันทึกและยืม-คืนยาระหว่างหน่วยงาน 
15. จัดท าเอกสารเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

 
52. นำงสำวทำยวัลย์ บุรำณสำร  ต ำแหน่ง เภสัชกรช ำนำญกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
2. พัฒนาระบบงาน การควบคุม ก ากับ และติดตาม ระบบการสั่งใช้และการกระจายยา  

ในหน่วยงานหอผู้ป่วยใน/คลินิกพิเศษ ARVs clinic 
3. งานควบคุมคุณภาพยาที่กระจายในระบบบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
4. ให้บริการเภสัชกรรมคลินิกพิเศษ ได้แก่ ARVs clinic  
5. งานให้บริการเภสัชกรรมสารสนเทศ (Drug Information Service) และงานสุขศึกษา

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
6. คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (IC) 
7. คณะกรรมการ PCT (Patient Care Team) 
8. ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA ตอนที่ II-6 ระบบ

การจัดการด้านยา 
9. พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา ; การติดตามอาการไม่พึงจาการใช้ยาและการป้องกัน

การแพ้ยาซ้ า (Adverse Drug Reactions : ADRs) , การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug : HAD) , 
ความต่อเนื่องด้านยา (Medication Reconciliation)  

10. คณะท างานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) 
11. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) 

 
53. นางสาวกชพร แน่จริง….. 
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53. นำงสำวกชพร แน่จริง  ต ำแหน่ง เภสัชกร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต. 
2. ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
3. ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
4. ให้บริการเภสัชกรรมคลินิกพิเศษ ได้แก่ CKD , จิตเวช   
5. คณะกรรมการการท างานด้านชุมชน (COM) 
6. คณะกรรมการ PTC 
7. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข(คบส.) ระดับอ าเภอ และงานเภสัชกรรมชุมชน 
8. งานพัฒนาคุณภาพระบบงานเภสัชกรรม และ คบส. ใน รพ.สต. ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 
9. งานเภสัชกรประจ าครอบครัว (Family Pharmacist) และการเยี่ยมบ้าน 
10. พัฒนางาน RDU community 
11. ที่ปรึกษาระบบการกระจายยาและห่วงโซ่ความเย็น (cool chain) งานบริการวัคซีน 
12. งานควบคุมคุณภาพยาส าหรับให้บริการนอกสถานที่ ได้แก่ ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต. , 

ยาส าหรับออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/พอสว./อ าเภอยิ้ม เป็นต้น 
13. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ด้านยา (Drug Education) 

 
54. นำงสำวณัฐณิชำ รังวำรี  ต ำแหน่ง เภสัชกร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยห้องคลอดห้องผ่าตัด 
2. ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
3. ให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
4. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต. 
5. ให้บริการเภสัชกรรมคลินิกพิเศษ ได้แก่ DM , HT , Asthma & COPD , ANC/FP/WBC 

, thalassemia , G-6-PD  
6. คณะกรรมการ MCH Broad 
7. คณะกรรมการ PCT (Patient Care Team) 
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM : Risk Management) 
9. งานควบคุมคุณภาพยาที่กระจายในระบบบริการเภสัชกรรมห้องคลอดห้องผ่าตัด 
10. งาน DUE/DUR (Drug Use Evaluation/Review) และ DIS (Drug Information Service) 
11. งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
12. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) 
13. งานให้บริการเภสัชกรรมสารสนเทศ (Drug Information Service) 
 

55. นางสาวจิรภา ซาฮิน….. 
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55. นำงสำวจิรภำ ซำฮิน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. งานบริหารเวชภัณฑ์และคลังยา ในบทบาทเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 
2. การจัดท าฎีกาเบิก-จ่าย ค่ายาให้แก่บริษัทยา 
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
4. การรวบรวมข้อมูลสถานะคลังประจ าเดือน  
5. การจัดส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจ าไตรมาส 
6. การประสานการบันทึกและยืม-คืนยาระหว่างหน่วยงาน 
7. ร่วมจัดท าแผนซื้อยาประจ าปีงบประมาณ 
8. พัฒนาระบบคลังยาให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสารสนเทศด้านยาในระบบ Hos XP และ

โปรแกรมอ่ืนๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์ในการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ 
10. ดูแลการใช้และพัฒนาระบบโปรแกรม INV  
11. ร่วมให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

 
56. นำงสำวสุภัตรำ อุ่นหล้ำ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. งานประสานการสั่งซื้อยาจากบริษัท 
2. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
3. งานบริการเภสัชกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
4. จัดท าตารางการออกให้บริการที่ รพ.สต. 
5. งานจัดท าชุดข้อมูลยาในการให้บริการเภสัชกรรมโรคเรื้อรัง ใน รพสต.  
6. ประสานความพร้อมในการขอรถออกปฏิบัติงานให้บริการที่ รพ.สต. 
7. งานจัดท าชุดข้อมูลยาในการให้บริการเภสัชกรรมโรคเรื้อรัง และการจัดเตรียมยาพร้อม

จ่าย ให้แก่ผู้ป่วยในชุมชนเขตโรงพยาบาล  
8. งานบันทึกการเบิกยา clopidogrel จาก สปสช. 
9. งานควบคุมคุณภาพยาที่กระจายในระบบบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
10. งานตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรงงานผลิตน้ าดื่มที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท 

 
57. นางสาวจิตรทิวา ลามค า...... 
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57. นำงสำวจิตรทิวำ ลำมค ำ   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมปฏิบัติงำน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
2. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
3. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วย รพ.สต. 
4. งานควบคุมคุณภาพยาที่กระจายในระบบบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน/คลังยาย่อย/emergency box/emergency cart 
5. งานเตรียมความพร้อม และเบิก-จ่ายยาส าหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
6. งานควบคุม การรายงาน การเบิก-จ่าย และเสนอความต้องการยาเสพติดให้โทษประเภท 2 
7. งานจัดยาคืนส าหรับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินช่วงเวรดึก และระบบกล่องยา emergency 
8. ร่วมให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
9. การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
10. การสร้างเครือข่าย คบส.เข้มแข็งในชุมชน และในโรงเรียน 
11. การร่วมออกตรวจสถานประกอบการด้านสุขภาพ และสถานผลิตอาหาร 

 
58. นำงสำวเรณุมำศ เจริญสุข ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมปฏิบัติงำน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
2. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
3. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วย รพ.สต. 
4. บันทึกการขอเบิกยาในระบบ เพ่ือเบิกวัคซีน 
5. ระบบการกระจายยาและห่วงโซ่ความเย็น (cool chain) งานบริการวัคซีน 
6. งานควบคุมคุณภาพยาที่กระจายในระบบบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน/คลังยาย่อย/emergency box/emergency cart 
7. งานเตรียมความพร้อม และเบิก-จ่ายยาส าหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
8. งานควบคุม การรายงาน การเบิก-จ่าย และเสนอความต้องการยาเสพติดให้โทษประเภท 2 
9. งานจัดยาคืนส าหรับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินช่วงเวรดึก 
10. ร่วมให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
11. การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
12. การสร้างเครือข่าย คบส.เข้มแข็งในชุมชน และในโรงเรียน 
13. การร่วมออกตรวจสถานประกอบการด้านสุขภาพ และสถานผลิตอาหาร 

 
59. นางมาริษา ค าภา….. 
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59. นำงมำริษำ ค ำภำ  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ และผู้ป่วยใน 
2. ยื่นรายการขอเบิกยาจาก sub stock และการเฝ้าระวังคุณภาพยาเมื่อเปิดใช้/ขณะจัดยา

ให้บริการ 
3. จัดเตรียมยาขึ้นชั้นให้เพียงพอ-พร้อมใช้ 
4. งานแบ่งบรรจุยา (pre-pack , unit dose) และเฝ้าระวังคุณภาพยาขณะแบ่งบรรจุ 
5. งานตรวจสอบสภาพยาคืน/ขยะยาจากระบบการให้บริการ 
6. คัดแยกและจัดเก็บ medication profile 
7. คัดแยกและจัดเก็บใบสั่งยาตามประเภทสิทธิ์การรับบริการ 

 

60. นำงประภำพร ลุ้ยประเสริฐ  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ และผู้ป่วยใน 
2. ท าความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยคลังเก็บยา 
3. จัดยาในคลังขึ้นชั้นวางยา 
4. งานจ่ายยาจากคลัง และส่งมอบยาให้แก่หน่วยเบิกทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
5. พิมพ์ฎีกาค่ายา จัดเรียงและรวบรวมฎีกาค่ายา  
6. รวบรวมเรียบเรียงเอกสารการรับยาเข้าคลัง และส าเนา invoice ค่ายา หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องเมื่อได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 

61. นำงสำวนริศรำ ผ่องแผ้ว  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
2. จัดเตรียมยาที่เบิกจาก sub stock ขึ้นชั้นให้เพียงพอ-พร้อมใช้ ส าหรับการให้บริการ 
3. งานแบ่งบรรจุยา (pre-pack , unit dose) และเฝ้าระวังคุณภาพยาแบ่งบรรจุ 
4. เตรียมความพร้อมซองยา ถุงหิ้ว ช้อนตวงยา ไซริงค์ และน้ าต้ม ส าหรับการให้บริการ 
5. คัดแยกและจัดเก็บ medication profile 
6. งานจ่ายยาจากคลัง และส่งมอบยาให้แก่หน่วยเบิกทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

 

62. นำยวัฒนำ หล้ำหิบ  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
2. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรม รพ.สต. และการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
3. งานรับยาเข้าคลัง 
4. งานจ่ายยาจากคลัง และส่งมอบยาให้แก่หน่วยเบิกทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
5. งานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพยา และมาตรฐานคลังยาคลังยาย่อย 
6. งานแบ่งบรรจุยา/จัดเตรียมยา รพ.สต.และการเฝ้าระวังคุณภาพยาขณะแบ่งบรรจุหรือ

เตรียมยา/การจัดเตรียมยาส าหรับออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
7. งานขนยาจาก sub stock ส าหรับเตรียมความพร้อมการให้บริการตามใบยื่นขอเบิกจาก

ทีม OPD / IPD 
63. นายศราวุธ ซ้ายสุด….. 
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63. นำยศรำวุธ ซ้ำยสุด  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. งานรับยาเข้าคลัง 
2. งานจ่ายยาจากคลัง และส่งมอบยาให้แก่หน่วยเบิกทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพยา และมาตรฐานคลังยาคลังยาย่อย 
4. งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวัคซีนและยาแช่เย็น 
5. งานแบ่งบรรจุยา/จัดเตรียมยา รพ.สต.และการเฝ้าระวังคุณภาพยาขณะแบ่งบรรจุหรือ

เตรียมยา/การจัดเตรียมยาส าหรับออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
6. งานขนยาจาก sub stock ส าหรับเตรียมความพร้อมการให้บริการตามใบยื่นขอเบิกจาก

ทีม OPD / IPD 
7. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรม รพ.สต. และการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
8. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 
64. นำยนัฐพล อันโย  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำห้องยำ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
2. สนับสนุนงานบริการเภสัชกรรม รพ.สต. และการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
3. งานรับยาเข้าคลัง 
4. งานจ่ายยาจากคลัง และส่งมอบยาให้แก่หน่วยเบิกทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
5. งานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพยา และมาตรฐานคลังยาคลังยาย่อย 
6. งานแบ่งบรรจุยา/จัดเตรียมยา รพ.สต.และการเฝ้าระวังคุณภาพยาขณะแบ่งบรรจุหรือ

เตรียมยา/การจัดเตรียมยาส าหรับออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
7. งานขนยาจาก sub stock ส าหรับเตรียมความพร้อมการให้บริการตามใบยื่นขอเบิกจาก

ทีม OPD / IPD 

5. กลุ่มงำนกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
65. นำงอัญชลี  เฉลิมฉลองวงศ์  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลค ำตำกล้ำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์ 
66. นำยเกียรติพงษ์  อุ่นแก้ว  ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
67. นำงสำวสุภชำ  กฤตสิงห์  ต ำแหน่ง นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
68. นำยวิชรัตน์  ทองคลี่  ต ำแหน่ง นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
69. นำงสำวอิสริยำภรณ์  ภักดีรักษ์พงศ์ ต ำแหน่ง นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ...... 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชานมีสุขภาพท่ีดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เบื้องต้น เพ่ือประกอบการ
พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุมป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 

1.3 รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่

1.4 ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

1.5 ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน วางโครงการ ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือ
ประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

1.6 สอบประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ท าคลอด ฟ้ืนฟูบ าบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรอง
แพทย์และแนะน าส่งเสริมสุขภาพ และจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ปฏิบั ติการควบคุม
ป้องกันโรคการติดต่อและการระบาดของโรค แนะน าและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค 

การฟ้ืนฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติหน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

4.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุข 
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

70. นางสาวเกษร  แสนจันทร์…. 
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6. กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ ประกอบด้ว 
70. นำงสำวเกษร  แสนจันทร์   ต ำแหน่ง นักโภชนำกำรปฏิบัติกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
๑.1 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานโภชนาการ ในโรงพยาบาล โดยครอบคลุมทั้งหมด 6 ด้าน 

คือ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากร งานควบคุมคุณภาพการผลิต
และบริการอาหารผู้ป่วย กิจกรรมทางคลินิกและการเผยแพร่ความรู้ งานพัฒนาคุณภาพและวิจัย 

1.2 สนับสนุน ส่งเสริมป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรม
ที่ดีของประชาชน เพ่ือให้มีภาวะโภชนาการที่ดี 

1.3 ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานด้านอาหาร  โภชนศึกษาและโภชนบ าบัด เพ่ือ
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.4 เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคี
เครือข่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยและประชาชนที่มีความเสี่ยง 

1.5จัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือพัฒนาระบบงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย 

1.6 จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

1.7 พัฒนาค้นคว้าการจัดท าต ารับอาหาร สื่อโภชนศึกษาส าหรับผู้ป่วยและประชาชน 
เพ่ือให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่ เหมาะสม 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
2.1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนงานโภชบ าบัด งานโภชนบริการ งานคุณภาพของโรงพยาบาล 
2.3ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย ตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการประชาชนทุกกลุ่มวัย 

และบุคลากรในโรงพยาบาล 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
4.1 ก ากับดูแลให้ค าแนะน าความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน 
4.2 ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือโภชนบ าบัดแก่บุคลากรภายในองค์กรและภาคี

เครือข่าย เพ่ือให้มีความรู้และสามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
4.3ให้บริการข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่

ประชาชน 
5. สรุปสถิติข้อมูลกำรให้บริกำรในงำนแต่ล่ะประเภท เพื่อไปบริหำรจัดกำรงำนโภชนำกำร

เชิงคุณภำพ 
6. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

71. นางมุณี   ปาวะรีย์.... 
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71. นำงมุณี   ปำวะรีย์    ต ำแหน่ง  พนักงำนประกอบอำหำร 
72. นำงสมจิตร   รำชบัญดิษฐ์   ต ำแหน่ง  พนักงำนประกอบอำหำร 
73. นำยวชิรวิชญ์  วงค์เรือน ต ำแหน่ง  พนักงำนประกอบอำหำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1.1 จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุประกอบอาหารต่างๆตามรายการ
อาหารที่ต้องท าการผลิตในแต่ล่ะวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

1.2 ปรุงอาหารผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรคและ
อาหารทางสายยาง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐานโภชนาการ  
จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหาร 

1.3 จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหารหลังจากท าการผลิตอาหารแต่ล่ะวัน เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโภชนาการ 

1.4 ดูแล บ ารุงรักษา ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานครัวเพ่ือให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

1.5 ท ากิจกรรม 5ส.ของหน่วยงานทุกวัน 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ      

ในการปฏิบัติงาน 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน            

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.ด้ำนกำรบริกำร 

4.1 ร่วมทีมบริการแจกอาหารที่ผลิตแล้วไปให้ผู้รับบริการตามสถานที่ต่างๆภายใน
หน่วยงานและจัดเก็บคืนมาโรงครัว เพ่ือสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ 

4.2 ร่วมทีมบริการสนับสนุน การให้ความรู้ทางโภชนศึกษาและโภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วยและ
ญาติหรือผู้มารับบริการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจกับสภาวะของโรคอย่างเหมาะสมและสามารถน าไป         
ใช้ปฏิบัติดูแลตนเองได้ 

5. สรุปสถิติข้อมูลกำรให้บริกำรในงำนแต่ล่ะประเภท เพื่อไปบริหำรจัดกำรงำนโภชนำกำร
เชิงคุณภำพ 

6. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

7. กลุ่มงานรังสีวิทยา…… 
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7. กลุ่มงำนรังสีวิทยำ ประกอบด้วย 
74. นำงอริสรำ  เมืองรำช ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
75. นำยภำนุพงศ์  ลุนนำ ต าแหน่งพนักงานบริการ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
รับผิดชอบงานรังสีวินิจฉัย รวมทั้งการท าความสะอาด  ห้องปฏิบัติการ  ห้องเอกซเรย์และ

อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน  อ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพหน่วยงาน 

ลักษณะงำนที่รับผิดชอบ 
1. ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย แก่ผู้รับบริการ 
2. ท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ ห้องเอกซเรย์ ตลอดจนอุปกรณ์ภายในหน่วยงานให้สะอาด 

เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
3. ล้างท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์   จัดเตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
4. ให้ค าแนะน ากับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง  
5. รับผิดชอบงาน 5 ส ตามแผนงาน 5 ส งานห้องเอกซเรย์ 
6. ท าความสะอาดที่รองรับขยะ  ก าจัดขยะได้ตามหลักสุ ขาภิบาล และหลักป้องกัน 

การแพร่กระจายเชื้อ 
7. ท าความสะอาดห้องเปลี่ยนเสื้อผู้ป่วยของห้องเอกซเรย์ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  รวมทั้งประสานงานได้อย่างถูกต้อง  
9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 

8. กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟ ูประกอบด้วย 
76. นำงสำวศิริกัญญำ  ทัศนะพงษ์  ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบ าบัด วิ เคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา  

3..บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชน 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
KPI…. 
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KPI 
๑. การบันทึกข้อมูล ให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยออกหน่วย  จ่ายอุปกรณ์ 

ผู้พิการ ในโปรแกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ร้อยละ 100 
๒. ผู้พิการได้รับการติดตามเยี่ยม ตาม Care Plan ครอบคลุม ร้อยละ 100 
๓. ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการปวดระดับ  Pain scale ลดลง  

2 ระดับ ร้อยละ 80 
๔. ผู้พิการได้รับกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยเดินที่เหมาะสม ร้อยละ 100 
๕. มีการให้บริการกายภาพบ าบัดใน รพ.สต. ครอบคลุมทุกแห่ง และทุกเดือน 

 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการ RM โรงพยาบาลค าตากล้า 
4. คณะกรรมการ IMC โรงพยาบาลค าตากล้า 
5. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดจังหวัดสกลนคร 
6. คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลค าตากล้า 
 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด เพ่ือให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง     การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ขององค์กร 

 

5. อ่ืน ๆ  
1. รับผิดชอบ รพ.สต.ติดดาว และการติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ เขต รพ.สต.เพีย และ รพ.

สต.โพธิ์ชัย 
2. รับผิดชอบติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ หมู่บ้าน ในต าบลค าตากล้า หมู่ที่ 1,2,6,11,12,17 
3. รับผิดชอบงานสารสุขมูลฐาน ม. 17 ชุมชนทานตะวัน  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
77. นำงสำวศิวนำถ  อุทัยแสง  ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับการบริการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา 

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา…. 
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3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชน 

 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
KPI 

1. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยงทางเท้า ร้อยละ 100 
2. ผู้ป่วย ACS ได้รับการดูแลครอบคลุมตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
3. ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการปวดระดับ Pain scale ลดลง  

2 ระดับ ร้อยละ 80 
4. ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้า ด้านการเคลื่อนไหว ได้รับการฟื้นฟูแล้วดีขึ้น ร้อยละ 80 
5. ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มมีแผลที่เท้า ตัดนิ้วเท้า ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเท้าและได้รับการ

จัดหารองเท้าท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วย ร้อยละ 100 
 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการ NCDs โรงพยาบาลค าตากล้า 
4. คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลค าตากล้า 
5. คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลค าตากล้า 

 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด เพ่ือให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง     การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ขององค์กร 

 

5. อ่ืน ๆ  
1. รับผิดชอบ รพ.สต.ติดดาว และการติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ เขต รพ.สต.หนองพอกใหญ่ 

และรพ.สต.หนองแสง 
2. รับผิดชอบติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ หมู่บ้าน ในต าบลค าตากล้า หมู่ที่ 3 , 4 , 5, 9 , 15  
3. รับผิดชอบงานสารสุขมูลฐาน หมู่ 9 บ้านสร้างค า 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
78. นางสาวยุภาวดี  หลานวงค์.... 
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78. นำงสำวยุภำวดี  หลำนวงค์   ต ำแหน่ง นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับการบริการ

ที่ถูกต้องเหมาะสม 
2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา  
3..บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัด 

เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชน 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

KPI 
1. ผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลครอบคลุมตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
2. ผู้ป่วย IMC เตียง 2 และ เตียง 3 มีระดับ ADL  ดีขึ้น ร้อยละ 80 
3. ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มีอาการปวดระดับ Pain scale ลดลง  

2 ระดับ ร้อยละ 80 
4. ผู้ป่วย COPD ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดครอบคลุม 
5. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย IMC ในโปรแกรม SMART IMC สกลนคร ครอบคลุม ร้อยละ 100 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบ าบัดสกลนคร 
4. คณะกรรมการ IC โรงพยาบาลค าตากล้า 
5. คณะกรรมการ IMC โรงพยาบาลค าตากล้าและจังหวัดสกลนคร 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด เพ่ือให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง     การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ขององค์กร 

5. อ่ืน ๆ  
1. รับผิดชอบ รพ.สต.ติดดาว และการติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ เขต รพ.สต.นานิยม และ รพ.สต.แพด  
2. รับผิดชอบติดตามผู้ป่วย IMC ผู้พิการ หมู่บ้าน ในต าบลค าตากล้า หมู่ที่ 7,8,10,13,14,16 
3. รับผิดชอบงานสารสุขมูลฐาน หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์ 
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

79. นางสาววรรณพร  อินทรศรี…. 
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79. นำงสำววรรณพร  อินทรศรี     ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด      
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

งำนเตรียมควำมพร้อมใช ้
1. เตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์รถเข็นอัลตร้าซาวด์ /ช็อคเวฟ/กระตุ้นไฟฟ้า จ านวน 6 คัน 
2. เตรียมความพร้อมใช้เครื่องวัดความดันในหน่วยงาน ชาร์ทถ่าน 
3. จัดเตรียมผ้าเช็ดมือ  น้ ายาล้างมือ  กระดาษช าระ  ในห้องน้ า 2 ห้อง ให้พร้อมใช้ 
4. ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน   ทุกวัน ได้แก่  

ทุกวันช่วงเช้า : เช็ดโต๊ะซักประวัติ  ,คอมพิวเตอร์ ,เครื่องปริ้น เก้าอ้ีนั่งรอ รวมถึงที่กดน้ าดื่ม 
ทุกวันช่วงบ่าย : เครื่องมือ และเก้าอ้ีให้บริการ ทุกวัน 

5. ดูแลจัดการเก็บขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ ในหน่วยงาน และห้องน้ าหลังตึกกายภาพบ าบัด ทุกวัน 
6. จัดเก็บอุปกรณ์จ่ายกลางใหม่ เข้าชั้นวางให้เรียบร้อยตามหลัก IC ทุกวัน 
7. น าส่งอุปกรณ์จ่ายกลางของหน่วยงานที่ใช้แล้ว น าไปไว้ในจุดพัก ทุกวัน 
งำนบริกำร 
หลัก 

1. ซักประวัติคัดกรองโควิด ประจ าจุดคัดกรองของหน่วยงาน  
2. วัดสัญญาณชีพ  ชั่งน้ าหนัก ,เมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูงจัดเตรียมให้ผู้ป่วยนอนพัก 10 

นาทีแล้ววัดซ้ า 1-3 รอบ 
3. ให้ข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ ในเรื่องการจดทะเบียนคนพิการ และแนะน าผู้พิการราย

ใหม่เปลี่ยนสิทธิ์ ท74. และ ลงทะเบียนจดทะเบียนคนพิการ และเปลี่ยนสิทธิ ท.74 
4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและสอนการใช้งาน วิธีดูแลรักษา เฝือกพยุงเอว (Lumbar support) 
5. เตรียมเอกสารหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน การเบิกอุปกรณ์บ าบัดอวัยวะเทียม ทุกราย 
6. ขอออเทนผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่มารับบริการกายภาพบ าบัดผู้ป่วยนอก/ออกหน่วย ผ่าน

กลุ่มไลน์ตรวจสอบสิทธิ์ ส่งงานประกัน 
7. ขอออเทนผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่ได้รับจ่ายอุปกรณ์บ าบัดอวัยวะเทียม ผ่านกลุ่มไลน์

ตรวจสอบสิทธิ์ ส่งงานประกัน 
8. รับโทรศัพท์ consult ผู้ป่วยใน ประสานงานกับนักกายภาพบ าบัด และ นักจิตวิทยา  
9. เดินเอกสารต่าง ๆ  

รอง 
1. ปฏิบัติหน้าที่รอง แทนผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัดอีกคน โดย ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดที่ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 
1.1 ช่วยจัดเตรียม และจัดเก็บเข้าที่ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องดึงคอและ

หลัง อุปกรณ์ช่วยเดิน แก่ผู้ป่วยตามค าสั่งนักกายภาพบ าบัด   
1.2 ช่วยห่อแผ่นประคบร้อน/เย็น และประคบให้แก่ผู้รับบริการในผู้ป่วยนอก 8 เตียง และ

ตึกผู้ป่วยในกรณีมีเคส 
2. ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน ให้บริการ ร่วมกับนักกายภาพบ าบัด เมื่อจ าเป็น 
 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
เมื่อมีออกหน่วยหรือจัดท าโครงการของหน่วยงาน จะต้องออกช่วยนักกายภาพบ าบัด 

รำยสัปดำห์ 
เตรียมความพร้อมแบบบันทึกเวชระเบียน เช่น ใบส่งปรึกษาแพทย์  ใบนัด กระดาษ A4 A5 

ใบคัดกรองผู้ป่วยโควิด 
รายเดือน…. 
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รำยเดือน 
1. เบิกวัสดุทางการแพทย์ ประจ าเดือน  และดูแลสต๊อกวัสดุทางการแพทย์ของหน่วยงาน  

เดือนละ 1 ครั้ง 
2. เบิกวัสดุส านักงานและงานบ้าน  ประจ าเดือน และดูแลสต๊อกวัสดุส านักงานและงานบ้าน

ของหน่วยงาน  เดือนละ 1 ครั้ง 
3. เบิกวัสดุหน่วยงานจ่ายกลาง ในโปรแกรมก่อน 10.00 น. และดูแลสต๊อกจ่ายกลางของ

หน่วยงาน  ทุกวัน 
4. การเบิกยาจากคลังยาเพ่ือใช้ในหน่วยงานประจ าเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
5. การเปลี่ยนแอลกอฮอล์เจล เพ่ือใช้ในหน่วยงานประจ าเดือน  เดือนละ 1 ครั้ง 
6. รับผิดชอบงาน IC ในหน่วยงาน ทุกสัปดาห์  ได้แก่  ท าความสะอาดซักคัพเครื่องวัดความดัน

โลหิต,  รองเท้าใช้ในแผนก, ที่รัด อก เอวและคอ ใช้ส าหรับเครื่องดึงเอว/คอ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน 
7. ท าความสะอาดที่กดน้ าดื่มจากเครื่องท าน้ าเย็น  ศุกร์ที่ 1 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
8. ท าความสะอาดตู้เย็น  ศุกร์ที่ 2 ของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
9. ส่งรายงานการใช้โทรศัพท์ภายในของหน่วยงาน  เดือนละ 1 ครั้ง 
10. ท า 5 ส หน่วยงานร่วมกัน  ได้แก่  เช็ดกระจก   ประตู  หยากไย่  ขอบหน้าต่าง ระเบียง

รอบตึก  ระเบียงทางลาดชัน  พื้นทางลาดชัน  ใต้ถุนของตึก  พัดลมในตึก  เดือนละ 1 ครั้ง 
 

80. นำยพิชิต  หงษ์ค ำดี     ต ำแหน่งผู้ช่วยนักกำยภำพบ ำบัด      
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

งำนเตรียมควำมพร้อมใช้ 
1. เตรียมความพร้อมใช้ของผ้าสะอาดในหน่วยงาน  ได้แก่ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน  ผ้าขนหนู 

ผ้าห่ม   ผ้าขวางเตียง  ผ้าเช็ดมือ  ผ้าเช็ดเจล  พรมเช็ดเท้า   
2. จัดเตรียมเก็บผ้าเปื้อน ผ้าติดเชื้อ ในหน่วยงาน ในห้องน้ า ใส่ถุงผ้าไว้หน้าห้อง

กายภาพบ าบัด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซักฟอกน าผ้าไปซัก 
3. ปูเตียงและเก็บผ้าที่ใช้แล้ว มีจ านวนเตียง  8 เตียง เปลี่ยนทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ 
4. ยก เปลี่ยน น้ าดื่มส าหรับใช้ในหน่วยงาน  
5. ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน  ทุกวัน ได้แก่  

ตอนเช้า : กวาดและถูพ้ืนท าความสะอาดภายนอกพ้ืนที่ห้องกายภาพบ าบัด และที่นั่งระเบียงรอบตึก 
ตอนบ่าย : ท าความสะอาดห้องน้ าด้านล่าง หลังตึกกายภาพบ าบัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร 
 

งำนบริกำร 
หลัก 

1. ฝึกผู้ป่วยช่วยนักกายภาพบ าบัด เช่น ฝึกเดิน ปั่นจักรยาน ดึงรอก ออกก าลังกายโดยใช้
ลูกบอล ดูแลผู้ป่วยขณะใช้ลู่วิ่งออกก าลังกาย 

2. จัดเตรียม และจัดเก็บเข้าที่ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องดึงคอและหลัง 
อุปกรณ์ช่วยเดิน แก่ผู้ป่วยตามค าสั่งนักกายภาพบ าบัด   

3. จัดเตรียมผู้ป่วยอัมพาตปั่นจักรยาน ฝึกแขน โดยรัดเท้าหรือมือให้ยึดกับอุปกรณ์   
5. วัดความดันโลหิตผู้ป่วยก่อน ขณะ และหลังออกก าลังกายตามโปรแกรมฝึกผู้ป่วยอัมพาตทุกครั้ง 
6. เดินส่ง เฝือกพยุงเอว ไม้ค้ ายัน อุปกรณ์ช่วยเดิน ฝึกเดินและสอนการใช้งานแก่ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่โทรมาขอยืมไม้ค้ ายัน   
7. รับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถเข็น  เข้าภายในห้องรักษา เข้าห้องน้ า ส่งต่อหน่วยงานอ่ืน ส่งผู้ป่วย

ขึ้นรถกลับบ้าน รวมถึงส่งผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน 
รอง…. 
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รอง 
1. ห่อแผ่นประคบร้อน/เย็น และประคบให้แก่ผู้รับบริการในผู้ป่วยนอก 8 เตียง และ 

ตึกผู้ป่วยในกรณีมีเคส 
2. วัดสัญญาณชีพ  ชั่งน้ าหนัก ,เมื่อมีภาวะความดันสูงจัดเตรียมให้ผู้ป่วยนอนพัก 10 นาที

แล้ววัดซ้ า 1-3 รอบ 
3. ซักประวัติคัดกรองโควิด ประจ าจุดคัดกรองของหน่วยงาน 

 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. การเบิกผ้า และจัดเก็บผ้าสะอาดเข้าตู้ให้เรียบร้อย ในหน่วยงาน 
2. ขับรถ และออกหน่วยเยี่ยมบ้านร่วมกับนักกายภาพบ าบัด  
3. ออกหน่วยกายภาพบ าบัดพระสมภพ โชติปัญโญ  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
4. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดินส าหรับจ่ายหรือยืม ของหน่วยงาน 
5. รับผิดชอบงาน IC ,ENV 

รำยสัปดำห์ 
-  ล้างท าความสะอาดห้องน้ า 3 ห้อง ด้านล่างตึกกายภาพบ าบัด ทุกวันอังคาร 
-  ล้างท าความสะอาดถังขยะ จ านวน 12 ถัง ทุกวันพฤหัสบดี 
-  รวบรวมขยะรีไซเคิล, ขยะท าลาย ส่งจุดพักขยะ ทุกวันพุธ 
รำยเดือน 
- ตรวจสอบความพร้อมใช้และความสะอาดถังดับเพลิง ทุกศุกร์ที่ 1ของเดือน 
- ท าความสะอาดตะแกรงและเครื่องปรับอากาศ ทุกศุกร์ที่ 2 ของเดือน 
- ถอดพัดลม ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายช่วยกันล้าง ทุกศุกร์ที่ 3 ของเดือน 
ทุก 2 เดือน 
- ถอดผ้าม่านในหน่วยงาน จ านวน 7 เตียง ส่งซัก และน ากลับใส่คืนให้เรียบร้อย ทุกวัน

พุธ และศุกร์แรกของทุก 2 เดือน 
8. ท า 5 ส หน่วยงานร่วมกัน  ได้แก่  เช็ดกระจก   ประตู  หยากไย่  ขอบหน้าต่าง ระเบียง

รอบตึก  ระเบียงทางลาดชัน  พื้นทางลาดชัน  ใต้ถุนของตึก  พัดลมในตึก เดือนละ 1 ครั้ง 
9. เมื่อมีออกหน่วยตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน จะต้องออกช่วยนักกายภาพบ าบัด 
10. เมื่อไม่มีคนขับรถพาออกเยี่ยมผู้ป่วยอัมพาต จะต้องขับรถพาออกเยี่ยมผู้ป่วย 
11. เมื่อมีตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้ป่วย ของนักจิตวิทยา ที่สุ่มเสี่ยง จะต้องเข้าไปตรวจ

ปัสสาวะช่วยในบางครั้ง            
 
9. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสรสนเทศทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย 
81. นำงมยุรี  โคตรชมภู   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์  

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ก ากับ  ดูแล  ติดตามงาน ให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ 
๓. ประสานงาน  แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 
๔. สนับสนุน อ านวยความสะดวก  เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
๕. สรุป  วิเคราะห์  รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

82. นางศิริพร  เพชรรักษ์…. 
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82. นำงศิริพร  เพชรรักษ์   ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. เรียกเก็บ-ตามจ่าย สิทธิ  พ.ร.บ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
๒. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิประกันสังคมนอกเครือข่าย 
๓. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  ผู้ป่วยนอก  รพ.ค่ายกฤษสิวะรา 
๔. เรียกเก็บ I-Claim 
๕. ติดตามการช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  และอุบัติเหตุ 
๖. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิเบิกต้นสังกัด 
๗. งานสังคมสงเคราะห์ 

83. นำยวรวัฒน์  วรรณฤทธิ์ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. เรียกเก็บ-ตามจ่ายสิทธิบัตรทองนอกเขต และ ในเขต OPD   
๒. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
๓. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
๔. ติดตามและด าเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
๕. เรียกเก็บ E-Claiam ทันตกรรมป้องกันในเด็ก 
๖. เรียกเก็บ E-Claiam ทันตกรรมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ 

84. นำยยุทธพงษ์   ถ่วนนอก ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีผู้ป่วยใน ในเขตและนอกเขต 
๒. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิเบิกกรมบัญชีกลางกรณีผู้ป่วนนอกและผู้ป่วยใน 
๓. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิ อปท. กรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
๔. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ) กรณีผู้ป่วยใน 
๕. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  งานสร้างเสริมสุขภาพ 
๖. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
๗. ติดตามและด าเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

85. นำยเสกสรร   อินทรสิทธิ์ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิประกันสังคมในเครือข่ายกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
๒. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและรับขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลในเขตรับผิดชอบ 
๓. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลและรับขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลแก่บุคคลต่างชาติ 
๔. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิแรงงานต่างด้าวและต่างชาติ 
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลและในเวชระเบียนเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย

ชดเชยและการติดตามหนี้ค้างช าระ 
๖. ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
๗. ดูแล ตรวจสอบ รักษาความม่ันคงและปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย 
๘. การจัดเก็บ และส ารองข้อมูลส าคัญของโรงพยาบาล 
๙. ดูแลการท างานของระบบเครื่องข่าย ให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
๑๐. การบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ (Software Maintenance) 
๑๑. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Hardware Maintenance) 

86. นายทรงสวัสดิ์   ศรีประทุมวงษ์…. 
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86. นำยทรงสวัสดิ์   ศรีประทุมวงษ์   ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. รายงาน ๔๓  แฟ้ม รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน ข้อมูล HDC 
๒. งานซ่อม/งานคุณภาพสารสนเทศ 
๓. บริการให้ค าแนะน า ปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

โรงพยาบาลเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ต  กาใช้งาน hosxp 
๔. บริการติดตั้ง ทดสอบ และแนะน าการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน 

เช่น จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ตามปีงบประมาณท่ีได้รับ 
๕. บริการติดตั้ง ทดสอบ แนะน าการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่

เจ้าหน้าที ่เช่นติดตั้งโปรแกรมท่ีใช้งานภายในโรงพยาบาล  
๖. ให้บริการในการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปัญหาการใช้งาน

เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
๗. ให้บริการดูแลการใช้ห้องประชุม ติดตั้ง และด าเนินการจัดการประชุมทางไกล (VDO 

Conference) 
๘. พัฒนาระบบซอฟแวร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบแก้เจ้าหน้าที่และ

ผู้รับบริการพัฒนาโปรแกรมเก็บ ipd chart โปรแกรมออกบัตรอนุโมทนาบัตร 
๙. ดูแลระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบสแกนลายนิ้วมือ 

87. นำยธีรยุทธ   พุทธวงษำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งพนักงำนบริกำร 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
๒. บริการท าบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ  พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย/แก้ไขปัญหาการออกบัตรซ้ าซ้อน เพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย 

๓. ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือจัดระบบ
ควบคุม ติดตาม  ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 

๔. ขอประวัติการรักษาพยาบาล  เวชระเบียน  เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
๕. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

88. นำยปรำกำร  บึงรำช  ต ำแหน่ง ต ำแหน่งพนักงำนบัตรรำยงำนโรค 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

๒. บริการท าบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ  พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย/แก้ไขปัญหาการออกบัตรซ้ าซ้อน เพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย 

๓. บริการค้นหาเวชระเบียน  จัดเก็บตามระบบ  และซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน 
๔.  ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือจัดระบบ

ควบคุม ติดตาม  ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 
๕. สแกนประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยลงระบบคอมพิวเตอร์ 
๖. เปิดใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ 
๗. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
๘. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท าความสะอาดห้องท างาน 

89. นางสาวธณิตา  โคตรชมพู.... 
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89. นำงสำวธณิตำ  โคตรชมภู   ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพนักงำนบัตรรำยงำนโรค 
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

๒. บริการท าบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ  พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย/แก้ไขปัญหาการออกบัตรซ้ าซ้อน เพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย 

๓.  บริการค้นหาเวชระเบียน  จัดเก็บตามระบบ  และซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือให้มีสภาพคงทน
พร้อมใช้งาน 

๔.  ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือจัดระบบ
ควบคุม ติดตาม  ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 

๕. สแกนประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยลงระบบคอมพิวเตอร์ 
๖. เปิดใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ 
๗. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
๘. เรียกเก็บ-ตามจ่าย  สิทธิประกันสังคมในเครือข่ายกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
๙. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
90. นำงสำววำสนำ  ชมพูประเภท ต ำแหน่ง ต ำแหน่งพนักงำนเก็บเอกสำร 

มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับ

บริการ  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2. บริการท าบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย/แก้ไขปัญหาการออกบัตรซ้ าซ้อน เพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพของผู้ป่วย 

๓. บริการค้นหาเวชระเบียน  จัดเก็บตามระบบ  และซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือให้มีสภาพคงทน
พร้อมใช้งาน 

๔. ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือจัดระบบ
ควบคมุ ติดตาม  ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 

๕. สแกนประวัติการตรวจรักษาของผู้ป่วยลงระบบคอมพิวเตอร์ 
๖. เปิดใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการตามจุดต่างๆ 
๗. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
๘. บริการเก็บเอกสาร หลักฐานทางราชการ แฟ้มทะเบียน ค าขอประเภทต่างๆตามระบบ 

เพ่ือสะดวกในการค้นหา และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๙. จัดท าทะเบียน ควบคุมเอกสารหลักฐานทางราชการ แฟ้มทะเบียนต่างๆและวางระบบ

ท าลายเอกสารตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
๑๐. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

10. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ.... 
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10. กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม ประกอบด้วย 
91. นำยวิชำ ไชยรำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1.ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ  
ภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 
เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือประกอบการจัดท ามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการ  
ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 ก ากับ ดูแล การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผล 
การด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด การน าหลักสถิติ
มาประยุกต์ใช้ เช่นการประเมินผลกระทบ 

1.4 ก ากับดูแลการ พัฒนาเนื้ อหา องค์ความรู้  คุณภาพมาตรฐานเกี่ ยวกับงาน 
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

1.5 ก ากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชี วอนามัย  
การควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน  
ดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 

1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย  
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.7 ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น สอบสวน 
โรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

1.8 ประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินผลกระสิ่งแวดล้อม ประเมินสถานประกอบการ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมเช่น เสียง แสง ความร้อน ฝุ่น ฯลฯ เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.9 เก็บตัวอย่างน้ าประปา น้ าบาดาล น้ าเสีย เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ  
เคมี ชีวภาพ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1.10 เก็บตัวอย่างอาหาร…. 
 



42 
 

1.10 เก็บตัวอย่างอาหาร เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ 
1.11 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ พัฒนา มาตรฐาน ร่วมก าหนดแนวทางการบังคับ

ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2.ด้ำนกำรวำงแผน 
1. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม, โรงพยาบาลค าตากล้า และ คปสอ.ค าตากล้า 
2. วางแผนการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหาร และระบบบริการ ของกลุ่มงานบริการปฐมภูมิ

และองค์รวม โรงพยาบาลค าตากล้า ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และนโยบายทุกระดับ 
3. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลค าตากล้า  
4. เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า  
5. เป็นที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
6. เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบลค าตากล้า 
7. เป็นที่ปรึกษาการท าวิจัย R2R นวัตกรรม 
8. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    8.1 ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ระดับดีเด่น 
    8.2 ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital ในโรงพยาบาลระดับ Challenge 
    8.3 ระบบบริการสุขภาพต้องผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ด้านที่ 1 และด้านที่ 5 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 

4.1 ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุน การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน 

4.2 ด าเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา และบุคคล
ภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.3 ด าเนินการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการ
เรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์ เทคโนโลยีต่างๆ 
มาใช้ในด้านสาธารณสุข 

4.4 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับต าบล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

5. อ่ืนๆ 
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

92. นางสาวนณปพร จิระเพ่ิมพูน…. 
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92. นำงสำวนณปพร จิระเพิ่มพูน ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการพยาบาลให้การพยาบาลหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
3. บันทึกข้อมูล และรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดและ 

ทารกแรกเกิด 
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานอนามัยแม่และเด็ก 
2. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      2.1 หญิงหลังคลอด ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
      2.2 ทารกหลังคลอด ได้รับการเยี่ยมตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
      2.3 หญิงหลังคลอดได้รับการตรวจหลังคลอดตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
เป็นคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
2.ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลการพยาบาลหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
3. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดินด า ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแล

งานสาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม  
2. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

93. นำงสำวอรฉัตร นำลงพรม ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการพยาบาลให้บริการวางแผนครอบครัวเฉพาะ ได้แก่ ฝังยาคุมก าเนิด ใส่ห่วง

อนามัยคุมก าเนิด 
2. ปฏิบัติการพยาบาลคัดกองสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และจ่ายยาผู้ป่วยในชุมชน 
3. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCDs) 
4. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCDs) 
5. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCDs) 
6. ตรวจสอบเครื่องมือวัสดุทางการแพทย์ ในหน่วยงาน และในศูนย์ COC 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
2. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานโรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
3. เป็นคณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลค าตากล้า 
 4. เป็นคณะกรรมการ COC…. 
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4. เป็นคณะกรรมการ COC โรงพยาบาลค าตากล้า 
5. เป็นคณะกรรมการ NCDs โรงพยาบาลค าตากล้า 
6. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน มากกว่าร้อยละ 60 
    2. ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl มากกว่า

ร้อยละ 55 
    3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี มากกว่าร้อยละ 40 
    4. ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 
    5. ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI >= 25 กก./ตร.ม.)] ลดลงจากงบประมาณ 

ที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 5 
   6. อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ 2 
   7. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าร้อยละ 60 
   8. ของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง มากกว่าร้อยละ 80 
   9. ของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% หลังได้รับการ

ปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง มากกว่าร้อยละ 40 
   10. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันมีความพึงพอใจในการรับยาในชุมชน มากกว่าร้อยละ 80 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นคณะกรรมการ NCDs ของหน่วยงาน 
2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCDs) 
3. เป็นผู้ดูแลศูนย์เครื่อง มือ COC คปสอ.ค าตากล้า 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCDs) 
2. ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลการพยาบาลงาน NCDs 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่ที่ 1 บ้านค าตากล้า ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. PDCA งานE-Clam งาน Palliative care  
3. ให้บริการงานอนามัยเจริญพันธุ์เฉพาะ ได้แก่ ใส่ห่วงอนามัย  ยาฝังคุมก าเนิด 
4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

94. นำงสำวกนกวรรณ พิลำวงศ์ ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติการพยาบาลให้การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ภาวะเสี่ยงของงานอนามัยแม่และเด็ก 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ 
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธ์ 

 
2. ด้านการวางแผน…. 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานอนามัยแม่และเด็ก 
2. เป็นคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลค าตากล้า (IC) 
3. คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล (RM) 
4. คณะกรรมการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
5. เป็นคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กในระดับอ าเภอและจังหวัด และเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.ค าตากล้า 
6. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์(>ร้อยละ 
60 เกณฑ์/จังหวัดร้อยละ 90) 

6.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (>ร้อยละ 90) 
6.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (ร้อยละ 100) 
6.4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง (<ร้อยละ 10) 
6.5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลและส่งต่อ (ร้อยละ 100) 
6.6 จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ร้อยละ 80) 
6.7 อัตรา LBW น้อยกว่า ร้อยละ 7 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานงานงานอนามัยแม่และเด็กในระดับอ าเภอ และจังหวัด 
2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็ก 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพหญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงตั้งครรภ์ 
2. ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลการพยาบาลงานอนามัยแม่และเด็ก 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่ที่ 2 บ้านโคกอุดม ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

95. นำงสำวมัทณำ วรสำร ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการพยาบาลให้การพยาบาลผู้สูงอายุตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ภาวะเสี่ยงของงานการดูแลผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยCOC ผู้ป่วยIMC ผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว LTC ผู้ป่วยPalliative care  
3. บันทึกข้อมูลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน hosXp,โปรแกรม Blubook รวบรวมศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยCOC ผู้ป่วยIMC ผู้ป่วย LTC ผู้ป่วย Palliative care  
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย COC, ผู้ป่วย IMC,ผู้ป่วย LTC 

ผู้ป่วยPalliative care  
5. ท า E-Clam งาน Palliative care 
6.ตรวจสอบเครื่องมือวัสดุทางการแพทย์ ในศูนย์ COC 

2. ด้านการวางแผน….. 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานผู้สูงอายุ ผู้ป่วย COC,ผู้ป่วย LTC, ผู้ป่วย IMC  
2. คณะกรรมการงานผู้สูงอายุ 
3. คณะกรรมการงาน COC, IMC และ Palliative care  
4. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ผู้ป่วย COC เตียง 3 , 4 ได้รับการวางแผนจ าหน่ายออกจากรพ. และส่งต่อ 
เพ่ือเยี่ยมบ้านภายใน  1 – 2 สัปดาห์  ร้อยละ 80 

4.2 ผู้ป่วยเตียง 3 และเตียง 4 ที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้รับการเยี่ยมบ้าน
ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ร้อยละ 80 

4.3 ผู้ป่วยดูแลระยะยาวที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากเตียง 3 เป็นเตียง 2 และเตียง  
2 เป็นเตียง 1 ร้อยละ 20 

4.4 ผู้ป่วยเตียง 3 , 4 เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ น้อยกว่า ร้อยละ 5 
4.5 อัตราการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเตียง 2 ร้อยละ 60 
4.6 อัตราการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเตียง 3 ร้อยละ 60 
4.7 อัตราการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเตียง 4 ร้อยละ 60 
4.8 อัตราผู้สูงอายุติดสังคม Healthy aging ร้อยละ 70 
4.9 อัตราผู้ป่ วย Palliative care รายใหม่ ในแต่ละเดือน ที่มีค่า  PPS น้อยกว่ า  

50 ได้รับการเยี่ยมภายใน 7 วัน (รวมทุกกลุ่มโรค) มากกว่าร้อยละ 80 
4.10 อัตราผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการปวด ซึ่งมีอาการปวดลดลง

มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง ร้อยละ 60 
4.11 อัตราการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid 

Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 40 
4.12 อัตราผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการหายใจหอบเหนื่อย  

ซึ่งมีอาการหายใจหอบเหนื่อยลดลงมากว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง ร้อยละ 60 
4.13 อัตราผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการรบกวนอ่ืนๆ ซึ่งมีอาการ

รบกวนลดลงมากว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง ร้อยละ 60 
4.14 อัตราความพึงพอใจต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร้อยละ 80 
4.15 ร้อยละวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 55) 
4.16 ร้อยละของพระภิกษุ-สามเณรมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ (ร้อยละ 60) 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นคณะกรรมการงานผู้สูงอายุในระดับอ าเภอและจังหวัด  
2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยCOC ผู้ป่วยIMC และผู้ป่วยPalliative care  
4. ด้ำนกำรบริกำร 

1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยCOC ผู้ป่วยIMC และผู้ป่วยPalliative care  

2. ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลการพยาบาลงานผู้สูงอายุ ผู้ป่วยCOC ผู้ป่วยIMC และ 
ผู้ป่วย Palliative care  

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 13 บ้านผาศักดิ์ ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุข มูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 96. นางสาวณัฐชยา พรหม....

จันทรา 
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96. นำงสำวณัฐชยำ พรหมจันทรำ ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการพยาบาล ให้การพยาบาลแก้ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย การพยาบาลจิต

เวชเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ภาวะเสี่ยง เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 

ภาวะโภชนาการเด็ก จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น  
3. ให้การพยาบาลเบื้องต้น งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจประเมิน บ าบัด รักษาและ

ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กแลวัยรุ่น อายุ 2- 18 ปี และรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายสุขภาพ ที่มี
ภาวะสมาธิสั้น ออทิสติก ปัญหาพฤติกรรม การเรียนบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าเละการฆ่าตัวตาย 

4. ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนา 

5. ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยล่าช้า และพัฒนาการช้าตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
6. พัฒนางานการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ ภาวะ

โภชนาการเด็กปฐมวัย  
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

1. จัดท าแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการในทุกปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่พบในแต่ละปี เกี่ยวกับงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาวะโภชนากาเด็กปฐมวัย จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

2. ก ากับและติดตาม พัฒนาแนวทางการด า เนินงานเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนา 

3. สรุปผลด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการ งานพัฒนาการเด็ก งานโภชนาการเด็ก งาน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

4. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ร้อยละความครอบคลุมของการประเมินพัฒนาการเด็ก ( เกณฑ์≥ร้อยละ 90 )  
4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (เกณฑ์ > ร้อยละ 21) 
4.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

เด็กภายใน 30 วัน ( เกณฑ์≥ร้อยละ 90 ) 
4.4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการกลับมาสมวัย(ครั้งที่2) (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 85 ) 
4.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 64 ) 
4.6 ร้อยละของเด็กเตี้ย (เกณฑ์ < ร้อยละ10) 
4.7 ร้อยละของเด็กอ้วน (เกณฑ์< ร้อยละ10) 
4.8 ร้อยละของเด็กผอม (เกณฑ์< ร้อยละ 5) 
4.9 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่า 

มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (เกณฑ์ > ร้อยละ70) 
4.10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน (เกณฑ์ > ร้อยละ70) 
4.11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติก.... 
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4.11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ (เกณฑ์ > ร้อยละ50) 
4.12 ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ (เกณฑ์ > ร้อยละ35) 
4.13 ร้อยละของผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงบริการ (เกณฑ์ > ร้อยละ50) 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ด ารงต าแหน่งคณะท างานและผู้ช่วยเลขนุการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประสานงานเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
4. ด้ำนกำรบริกำร 

1. ให้บริการสอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาวะโภชนาการ  
เด็กปฐมวัย งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

2. ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลการพยาบาลงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย งานภาวะ
โภชนาการเด็ก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 3 บ้านหนองบก ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

97. นำงวัลภำ เฟือยงำรำช ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสุขภาพ

ประชาชน ทุกกลุ่มวัยในสถานบริการและในชุมชน  
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล งานคุณภาพ งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพ้ืนที่ อ.ค าตากล้า  
4. คณะท างานทีมเลขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอค าตากล้า 

ประเด็น NCDs 
5. เป็นคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
6. เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอค าตากล้า (คปสอ.) 
7. เป็นคณะท างานเลขานุการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ.ค าตากล้า 

ประเด็น NCDs  
8. เป็นคณะท างาน NCDs ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
9. เป็นทีมงานส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และงาน

วิชาการ ของโรงพยาบาล 
10. เป็นคณะท างานคุณภาพ.... 
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10. เป็นคณะท างานคุณภาพโรงพยาบาลค าตากล้า 
11. เป็นคณะท างานในชุมชน อาสาสมัคร และกลุ่มเยาวชนที่ช่วยด าเนินงานโครงการ ของ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตพ้ืนที่อ าเภอค าตากล้า 
12. ให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม, โรงพยาบาลค าตากล้า และ คปสอ.ค าตากล้า 
2. วางแผนการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหาร และระบบบริการ ของกลุ่มงานบริการปฐมภูมิ

และองค์รวม โรงพยาบาลค าตากล้า ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และนโยบายทุกระดับ 
3. ร่วมวางแผนการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และงาน

วิชาการ ของบุคลากรและองค์กร โรงพยาบาลค าตากล้า 
4. ร่วมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม NCDs  
5. ก าหนด KPI ในงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
     5.1 แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ

และองค์รวม สามารถด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 90 
    5.2 โรงพยาบาลค าตากล้า มีผลงานวิชาการ (เรื่องเล่าประทับใจ CQI นวัตกรรม R2R 

วิจัย) อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี 
    5.3 ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ชุมชน 
    5.4 อัตราความส าเร็จของการให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่หน่วยงานภายนอกที่

ประสานขอข้อมูล ร้อยละ 90 
    5.5 ผ่านการประเมินงานคุณภาพ ต่างๆ เช่น HA ด้านปฐมภูมิและชุมชน , DHSA เป็นต้น 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานงานคุณภาพ งานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการ ทั้งหน่วยงานภายใน และ

หน่วยงานภายนอก ในบทบาทของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ อ.ค าตากล้า (คปสอ.  
ค าตากล้า)  

2. เป็นผู้ประสานงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU/NPCU  
3. เป็นผู้ประสานงาน พชอ. ระดับอ าเภอ 
4. เป็นผู้ประสานงานวิชาการ และงานข้อมูล ในองค์กรและระดับอ าเภอ 
5. เป็นผู้ประสานงานการพัฒนางาน NCDs  

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ในสถาน

บริการและในชุมชนพ้ืนที่ต าบลค าตากล้า  
2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลสถานะสุขภาพ และคืนข้อมูลแก่หน่วยงาน องค์กร 

ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นพ่ีเลี้ยง อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  

4. เป็นวิทยากรงาน NCDs.... 
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4. เป็นวิทยากรงาน NCDs การสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย งานสาธารณสุขมูลฐาน และ 
การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ  

5. ส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. อ่ืนๆ 

งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

98. นำงสำวจันทร์ทำ แสดคง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการในการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง สอบสวนโรคในเขตอ าเภอค าตากล้า 
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์ ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและทางวิชาการ งานควบคุมโรค

และระบาดวิทยาในอ าเภอค าตากล้า 
3. ให้บริการคัดกรอง  สอบสวนโรค  ติดตามผู้ป่วย  ผู้สัมผัส  เพ่ือเฝ้าระวัง  ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 
4. ให้บริการคัดกรอง  สอบสวนโรค  ติดตามผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบ   
5. งานสุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิ ด

จากโรคและภัยสุขภาพได้ 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

1. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานบริการ 
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม, โรงพยาบาลค าตากล้า และ คปสอ.ค าตากล้า 

2. วางแผนการจัดท าโครงการ 
3. เป็นคณะท างานงานระบาดวิทยา 
4. เป็นคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินส าหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
5.เป็นคณะท างาน พชอ. 
6.ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1 มีความครบถ้วนและทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ร้อยละ 100 
6.2 มีความครบถ้วนและทันเวลาของการสอบสวนการระบาด ร้อยละ 100 
6.3 มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 90 
6.4 การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 
6.5 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ร้อยละ 88 
6.6 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  

(TB Treatment Coverage) ร้อยละ 88 
6.7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
6.8 ร้อยละของชุมชนที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่เกิด second generation 
6.9 มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดย มีโครงสร้าง ICS ส าหรับรองรับ

ทุกภัย (All Hazards)  
 6.10 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 75 
3. ด้านการประสานงาน… 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นผู้ประสานงาน งานระบาดวิทยา งานสุขภาพภาคประชาชน งานวัณโรค ภายใน

หน่วยงานระดับอ าเภอค าตากล้า 
2. เป็นผู้ประสานงาน งานระบาดวิทยาหน่วยงานภายนอก 
3. เป็นผู้ประสานงานงานงานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอค าตากล้า 
2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ในสถาน

บริการและในชุมชนพ้ืนที่ต าบลค าตากล้า 
3. เก็บสิ่งส่งตรวจ Swab กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 นอกสถานบริการ 
4. เยี่ยมบ้านและคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยวัณโรค 
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในในและภายนอก เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
6. เป็นพ่ีเลี้ยง อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 11 บ้านบ่อค า ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

99. นำงรัชนี ไทยกุล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. คัดกรองมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง, มะเร็งท่อน้ าดีและมะเร็งตับ 
2. คัดกรองไวรัสตับอักเสบ 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ,มะเร็งตับและมะเร็ง 

ท่อน้ าดี และ ไวรัสตับอักเสบ 
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มประชากร 30- 60 ปีขึ้นไป 
5. ปฏิบัติการวิเคราะห์ ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและทางวิชาการ และส่งเสริม

ป้องกัน ควบคุมโรคการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาล การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในผู้ประกอบการในอ าเภอค าตากล้า 

6. ปฏิบัติการในการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง สอบสวนโรคในเขตอ าเภอค าตากล้า 
7. ช่วยจัดท าฐานข้อมูลของผู้ป่วย คัดกรอง Swab กลุ่มเสี่ยงโควิด 19  
8. ให้บริการคัดกรอง  สอบสวนโรค  ติดตามผู้ป่วย  ผู้สัมผัส  เพ่ือเฝ้าระวัง  ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 
9. จัดท าและเฝ้าระวังระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ( GIS ) ต าบลค าตากล้า 
10. จัดท าทะเบียนงานที่รับผิดชอบ และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์ ออฟไลน์ และ 

HOSxP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
2. ด้านการวางแผน.... 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน  
1. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม, โรงพยาบาลค าตากล้า และ คปสอ.ค าตากล้า 
2. วางแผนการจัดท าโครงการ 
3.  เป็นคณะกรรมการงานอาหารปลอดภัย งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ อ าเภอค าตากล้า 
4. เป็นคณะท างานงานอาหารปลอดภัย งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

อ าเภอค าตากล้า 
5. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   
5.2 เฝ้าระวังความครอบคลุมในการพิกัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร้อยละ 100 
5.3 คัดกรองตรวจอุจจาระกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี อายุ 15 ปี ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 
5.4 คัดกรองตรวจอุจจาระกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง อายุ 50 - 70 ปี 

ขึ้นไป ร้อยละ 60 
5.5 คัดกรองตรวจอัลตร้าซาวด์กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี อายุ 40 ปี  

ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 
5.6 คัดกรอง และเฝ้าระวังโรคไวรัสตับอักเสบในกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
5.7 กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 
5.8 กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 
5.9 กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นผู้ประสานงานงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี งานมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 

งานโรคไวรัสตับอักเสบ งานงานระบบสารสนเทศพิกัดภูมิศาสตร์ ( GIS ) งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานระดับอ าเภอค าตากล้า 

2. เป็นผู้ประสานงานงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี งานมะเร็งล าไส้ ใหญ่และล าไส้ตรง 
งานโรคไวรัสตับอักเสบ งานงานระบบสารสนเทศพิกัดภูมิศาสตร์ ( GIS ) งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก 

3. เป็นผู้ประสานงานงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี งานมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
งานโรคไวรัสตับอักเสบ งานงานระบบสารสนเทศพิกัดภูมิศาสตร์ ( GIS ) งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์กับทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเขต 8 อุดรธานี 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอค าตากล้า 
2. ตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและน้ าอุปโภค บริโภคในโรงพยาบาล 
3. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ในสถาน

บริการและในชุมชนพ้ืนที่ต าบลค าตากล้า 
4. เก็บสิ่งส่งตรวจ Swab…. 
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4. เก็บสิ่งส่งตรวจ Swab กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 นอกสถานบริการ 
5. เก็บสิ่งส่งตรวจหาโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
6. เก็บสิ่งส่งตรวจหาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
7. ส่งสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
8. เป็นพ่ีเลี้ยง อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 12 บ้านศรีดอกแก้ว ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแล

งานสาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

100. นำงสำวมำลินี โทนแก้ว ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ในการให้ค าแนะน า การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน  

แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากวัคซีนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรค 
ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กแรกเกิด ลดการเกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมน
ต่ าในมารดา และ  ยังท าให้เกิดภาวะแท้งบุตร และคลอดก่อนก าหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และอาจท าให้เกิด
คอพอกในวัยผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย เด็กมีส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน เด็กมีฟันน้ านมผุตามเกณฑ์มาตรฐาน และเด็กท่ีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการส่งต่อ ดูแลอย่างเหมาะสมทันท่วงที  

2. ควบคุมการให้บริการสาธารณสุข ในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน การตรวจสอบชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค I-Kit เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 

3. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อม เช่น จัดหาสถานที่บริการวัคซีน ให้
เพียงพอ ลดความแออัดในการให้บริการ แยกจัดเก็บวัคซีนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้หลักการ FIFO-first 
in first out  ตลอดจนการเก็บวัคซีนที่ใช้แล้วแบบไม่ปนเปื้อนอย่างน้อย 7 วัน เก็บเหมือนวัคซีนที่ยังไม่เปิดใช้ 
เมื่อครบแล้วนับไปก าจัดแบบขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดท ารายงานด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค การส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน และส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม  

5. ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน วิธีการท างาน พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงาน
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

7. ให้ค าแนะน าและสาธิตแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การป้องกันโรคติดต่อด้ วย
วัคซีน การป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8. ให้บริการติดตามเยี่ยมบ้าน.... 
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8. ให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในชุมชนพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริม
สุขภาพความครอบคลุมการได้รับวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

9. จัดท าโครงการในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน พัฒนา
ระบบการเข้าถึงบริการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ การเยี่ยมเสริมพลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฝ้าระวังการขาดสาร
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ เด็กทารก ตลอดจนผู้ใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี

10. ควบคุมการฝึกอบรม และทบทวนความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

11. ควบคุมการดูแลรักษาและการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

12. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานรับผิดชอบ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. วางระบบและแผนการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเกลือไอโอดีน และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพ 
3. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     3.1 วัคซีนเด็กอายุแรกเกิด BCG ,HBV1  ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.2 วัคซีนเด็กอายุ 2-3 เดอืน OPV1 , DTP+HB1+HIb1,Rota1 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.3 วัคซีนเด็กอายุ 4-6 เดือน OPV2 , DTP+HB2+HIb2,Rota2,IPV ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.4 วัคซีนเด็กอายุ 6-7 เดือน OPV3 , DTP+HB3+HIb3,Rota3 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.5 วัคซีนเด็กอายุ 9-12 เดือน  MMR1 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.6 วัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี JE เชื้อเป็น 1  ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.7 วัคซีนเด็ก อายุ 1ปี 6 เดือน OPV4,DTP4,MMR2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.8 วัคซีนเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน - 3 ปี JE เชื้อเป็น 2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
     3.9 วัคซีนเด็กอายุ 4-5 ปี OPV5,DTP5 ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนระดับอ าเภอและเป็นคณะกรรมการ

ในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอ าเภอ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค งานไอโอดีน และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ด้ำนกำรบริกำร 

1. ให้ความรู้ แนะน า ประชาสัมพันธ์ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานเกลือไอโอดีน และ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูและสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

3. ให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ จัดเก็บข้อมูลในระบบ Hosxp งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค งานไอโอดีน และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. อื่นๆ… 
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5. อ่ืนๆ  
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 4 บ้านหนองพอกน้อย ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแล

งานสาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิแบบองค์รวม 
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

101. นำงสำวนิตยำ รำชรำชำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. งานอนามัยโรงเรียน 
2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระสงฆ์ 
3. งานลงข้อมูลคลินิกบริการต่างๆของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
4. งานทะเบียนเกิด-ตาย อ าเภอค าตากล้า 
5. งานบริการข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่องค์กรและหน่วยงานภายนอก 
6. งานตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ COC อ าเภอค าตากล้า 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. วางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานอนามัยโรงเรียน 
2. วางแผนแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP 
3. วางแผนการจัดการระบบสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน 
4. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ตรวจเหาและได้รับการแก้ไข (ร้อยละ 100) 
4.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง (ร้อยละ 100) 
4.3 ร้อยละการเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน (ร้อยละ 100) 
4.4 ร้อยละการเฝ้าระวังการได้ยินของนักเรียน (ร้อยละ 100) 
4.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 70) 
4.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 70) 
4.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 70)  
4.8 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 70) 
4.9 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 

(ร้อยละ 70) 
4.10 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรอง

ความเสี่ยง (ร้อยละ 70) 
4.11 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรอง

ความเสี่ยง (ร้อยละ 70) 
4.12 ร้อยละของคุณภาพการส่งออกข้อมูล 

 
3. ด้านการประสานงาน.... 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและการด าเนินงาน แก่บุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องงานอนามัยโรงเรียน และร่วมแก้ไขปัญหา 
2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และการด าเนินงาน แก่บุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องงานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และร่วมแก้ไขปัญหา 
4. ด้ำนกำรบริกำร 

1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสภาพ ทุกกลุ่มวัย 

2. ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลค าตากล้า 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 7 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 

ดูแลงานสาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

102. นำงสำวธัญญำภรณ์ ล ำลอง ต ำแหน่งนักจิตวิทยำปฏิบัติกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.ประเมินความสามารถทางด้านสติปัญญา ( IQ) ด้วยแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา 

ด าเนินการตรวจประเมินด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาในเด็กชั้นประถมศึกษาเพ่ือค้นหาและน าเด็กกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

2. ประเมินความเครียด (Stress), ซึมเศร้า (Depress) และฆ่าตัวตาย (Suicide) ในกลุ่มวัยรุ่น 
วัยท างานและผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาและช่วยเหลือ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. ประเมินสภาพจิตในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกจิตเวช 
4.ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดสารเสพติดติดบุหรี่ ติดสุรา ยาบ้า  

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานบ าบัดยาเสพติด สุขภาพจิต

และจิตเวช 
2. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทได้รับการรักษาต่อเนื่องภายใน 6 เดือน ร้อยละ 80 
2.2 การคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่ ร้อยละการคัดกรอง มากกว่าหรือเท่ากับ 45 
2.3 การคัดกรองและการบ าบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละการคัดกรอง มากกว่า

หรือเท่ากับ 45 
2.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการ >ร้อยละ 75 
2.6 ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา1ปี ร้อยละ100 
2.7 อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกินเกณฑ์ 8.0 ต่อแสนประชากร 
2.8 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน  

 2.9 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 58 

3. ด้านการประสานงาน…. 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
เป็นคณะกรรมการชมรม TO BRNUMER ONE ระดับอ าเภอ 

4.ด้ำนกำรบริกำร 
1.สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพทางด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด 
2.ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด 

5. อ่ืนๆ 
1.หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 15 บ้านนาค า ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

102. น.ส.มัจฉำ  สกุลเดช  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค 

การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ 
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ด ี

1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพ่ือประกอบการจัดท ามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทาง
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 ก ากับ ดูแล การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ และได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด การน าหลักสถิติมาประยุกต์ใช้  

1.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น ติดตามกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

1.5 ให้ค าปรึกษาแนะน า การท างานวิชาการและงานวิจัย  
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

1. วางระบบและแผนการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ งานไอโอดีน งานดูแล
มารดาและทารกหลังคลอด งานบันทึกข้อมูล และงานวิจัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

3. ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานร้อยละ 100 
     3.2 ครัวเรือนมีการใช้เกลือไอโอดีน ร้อยละ 80 
     3.3 หญิงหลังคลอด ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

3.4 ทารกหลังคลอด....   
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3.4 ทารกหลังคลอด ได้รับการเยี่ยมตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
3.5 หญิงหลังคลอดได้รับการตรวจหลังคลอดตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
3.6 ผู้เข้ารับบ าบัดยาเสพติด ได้รับการบันทึกข้อมูล บตส. ร้อยละ 100 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. เป็นคณะกรรมการในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานไอโอดีน ระดับอ าเภอ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ไอโอดีน การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การบันทึกข้อมูล บตส.และการบันทึกข้อมูล
อ่ืนๆ 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. ให้ความรู้ แนะน า ประชาสัมพันธ์ในงงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ไอโอดีน การดูแล

มารดาและทารกหลังคลอด แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการดูและสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างเรียบร้อยและมีคุณภาพ 
3. ให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการ จัดเก็บข้อมูลในระบบ Hosxp และงานข้อมูลต่างๆ 

5. อ่ืนๆ  
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 13 บ้านผาศักดิ์ ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

103. นำยพงศกร กองวงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ปฏิบัติการในการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียเบื้อต้น และดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียขอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 ปฏิบัติการในการตรวจวัดคุณภาพประปาเบื้อต้น และดูแลระบบประปาเพ่ือให้มี

ปริมาณเพียงพอต่อการใช้น้ า บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพ่ือพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียขอ
ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ปฏิบัติการในการดูแลที่พักขยะ ถังขยะแต่แต่ละเภทให้เพียงพอพร้อมใช้ และเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดการคัดแยกขยะผิดประเภทร่วมกับงาน IC 

1.4. ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการในเขตอ าเภอค าตากล้า 
1.5. ร่วมประเมินกิจกรรมการสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย ในโรงเรียน ร้านค้า 

ร้านอาหาร และแผงลอย ในเขตอ าเภอค าตากล้า 
1.6 ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอาหาร  เก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น การ Swab ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคโค

วิด 19 เป็นต้น 
 

2. ด้านการวางแผน…. 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียน้ า เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียพร้อมใช้งาน 
2.3 วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ระบบประปาพร้อมพร้อมใช้และมีปริมาณ

เพียงพอต่อการใช้  
2.4 วางแผนงานสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ 
2.5 วางแผนงานสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย 
2.6 ก าหนด KPI ในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

2.6.1 คุณภาพน้ าเสียส่งวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 11 พารามิเตอร์ 
2.6.2 คุณภาพน้ าเสียส่งวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 21 พารามิเตอร์ 
2.6.3 ร้อยละโรงพยาบาลมีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วย Digital 

Infectious Controlและบริษัทเข้ารับขยะติดเชื้อภายใน 7 วันมากกว่าร้อย 90 
2.6.4 โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ร่วมกับท้องถิ่น 
2.6.5 ระบบบริการสุขภาพภาพรวมต้องผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ (ด้านที่  4  

ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
2.6.6 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าที่ผ่านกระบวนการบ าบัดต้องผ่านทุกพารามิเตอร์ 

ทุกไตรมาสตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2.6.7 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าประปาต้องผ่านทุกพารามิเตอร์ทุกไตรมาส 

ตามเกณฑ์ประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 
2.6.8 ร้อยละของการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทต้องเป็น 0 
2.6.9 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานงานการส่งตรวจตัวอย่างน้ าเสียในระบบบ าบัดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อก าหนดกรมอนามัย 

3.2 ประสานงานการส่งตรวจตัวอย่างน้ าประปาในระบบประปาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อก าหนดกรมอนามัย 

3.2 ประสานงานการรับก าจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย เพ่ือน าไปก าจัดให้ถูกวิธีและ
ข้อก าหนด 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
ตรวจวัดคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านร่วมกับเทศบาล อบต.ในเขตพ้ืนที่ต าบลค าตากล้า  

และต าบลอื่นในอ าเภอค าตากล้า 
5. อ่ืนๆ 

1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 16 บ้านฉางบัวพา ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน
สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 

2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
104. นางสาวจิรารัตน์ ลีนาลาด…. 
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104. นำงสำวจิรำรัตน์ ลีนำลำด ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP 
2. ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP 
3. สร้างความรอบรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ 

ความดันโลหิตสูง  
4. สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการ

ปฏิบัติงาน  
5. ให้บริการคัดกรอง สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุม

ป้องกันโรค  รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ  
6. ปฏิบัติการวิเคราะห์ ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและทางวิชาการงานเฝ้าระวังการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในอ าเภอค าตากล้า 
7. ปฏิบัติการวิเคราะห์ ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและทางวิชาการงานเฝ้าระวังและ

ป้องกันการจมน้ าในอ าเภอค าตากล้า 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 

1. วางแผนการด าเนินงาน และ PDCA ในงานที่รับผิดชอบ 
2. ก าหนด KPI ดังนี้ 
กำรคัดกรองและเฝ้ำระวังโรค โรคเบำหวำน (DM)  

2.1 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 
2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 90 
2.3 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 90 
2.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5   

กำรคัดกรองและเฝ้ำระวังโรค โรคควำมดันโลหิตสูง (HT) 
2.5 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

ตามเกณฑ ร้อยละ 90 
2.6 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 90 
2.7 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 
2.8 ร้อยละของผู้ที่มีความดันโลหิต ≥ 180/110 มม.ปรอท จากการคัดกรอง  

ได้รับการวินิจฉัย ร้อยละ 100     
2.9 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.5  

งำนอุบัติเหตุทำงถนน (RTI) 
2.10 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านเกณฑ์ (เสียชีวิต ไม่เกิน 8 คน/ปี) 

งำนป้องกันกำรจมน้ ำ 
2.11. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 
3. ด้านการประสานงาน…. 
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน  
1. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง 
2. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
3. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ า 
4. เป็นคณะท างานสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

ทางสาธารณสุข (EOC)  
 

4. ด้ำนกำรบริกำร  
1. ให้สุขศึกษา และท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ผู้น าชุมชน โรงเรียน 

ประชาชน เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มปกติ และ กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน/โรคความดัน

โลหิตสูง เพ่ือลดเสี่ยง ลดโรค 
3. ติดตามและเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
4. สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน และเด็กจมน้ า 
 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ ม. 6 บ้านทุ่งดู่ ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานครุภัณฑ์ส านักงานของกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิแบบองค์รวม 
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
105. นำงสำวศิรัญญำ ไชยเชษฐ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

1. ปฏิบัติการงานหญิงวัยเจริญพันธ์ งานวางแผนครอบครัว ให้สุขศึกษา และบันทึกข้อมูล
การให้บริการในระบบ 

2. ปฏิบัติการงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ให้สุขศึกษา และบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการในระบบ 

3. ปฏิบัติการงานวางแผนครอบครัว ให้สุขศึกษาและบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบ 
4. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ภาวะเสี่ยงของงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
5. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขอนามัยวัยเจริญพันธุ์  
6. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหญิงวัยเจริญพันธ์  
7. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการประจ าวันในระบบ HOSxP 

 
2. ด้านการวางแผน…. 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
2. มีการวางแผนแนวทางการด าเนินงาน การบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา 
3. ก าหนดตัวชี้วัดในงานที่รับผิดชอบ 

3.1 หญิงอายุ 30-60 ปี 
3.1.1 สตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  (เกณฑ์จังหวัด ร้อยละ 80) 
3.1.2 สตรีอายุ 30 - 60 ปี  ที่มีผลผิดปกติ (Epithelial cell Abnormality)  

ได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาและส่งต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เกณฑ์จังหวัด ร้อยละ 100) 
3.2 หญิงอายุ 30-70ปี  

3.2.1 หญิงอายุ 30-70ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  (Breast Self Exam:BSE) 
ถูกต้อง สม่ าเสมอ ร้อยละ 80 

3.2.3 หญิงอายุ 30-70ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) พบผิดปกติ ได้รับการส่ง
ต่อ ร้อยละ 100 

3.2.4 ร้อยละคุณภาพของการส่งออกข้อมูล 
 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานอนามัย  

วัยเจริญพันธุ์  
2. ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
1. สอน แนะน าให้ค าปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหญิงวัยเจริญพันธ์  
2. ให้ข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลงานอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
3. ให้ข้อมูลสารสรสนเทศท่ัวไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. อ่ืนๆ 
1. หมู่บ้านรับผิดชอบ หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน ต.ค าตากล้า อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร ดูแลงาน

สาธารณสุขมูลฐานและบริการแบบองค์รวม ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

11. กลุ่มงานการพยาบาล…. 
 
 
 
 



63 
 

11. กลุ่มงำนกำรพยำบำล ประกอบด้วย 
106. นำงนิทรำ  เกษลี ต ำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพยำบำล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ 
หน้ำที่หลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รับผิดชอบวางแผนการควบคุม ก ากับ ดูแลติดตาม         
การตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ร่วมทีมโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูง ทางศาสตร์
ศิลปะการพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่ก าหนดครอบคลุม 4 มิติ 
คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ  
รวมทั้งบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง  เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรม และสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง  รวมถึงการบริหารจัดการ 
ให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยที่ยากหรือซับซ้อน
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแล 
ที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติการที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล เพ่ือให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ  
มีการบริหารจัดการทรัพยากร สนับสนุนทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอเหมาะสมทันเวลา 
จัดอัตราก าลังทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะ สามารถตอบสนอง ความต้องการบริการพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละ
ประเภท ให้มีปริมาณที่เพียงพอหมุนเวียนในการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
อ านวยการจัดระบบงานและควบคุมดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ซึ่งจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  รวมทั้งประสานงานกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และนอก
โรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานและคุณภาพ การดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาลและภาคีเครือข่าย สอน แนะน า ชี้แนะ ให้กับบุคลากรทางการพยาบาล 
ร่วมกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ดังนี้ 
หน้ำที่รอง 

งำนบริหำร 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาล เพ่ือให้การบริหาร

จัดการและการด าเนินการของงานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลมีทิศทางท่ีชัดเจน 
2. อ านวยการให้หน่วยงานผู้ป่วยใน มีการวางแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ 

ที่สอดคล้อง กับนโยบายที่ก าหนด 
3. วางแผนและจัดการให้มีงบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอในการธ ารงไว้  

ซึ่งคุณภาพ การพยาบาล และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
4. ก ากับดูแลและติดตามสนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย    

และปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด 
5. ร่วมก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงานบุคคลในงานผู้ป่วยใน 

กลุ่มงานการพยาบาล ทั้งการสรรหาคัดเลือก การจัดลงหน่วยงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การสร้างแรงจูงใจอ านวยการให้มีการวิเคราะห์ภาระงานการพยาบาลภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

6. ประเมินผลและก ากับดูแลการพิจารณาประเมินผลงานบุคลากรทางการพยาบาล   
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้มีความถูกต้องตามเกณฑ์และเป็นธรรม 

7. ประสานความร่วมมือ…. 
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7. ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้งานการพยาบาลบรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

8. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร และจัดท าแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานคุณภาพ 

9. ร่วมวิเคราะห์ วางแผนด้านงบประมาณของโรงพยาบาล และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลด าเนินการให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนทั้งด้านทรัพยากรและการจัดบริการอย่างเหมาะสม 

10. ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงพยาบาลกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
11. รับนโยบายจากผู้บริหารโรงพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
12. ร่วมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล พัฒนาระบบงาน ผสมผสานทรัพยากรของหน่วยงาน 

และปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
13. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
14. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง และการบริหาร

ความเสี่ยงในหน่วยงาน 
15. สร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงาน 
16. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โรงพยาบาล 

เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ ประชาชน ชุมชน และผู้ให้บริการ 
17. บริหารจัดการระบบบริการพยาบาลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ก าหนด 

เพ่ือให้เกิด ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลได้ตามมาตรฐาน 
18. จัดระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐาน จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยและแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนได้รับการดูแล  
ที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

2. ให้การพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้าง ศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ และการป้องกันโรค โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลบน
พ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. เป็นผู้น าในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการ
ดูแล และส่งต่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

4. ร่วมก าหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชน โดยติดตามเฝ้าระวัง      
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วย รวมทั้งก ากับ ควบคุมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ 

5. ก ากับดูแลให้หน่วยงานผู้ป่วยในให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วน 
ตามพันธกิจของโรงพยาบาล ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

6. ร่วมก าหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งการทบทวนให้มีความถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ ทันสมัยส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ 

7. ร่วมจัดระบบนิเทศ ติดตาม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐาน และรักษาไว้ 
ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

8. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริการพยาบาลให้บรรลุผลการด าเนินงาน มีความคุ้มค่า คุ้มทุน 
9. ร่วมก าหนดและอ านวยการ…. 
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9. ร่วมก าหนดและอ านวยการให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาล การรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 

10. นิเทศ ก ากับ ดูแลและติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลทุกหน่วย
บริการพยาบาล 

11. ก ากับดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้และความสามารถ
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ 

12. นิเทศติดตามแนวทางในการสร้างสิ่ งแวดล้อมในการท างานที่ดีเพ่ือให้บุคลากร
ปลอดภัยและ มีความสุขในการท างาน 

13. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร การจัดการและวิชาการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
14. วินิจฉัยสั่งการในการควบคุม หรือจัดการเหตุการณ์ผิดปกติภายในกลุ่มงานการพยาบาล 
15. ปฏิบัติงานพิเศษตามการมอบหมาย ให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็นในงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ด้ำนกำรประสำนงำน 
    1.ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    2.ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้ำนกำรวิชำกำร 

1. วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพ่ือเข้ารับการศึกษา
และฝึกอบรม เพ่ือให้โอกาสทุกคนอย่างทั่วถึง 

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาของพยาบาล แพทย์และบุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ 
4. จัดท ามาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีคุณภาพ 
5. จัดท าแผนงานวิชาการของกลุ่มการพยาบาล 
6. จัดท าคู่มือการบริหารงานของหน่วยงานผู้ป่วยในและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน                
7. สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาลในการท างานวิจัย  R2R หรือนวัตกรรมทางการ

พยาบาล น ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
8. จัดหาต ารา เอกสารวิชาการต่างๆ 
9. จัดระบบการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ือบริการบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ 
10. วางแผนประสานงานการบันทึกผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบั ติ

หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
11.ร่วมวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 

แก่ผู้รับบริการ 
12.สอนงานและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 
13. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อหารือทางการพยาบาล แก่บุคลากรภายใน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานมอบหมายพิเศษ.... 
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งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นเลขา PCT ของโรงพยาบาล 
2. เป็นคณะคณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
3. รับผิดชอบงานโรงครัว 
4. เป็นทีมที่ปรึกษาหมอครอบครัว (Family care term) รพ.สต.แพด 
5. เป็นทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ 
6. เป็นประธาน QA งานผู้ป่วยใน 
7. คณะท างานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โรงพยาบาลค าตากล้า 
8. คณะท างานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลค าตากล้า 
9. เป็นคณะคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลค าตากล้า 

 
11.1 งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 
107. นำงกนิษฐำ จันทร์แจ่มศรี ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
1. บริหำรนโยบำยทั่วไป  เช่น 

  1.1  ร่วมก าหนดนโยบายของงานงานผู้ป่วยนอกให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงานการ
พยาบาลและโรงพยาบาล 

  1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  1.3  ดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและจัดหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบสะดวกและ

ปลอดภัยแก่การปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
  1.4  ดูแลจัดยาวัสดุ –ครุภัณฑ์อุปกรณ์การให้บริการให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  1.5  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้ง

หน่วยงานอื่นๆท้ังในและนอกองค์กร 
2. บริหำรงำนบริกำรเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพบริกำรในหน่วยงำน 

  2.1  จัดท ามาตรฐานบริการตามกระบวนการหลักของหน่วยงาน 
  2.2  ควบคุมคุณภาพการให้การพยาบาลของสมาชิกในทีมเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆรองลงมา 
  2.4  บริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
  2.5  รวบรวมสถิติข้อมูลรายงานการให้บริการในหน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. บริหำรบุคลำกรในหน่วยงำน 

3.1  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ 
3.2  มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 
3.3  จัดอัตราก าลังประสานการจัดอัตราก าลัง การปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
3.4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.5  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการบริการพยาบาลและวิชาการ 

 
4. ด้านวิชาการ.... 

 
 



67 
 

4. ด้ำนวิชำกำร 
4.1 จัดหาและจัดท าต าราเอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
4.2 ร่วมจัดท าวิชาการของหน่วยงาน 

5. ให้กำรพยำบำลผู้ป่วยนอกทุกประเภทตำมกระบวนกำรหลักของหน่วยงำน 
5.1 เป็นผู้น าทีมในการให้การพยาบาลและสร้างทีมการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
       - ประชุมปรึกษาก่อน-หลังรับบริการ 
       - Nursing Round 
       - นิเทศเจ้าหน้าที่ระดับรอง 
5.2 เตรียมการเพ่ือให้พร้อมทุกวันในการให้บริการผู้ป่วยทั้ง อาคารสถานที่อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่างๆ 
5.3 ประเมินผู้รับบริการ สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

วางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยตามสภาพอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
5.4 ประเมินความเร่งด่วนของภาวการณ์เจ็บป่วย ของผู้รับบริการที่อาจมีภาวะคุกคามต่อชีวิต 
5.5 .ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของทีมสหวิชาชีพ ให้การพยาบาลเบื้องต้นที่ส าคัญ

ดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการ เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างที่รับบริการ 
5.6  บันทึกข้อมูลต่างๆของการบริการที่คลอบคลุมและถูกต้อง 
5.7  สนับสนุนให้ผู้มารับบริการและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
5.8  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 
5.9 วางแผนการจ าหน่ายโดยการส่งต่อ , รับไว้รักษาต่อ หรือกลับไปรักษาต่อที่บ้าน 
5.10 ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล โดยร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน

และโรงพยาบาล HA , QA 
5.11 ร่วมประชุม ประจ าเดือนของหน่วยงาน ประชุมวิชาการเพ่ือรับฟังและชี้แจงแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 
5.12 ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานและโรงพยาบาล 
5.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.14 วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไข อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
2. คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 
3. คณะกรรมการงานคุณภาพ HA , QA ,PCT 
4. คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ 
5. คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
6. คณะกรรมการเบาหวานและความดันสูง 
7. งานคลินิกไร้พุง DPAC 
8. ทีมให้ค าปรึกษา 

นอกหน่วยงำน 
1. คณะกรรมการ คปสอ. 
2. คณะกรรมการเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ระดับอ าเภอ 
3. คณะกรรมการเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ระดับจังหวัด 

108. นายธีรศักดิ์  วรพันธ์… 
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108. นำยธีรศักดิ์  วรพันธ์  ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรก่อนตรวจ   
1.1. บริการคัดแยกผู้มารับบริการ 
1.2. บริการวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
1.3. บริการซักประวัติ 
1.4. ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย 
1.5. เป็นผู้น าการออกก าลังกายขณะที่ผู้ป่วยรอรับการตรวจ 
1.6. จัดล าดับคิวในการเข้ารับบริการตามความเร่งด่วน 
1.7. เฝ้าระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ  
1.8. เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจทุก 15 -20 นาที 
1.9.  บริการส่งตรวจทางห้องชันสูตร  เอกซเรย์ EKG ตามนัด 

2. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรขณะตรวจ 
2.1. บริการช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรค 
2.2. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยอัลตราซาวด์ 
2.3. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจภายใน 

3. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรหลังตรวจ 
 3.1. บันทึกทางการพยาบาลที่ครอบคลุมถูกต้อง 
 3.2. ออกใบนัดผู้ป่วยที่มีใบนัดและลงทะเบียนให้เรียบร้อย 
 3.3. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
 3.4. ลงทะเบียนส่งต่อและทะเบียนรับการรักษา 
 3.5. วางแผนการจ าหน่ายโดยการส่งต่อ , รับไว้รักษาต่อกลับบ้าน 
 3.6. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

4. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรกิจกรรมคู่ขนำน 
4.1. งานรวบรวมรายงานต่างๆรายงาน งานวัณโรค  โรคเอดส์ 
4.2. งานติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  ขาดนัด ขาดยา 

๕. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆในกำรเตรียมควำมพร้อม 
5.1 ควบคุมดูแลการท าความสะอาดของเจ้าหน้าที่ท่ีคลินิกทางเดินหายใจ 
5.2 ดูแลท าความสะอาดตู้เก็บเอกสารและที่ไว้แผ่นพับปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.3. จัดหาเอกสารในการให้ความรู้ 

๖. ปฏิบัติช่วยแพทย์เมื่อมีผู้ป่วยผ่ำตัด   
๗. ปฏิบัติงำนช่วยงำนในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน   ห้องคลอด 
๘. ควบคุมคุณภำพทำงกำรพยำบำล  โดยร่วมกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพระดับหน่วยงำนและ

โรงพยำบำล HA , HNQA, QA 
๙. เป็นผู้น ำในกิจกรรมกำรพยำบำล 

  9.1. การประชุมปรึกษาก่อน - หลังการปฏิบัติงาน  
  9.2. NURSING ROUND  
  9.3. นิเทศงานเจ้าหน้าที่ระดับรอง 

๑๐. ร่วมประชุม ประจ ำเดือนของหน่วยงำน  โรงพยำบำล 
๑๑. ร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขององค์กร 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำนและโรงพยำบำล 

หมายเหตุ…. 
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หมำยเหตุ  
1. วันจันทร์ -วันศุกร์ ปฏิบัติงานคลินิกโรคเรื้อรังภาคเช้า 
2. วันจันทร์-วันศุกร์  ปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ภาคบ่าย 
3. วันพฤหัสที่ 4 ของเดือนให้บริการคลินิก ARV 
4. วันพุธที่ 3 ของเดือนให้บริการคลินิกวัณโรค ตอนบ่าย 
5. คลินิกทางเดินหายใจตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผดิชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. คลินิกวัณโรค  
2. คลินิก ARV 
3.  งานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 
4. งานผู้พิการ 
6. งานให้ค าปรึกษา 
7. งานคุณภาพโรงพยาบาล  PCT 
8. งานวิชาการในหน่วยงาน โรงพยาบาล 
9. คณะท างาน 5 ส.สถานที่ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 

นอกหน่วยงำน 
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการโรควัณโรค 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการ IC 
4. ร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ 

 
109. นำยนัฐพร สุภำพรม ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรก่อนตรวจ 

1.1. บริการคัดแยกผู้มารับบริการ 
1.2. บริการวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
1.3. บริการซักประวัติ 
1.4. ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย 
1.5. เป็นผู้น าการออกก าลังกายขณะที่ผู้ป่วยรอรับการตรวจ 
1.6. จัดล าดับคิวในการเข้ารับบริการตามความเร่งด่วน 
1.7. เฝ้าระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ 
1.8. เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจทุก 15 -20 นาที  
1.9. บริการส่งตรวจทางห้องชันสูตร  เอกซเรย์ EKG ตามนัด 

2. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรขณะตรวจ 
2.1. บริการช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรค 
2.2. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยอัลตราซาวด์ 
2.3. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจภายใน 

 
3. ปฏิบัติงานในการให้บริการ….. 

 



70 
 

3. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรหลังตรวจ 
3.1. บันทึกทางการพยาบาลที่ครอบคลุมถูกต้อง 
3.2. ออกใบนัดผู้ป่วยที่มีใบนัดและลงทะเบียนให้เรียบร้อย 
3.3. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
3.4. ลงทะเบียนส่งต่อและทะเบียนรับการรักษา 
3.5. วางแผนการจ าหน่ายโดยการส่งต่อ , รับไว้รักษาต่อกลับบ้าน 
3.6. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

4. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรกิจกรรมคู่ขนำน 
4.1 งานรวบรวมรายงานต่างๆรายงาน ผู้ป่วยโรคไต  
4.2 งานการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ผู้ป่วยโรคไต 

๕. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อม 
5.1. ควบคุมดูแลการท าความสะอาดของเจ้าหน้าที่ 
5.2. ดูแลท าความสะอาดตู้เก็บเอกสารและที่ไว้แผ่นพับ 

๖. ปฏิบัติช่วยแพทย์เมื่อมีผู้ป่วยผ่ำตัด  
๗. ปฏิบัติงำนช่วยงำนในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ห้องคลอด 
๘. ควบคุมคุณภำพทำงกำรพยำบำล โดยร่วมกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพระดับหน่วยงำนและ

โรงพยำบำล HA ,  HNQA , QA 
๙. เป็นผู้น ำในกิจกรรมกำรพยำบำล 

9.1. การประชุมปรึกษาก่อน – หลังการปฏิบัติงาน  
9.2. NURSING ROUND  
9.3. นิเทศงานเจ้าหน้าที่ระดับรอง 

๑๐. ร่วมประชุม ประจ ำเดือนของหน่วยงำน  โรงพยำบำล 
๑๑. ร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขององค์กร 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำนและโรงพยำบำล 
หมำยเหตุ 

- วันจันทร์ คลินิกโรคเรื้อรัง ( โรคไต ) 
- วันอังคาร พุธ  พฤหัสบดี ศุกร์ จุดคัดกรอง ซักประวัติตรวจโรคทั่วไป 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. งานผู้จัดการรายกรณีโรคไต 
2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
3. งานคุ้มครองสตรีและเด็กท่ีถูกกระท ารุนแรง 
4. งานให้ค าปรึกษา 
5. งานคุณภาพโรงพยาบาล  PCT 
6. งานวิชาการในหน่วยงาน โรงพยาบาล 

นอกหน่วยงำน 
1. ร่วมเป็นคณะกรรมโรคไต 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการ OACC 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ  
4. คณะท างาน 5 ส.สถานที่ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 

110. นางอธิตา  อุ่นแก้ว…. 
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110. นำงอธิตำ  อุ่นแก้ว  ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรก่อนตรวจ 
1.1 บริการคัดแยกผู้มารับบริการ 
1.2 บริการวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
1.3 บริการซักประวัติ 
1.4 ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย 
1.5 เป็นผู้น าการออกก าลังกายขณะที่ผู้ป่วยรอรับการตรวจ 
1.6 จัดล าดับคิวในการเข้ารับบริการตามความเร่งด่วน 
1.7 เฝ้าระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ  
1.8 เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจทุก 15 -20 นาที  
1.9 บริการส่งตรวจทางห้องชันสูตร  เอกซเรย์ EKG ตามนัด 

2. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรขณะตรวจ 
2.1. บริการช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรค 
2.2. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยอัลตราซาวด์ 
2.3. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจภายใน 

3. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรหลังตรวจ 
3.1.  บันทึกทางการพยาบาลที่ครอบคลุมถูกต้อง 
3.2.  ออกใบนัดผู้ป่วยที่มีใบนัดและลงทะเบียนให้เรียบร้อย 
3.3.  ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
3.4.  ลงทะเบียนส่งต่อและทะเบียนรับการรักษา 
3.5.  วางแผนการจ าหน่ายโดยการส่งต่อ , รับไว้รักษาต่อกลับบ้าน 
3.6.  ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

4. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรกิจกรรมคู่ขนำน 
4.1. งานรวบรวมรายงานต่างๆรายงาน เบาหวาน ความดัน วาฟาริน 
4.2. งานการจัดการผู้ป่วยรายกรณี เบาหวาน ความดัน 

๕. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ในกำรเตรียมควำมพร้อม 
5.1  ควบคุมดูแลการท าความสะอาดของเจ้าหน้าที่ 
5.2. ดูแลท าความสะอาดตู้เก็บเอกสารและที่ไว้แผ่นพับ,มุมพักผ่อน 
5.3. จัดหาเอกสารในการให้ความรู้มุมพักผ่อน 

๖.  ปฏิบัติช่วยแพทย์เมื่อมีผู้ป่วยผ่ำตัด  
๗.  ปฏิบัติงำนช่วยงำนในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ห้องคลอด 
๘.  ควบคุมคุณภำพทำงกำรพยำบำล โดยร่วมกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพระดับหน่วยงำนและ

โรงพยำบำล HA ,  HNQA ,  QA 
๙. เป็นผู้น ำในกิจกรรมกำรพยำบำล 

9.1. การประชุมปรึกษาก่อน – หลังการปฏิบัติงาน  
9.2. NURSING ROUND 
9.3. นิเทศงานเจ้าหน้าที่ระดับรอง 

๑๐. ร่วมประชุม ประจ ำเดือนของหน่วยงำน  โรงพยำบำล 
๑๑. ร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขององค์กร 
๑๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำนและโรงพยำบำล 

หมายเหตุ.... 
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หมำยเหตุ 
- วันจันทร์ วันศุกร์ ซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป 
- วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี  คลินิกโรคเรื้อรังต่างๆ 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. งานผู้จัดการรายกรณีเบาหวาน ความดันสูง 
2. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
3. งานคุ้มครองสตรีและเด็กท่ีถูกกระท ารุนแรง 
4. งานให้ค าปรึกษา 
5. งานคุณภาพโรงพยาบาล  PCT 
6. งานวิชาการในหน่วยงาน โรงพยาบาล 

นอกหน่วยงำน 
1. ร่วมเป็นคณะกรรมเบาหวานและความดันสูง 
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการ OACC 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ  
4. คณะท างาน 5 ส.สถานที่ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 

 
111. นำงรุ่งเพชร นันทะบุตร   ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรก่อนตรวจ   

1.1. บริการคัดแยกผู้มารับบริการ 
1.2. บริการวัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
1.3. บริการซักประวัติ 
1.4. ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย 
1.5. เป็นผู้น าการออกก าลังกายขณะที่ผู้ป่วยรอรับการตรวจ 
1.6. จัดล าดับคิวในการเข้ารับบริการตามความเร่งด่วน 
1.7. เฝ้าระวังสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ  
1.8. เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่นั่งรอตรวจทุก 15 -20 นาท ี
1.9. บริการส่งตรวจทางห้องชันสูตร  เอกซเรย์ EKG ตามนัด 

2. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรขณะตรวจ 
2.1. บริการช่วยแพทย์ในห้องตรวจโรค 
2.2. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยอัลตราซาวด์ 
2.3. บริการช่วยเตรียมผู้ป่วยในห้องตรวจภายใน 

3. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรหลังตรวจ 
3.1. บันทึกทางการพยาบาลที่ครอบคลุมถูกต้อง 
3.2. ออกใบนัดผู้ป่วยที่มีใบนัดและลงทะเบียนให้เรียบร้อย 
3.3. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
3.4. ลงทะเบียนส่งต่อและทะเบียนรับการรักษา 
3.5. วางแผนการจ าหน่ายโดยการส่งต่อ , รับไว้รักษาต่อกลับบ้าน 
3.6. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

4. ปฏิบัติงานในการให้บริการ…. 
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4. ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรกิจกรรมคู่ขนำน 
4.1. งานรวบรวมรายงานต่างๆรายงาน เบาหวาน ความดัน วาฟาริน 
4.2. งานการจัดการผู้ป่วยรายกรณี เบาหวาน ความดัน  

5. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆในกำรเตรียมควำมพร้อม 
5.1. ควบคุมดูแลการท าความสะอาดของเจ้าหน้าที่ 
5.2. ดูแลท าความสะอาดตู้เก็บเอกสารและที่ไว้แผ่นพับ,มุมพักผ่อน 
5.3. จัดหาเอกสารในการให้ความรู้มุมพักผ่อน 

6. ปฏิบัติช่วยแพทย์เมื่อมีผู้ป่วยผ่ำตัด  
7. ปฏิบัติงำนช่วยงำนในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ห้องคลอด 
8. ควบคุมคุณภำพทำงกำรพยำบำล โดยร่วมกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพระดับหน่วยงำนและ

โรงพยำบำล HA ,  HNQA, QA 
9. เป็นผู้น ำในกิจกรรมกำรพยำบำล 

9.1. การประชุมปรึกษาก่อน – หลังการปฏิบัติงาน  
9.2. NURSING ROUND 
9.3. นิเทศงานเจ้าหน้าที่ระดับรอง 

10. ร่วมประชุม ประจ ำเดือนของหน่วยงำน  โรงพยำบำล 
11. ร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ขององค์กร 
12. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยของหน่วยงำนและโรงพยำบำล 
หมำยเหตุ 

- วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ให้บริการซักประวัติตรวจโรคทั่วไป 
- วันศุกร์ที่ 1,2,3  คลินิกหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วันศุกร์ที่ 4 คลินิกวาฟ์ริน 
-   ให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 
1. งานคลินิกโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2. งานคุณภาพโรงพยาบาล  งานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
3. งานวิชาการในหน่วยงาน โรงพยาบาล 

 
112. นำงรำนีย์  ขจรเกษ    ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่นพลิกตะแคงตัว  ป้อนอาหารน้ าและยาให้

ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าวันในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอพร้อมใช้ตลอดเวลา
ดูแลท าความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะตู้แก้วน้ าเครื่องนอนเสื้อผ้าคนไข้ และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้สะอาดต่อ
การปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจ าวันเช่น การเจาะ
ปอดสวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
3. ปฏิบัติงานให้บริการก่อนตรวจและหลังตรวจ เช่นจัดล าดับคิวในการเข้ารับรับบริการ ออกใบนัด 

ลงทะเบียนส่งต่อ ลงทะเบียนผู้ป่วยรับรักษาในโรงพยาบาล 
4. ปฏิบัติงานให้บริการขณะตรวจ เช่นเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน PR PV USG  ขูดมดลูก  
5. ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทางทีวี เสียงตามสาย 

6. ปฏิบัติงานในการให้บริการ.... 
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6. ปฏิบัติงานในการให้บริการคลินิกพิเศษคลินิกพิเศษต่างๆ 
7. ปฏิบัติงานในการท าความสะอาด อาคารสถานที่ในห้องตรวจ 
8. ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม 

- ท าความสะอาดห้องตรวจโรค ห้องตรวจภายในวันละ 1 ครั้ง และทันที ที่สกปรก 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจโรค 
- เปิดคอมพิวเตอร์หน้าห้องตรวจและในห้องตรวจให้พร้อมก่อนใช้งาน 

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 

ในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานการส่งต่อ 
2. ลงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. รวบรวมรายงานใบส่งตัว 

 

113. นำงจีรำภรณ์   ศรีสร้อย   ต ำแหน่ง ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่นพลิกตะแคงตัว  ป้อนอาหารน้ าและยาให้
ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าวันในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอพร้อมใช้ตลอดเวลา
ดูแลท าความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะตู้แก้วน้ าเครื่องนอนเสื้อผ้าคนไข้ และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้สะอาดต่อ
การปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจ าวันเช่น การเจาะ
ปอดสวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
3. ปฏิบัติงานให้บริการก่อนตรวจและหลังตรวจ เช่นจัดล าดับคิวในการเข้ารับรับบริการ ออกใบนัด 

ลงทะเบียนส่งต่อ ลงทะเบียนผู้ป่วยรับรักษาในโรงพยาบาล 
4. ปฏิบัติงานให้บริการขณะตรวจ เช่นเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน PR PV USG  ขูดมดลูก  
5. ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทางทีวี เสียงตามสาย 
6. ปฏิบัติงานในการให้บริการคลินิกพิเศษคลินิกพิเศษต่างๆ 
7. ปฏิบัติงานในการท าความสะอาด อาคารสถานที่ในห้องตรวจ 
8. ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม 

8.1. ท าความสะอาดห้องตรวจโรค ห้องตรวจภายในห้องอัลตร้าซาวด์ ห้องพักแพทย์ วันละ 1 ครั้ง 
และทันที ที่สกปรก อ่างล้างมือหน้า ห้องประชุม 

8.2. เปิดคอมพิวเตอร์หน้าห้องตรวจและในห้องตรวจให้พร้อมก่อนใช้งาน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. ให้บริการคลินิกพิเศษ ARV 
2. รับผิดชอบโครงการสื่อเพ่ือสุขภาพ 
3. รับผิดชอบการลงทะเบียนส่งต่อ ทะเบียนนัด 
4. ลงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
5. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
6. รวบรวมรายงานนัด 

114. นางเพ็ญจันทร์  ถ่วนนอก…. 
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114. นำงเพ็ญจันทร์  ถ่วนนอก   ต ำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่นพลิกตะแคงตัว  ป้อนอาหารน้ าและยา 
ให้ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าวันในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอพร้อมใช้ตลอดเวลา
ดูแลท าความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะตู้แก้วน้ าเครื่องนอนเสื้อผ้าคนไข้ และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ให้สะอาด  
ต่อการปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจ าวันเช่น  
การเจาะปอดสวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
3. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ ประเมินอาการเบื้องต้น 
4. ตรวจสอบเวชระเบียนที่ส่งคืนและติดตามกรณีท่ียังไม่ได้รับคืน’ 
5. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6. ปฏิบัติงานในการท าความสะอาด อาคารสถานที่ จุดคัดกรอง ห้องตรวจเฉพาะโรค อ่างล้างมือ 

ข้างห้องยา 
7. ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

7.1. ท าความสะอาดเคาเตอร์คัดกรอง 
7.2. จัดเตรียมบัตรคิวในการบริการ 
7.3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการวัดสัญญาณชีพ 

8.  ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
9.  ให้บริการวัดสัญญาณชีพ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. รับผิดชอบคลินิก ARV 
2. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๓.  รวบรวมรายงานเวชระเบียนที่ตรวจสอบ 

 
115. นำงกมลทิพย์  แสดคง   ต ำแหน่งพนักงำนบัตรรำยงำนโรค 

ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่นพลิกตะแคงตัว ป้อนอาหารน้ าและ
ยาให้ผู้ป่วย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าวันในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอพร้อมใช้
ตลอดเวลาดูแลท าความสะอาดเรียบร้อยของโต๊ะตู้แก้วน้ าเครื่องนอนเสื้อผ้าคนไข้ และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง  
ให้สะอาดต่อการปฏิบัติงาน ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจ าวัน
เช่น การเจาะปอดสวนอุจจาระ วัดไข้ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
3. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ ประเมินอาการเบื้องต้น 
4. ตรวจสอบเวชระเบียนที่ส่งคืนและติดตามกรณีท่ียังไม่ได้รับคืน’ 
5. ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6. ปฏิบัติงานในการท าความสะอาด คลินิกโรคเรื้อรังบริเวรซักประวัติโรคเรื้อรัง 

7. ปฏิบัติงานในการเตรียม.... 
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7. ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
7.1. ท าความสะอาดเคาเตอร์คัดกรอง 
7.2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจคลินิกโรคเรื้อรัง 
7.3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการวัดสัญญาณชีพ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ าหนัก 

8. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
9. ให้บริการวัดสัญญาณชีพ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลาง เช่น ล้างอุปกรณ์ จัดเซ็ทต่างๆ (นอกเวลาราชการ ) 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 

1. ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง 
2. รับผิดชอบเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

นอกหน่วยงำน 
ปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลาง เช่น ล้างอุปกรณ์ จัดเซ็ทต่างๆ 

 
116. นำยอ ำนำจ  อินทรศรี   ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้  
ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเปล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม รถเข็นนั่ง เข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานในการออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ 
3. ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารสถานที่  
4. ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถเข็นนั่ง เปลนอน 
5. ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  
6. ปฏิบัติงานท าความสะอาดและเก็บขยะในหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ 
8. ตรวจรับวัสดุต่างๆที่น าส่งจากขนส่ง 
9. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ  
ในหน่วยงำน 

1. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. รับผิดชอบถนนทางข้ึนตึกผู้ป่วยนอก 
3. ร่วมรณรงค์ขัดตึกท าความสะอาดเดือน 1 ครั้ง 

 
117. นายคมสัน ค ายอด…. 
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117. นำยคมสัน ค ำยอด   ต ำแหน่งพนักงำนเปล 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม รถเข็นนั่ง เข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานในการออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ 
3. ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารสถานที่  
4. ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถเข็นนั่ง เปลนอน 
5. ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  
6. ปฏิบัติงานท าความสะอาดและเก็บขยะในหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ 
8. ตรวจรับวัสดุต่างๆที่น าส่งจากขนส่ง 
9. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. ร่วมรณรงค์ขัดตึกท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 
3. รับผิดชอบคลินิกทางเดินหายใจตามตารางเวร 
4. รับผิดชอบให้บริการผู้ป่วยวัณโรควันพุธที่ 3 ของเดือน 

 
118. นำยกัมปนำท   สำสุวรรณ  ต ำแหน่งพนักงำนเปล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม รถเข็นนั่ง เข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานในการออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ 
3. ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารสถานที่  
4. ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  
5. ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถเข็นนั่ง เปลนอน 
6. ปฏิบัติงานท าความสะอาดและเก็บขยะในหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ 
8. ตรวจรับวัสดุต่างๆที่น าส่งจากขนส่ง 
9. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 
1. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. ดูแลเก้าอ้ีนั่งส าหรับผู้ป่วยโรคทั่วไป 
3. ร่วมรณรงค์ขัดตึกท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 
4. รับผิดชอบคลินิกทางเดินหายใจตามตารางเวร 

 
119. นายศราวุธ  ธรรมแสง.... 
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119. นำยศรำวุธ  ธรรมแสง    ต ำแหน่งพนักงำนเปล 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม รถเข็นนั่ง เข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ปฏิบัติงานในการออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ 
3. ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารสถานที่  
4. ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  
5. ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถเข็นนั่ง เปลนอน 
6. ปฏิบัติงานท าความสะอาดและเก็บขยะในหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ 
8. ตรวจรับวัสดุต่างๆที่น าส่งจากขนส่ง 
9. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ    
ในหน่วยงำน 

1. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. ดูแลท าความสะอาดพัดลม 
3. ร่วมรณรงค์ขัดตึกท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 
4. รับผิดชอบคลินิกทางเดินหายใจตามตารางเวร 

 
120. นำยอภิสิทธิ์ ลำดบัวขำว    ต ำแหน่งพนักงำนเปล 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยเปลหาม รถเข็นนั่ง เข็นนอน ตลอดจนดูแลรักษา

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานในการออกรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกสถานที่ 
3. ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารสถานที่  
4. ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องน้ า  
5. ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถเข็นนั่ง เปลนอน 
6. ปฏิบัติงานท าความสะอาดและเก็บขยะในหน่วยงาน 
7. ปฏิบัติงานให้บริการช่วยคัดแยกผู้มารับบริการ 
8. ตรวจรับวัสดุต่างๆที่น าส่งจากขนส่ง 
9. ให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
ในหน่วยงำน 
1. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. ดูแลเก้าอ้ีนั่งส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3. ร่วมรณรงค์ขัดตึกท าความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 
4. รับผิดชอบคลินิกทางเดินหายใจตามตารางเวร 

11.2 งานการพยาบาลผู้ป่วยอับติ…. 
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11.2 งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอับติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
121. นำยกฤษดำ  ตรงดี  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอับติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
 

ด้ำนบริหำร 
1. ประชุมก าหนดนโยบายของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มการพยาบาล 
2. ท าแผนภูมิการบริหารงานรวมทั้งการแบ่งงานในหน่วยงาน 
3. ท าแผนงานประจ าปี  ประจ าเดือน ทั้งด้านบริหาร บริการและวิชาการของหน่วยงาน      
4. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในความรับผิดชอบ 
5. วางแผนและมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

โดยให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
6. เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มการพยาบาลและกรรมการอ่ืน ๆ  ตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ของกลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
8. ดูแล  ปรับปรุงอาคาร สถานที่  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
9. จัดบุคลากรในหน่วยงานในการให้บริการผู้ป่วยตลอด 24  ชั่วโมง  ให้เพียงพอ 

ในการให้บริการทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรโดยความเห็นชอบของหัวหน้าพยาบาล 
10. ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมเสมอ  ในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป

และผู้ป่วยฉุกเฉิน 
11. จัดให้มีระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
12. เยี่ยมตรวจ นิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งในด้านเทคนิค 

การบริการ ปัญหา  อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
13. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  เพ่ือให้ 

การด าเนินงาน เป็นไปอย่างสะดวก  มีประสิทธิภาพและลดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
14. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์   ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ  โดยก าหนดระเบียบ  

การเบิกจ่ายให้เหมาะสม  เพียงพอ  ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้ได้เสมอ  
15. ประสานงานกับหัวหน้าพยาบาล ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่   

การทดลองสับเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
16. ประเมินผลการบริการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ พบส. และการ

วิเคราะห์งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
17. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือชี้แจง  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
18. ส่งเสริมให้มีความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   

ตลอดจนกับผู้มารับบริการ 
19. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ด้านบริการ….. 
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ด้ำนบริกำร 
1. จัดให้มีการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล  มีการคัดกรอง  ประเมินสภาพผู้ป่วย  

ให้การพยาบาลเบื้องต้นและให้การพยาบาลผู้ป่วยสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์ตลอด 24  ชั่วโมง 
2. ร่วมทีมในการให้การพยาบาลผู้ป่วย  มอบหมายงาน ร่วมปรึกษาหารือก่อนและหลังการ

ปฏิบัติ งาน ให้บริการผู้ป่วย 
3. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน  ผู้ป่วยอุบัติเหตุ  ท าแผล  ฉีดยา  เย็บแผลและหัตถการต่าง ๆ 

ร่วมกับทีมการพยาบาล 
4. ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเพ่ือการรักษา  ทั้งที่ต้องส่งต่อรักษาที่ตึกผู้ป่วยในและส่งไป

โรงพยาบาล อื่น ๆ  โดยประสานงานกับหน่วยงาน  ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. ดูแล ตรวจสอบรถฉุกเฉินให้พร้อมในการให้บริการ 
6. เป็นที่ปรึกษาแก่พยาบาล  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  คนงาน  ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 

ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการให้บริการผู้ป่วยคดีและเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
8. เป็นตัวอย่างในการให้บริการและน ากระบวนการพยาบาลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ศึกษา  ค้นคว้าวิชาการและการพยาบาลใหม่ ๆ   เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ มากขึ้น 
10. ให้ความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล เช่น หน่วยปฐม-

พยาบาล, หน่วยบริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที ่
11. ตรวจสอบและให้มีการบันทึกการให้การพยาบาลทุกเวร 

ด้ำนวิชำกำร 
1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่  คู่มือปฐมนิเทศและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน , 

มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย , มาตรฐานการช่วยฟ้ืนคืนชีพ , มาตรฐานการสวนปัสสาวะ , มาตรฐานการฉีดยา , 
มาตรฐานการใส่สายกระเพาะอาหาร 

2. ให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่และผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
3. วิเคราะห์และศึกษาปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
4. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับให้มีโอกาสฟ้ืนฟูความรู้ในด้านวิชาการและ

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 
5. เป็นที่ปรึกษาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งด้านวิชาการและเทคนิคการปฏิบัติงาน 
6. จัดการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการต่าง ๆ   ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของหน่วยงาน 
7. สนับสนุนการท าวิจัยและให้ความร่วมมือการท าวิจัย 

ด้ำนพัฒนำงำนและบุคลำกร ร่วมกับหัวหน้าพยาบาลหรือคณะกรรมการบริหารพยาบาล  
1. จัดระบบและกลวิธีในการพัฒนางานและบุคลากรทุกระดับ 
2. จัดเครื่องมือในการวิเคราะห์งาน , เครื่องมือในการประเมินคุณภาพและขีดความสามารถ

ในการบริการตามระบบ  พบส. 
3. ตรวจสอบศักยภาพและคุณภาพการพยาบาล 
4. จัดท าแผนงาน , โครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
5. วิเคราะห์งานในความรับผิดชอบ 
6. ส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่  
7. ควบคุมก ากับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน  
8. ติดตามประเมินผลการพัฒนา 

ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า.... 
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ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
1. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือทีมการพยาบาลในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยในแต่ละราย  

เพ่ือให้ทีมสามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ให้ค าปรึกษาและสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลและผู้ขอเข้าฝึกอบรมดูงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการมีความทันสมัยและ

ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ 
4. ส่งเสริมการท าวิจัย และน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานบริการพยาบาลเพ่ือให้

ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติที่อาศัยหลักวิชาการ 
122. นำงอรัญญำ  วงษ์สวัสดิ์    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วน ามาก าหนดแผนการ 

ดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 
2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน

แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

มาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 
4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา

อาการทุกข์ทรมาน เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 
5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพ่ือให้ผู้ป่วย

และครอบครัวคลายความวิตกกังวล เตรียมตัวเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

และผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิตหรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้

ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ  และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีมเพ่ือ

ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพื่อพัฒนาตนเองและบุคลากรในหน่วยงาน

ให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 

ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
1. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือทีมการพยาบาลในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยในแต่ละราย  

เพ่ือให้ทีมสามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ให้ค าปรึกษาและสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลและผู้ขอเข้าฝึกอบรมดูงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการมีความทันสมัยและ

ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ 
4. ส่งเสริมการท าวิจัย และน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานบริการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติที่อาศัยหลักวิชาการ 
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หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 

1. เป็นแกนน าในการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงาน 
2. ส ารองและจัดท าแผนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย ์เวชภัณฑ์ ภายในหน่วยงาน 
3. ควบคุมการเบิก-จ่ายพสัดุ  ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน 
4. ช่วยจัดสรรอัตราก าลังให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
5. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มการพยาบาล 
6. ปฐมนิเทศ  ดูแล  นิเทศงานผู้มาปฏิบัติงานใหม่ , นักศึกษา , ผู้ขอฝึกอบรมดูงาน 
7. รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
8.งานพัฒนางานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล  (IC) 

งำนพัฒนำสิ่งแวดล้อม  ควำมปลอดภัย  และงำน 5 ส         
1. ร่วมจัดท าแผนดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคารสถานที่ /สิ่งแวดล้อม  และแผนอัคคีภัย

ของหน่วยงาน 
2. ร่วมเป็นแกนน าในการซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ด าเนินกิจกรรม 5 ส  ในหน่วยงาน 
 

123. นำงยุวพร  จันทร์วิเศษ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ   ตรวจร่างกาย  แล้วน ามา

ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมาก าหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีภาวะคุกคามชีวิต และบรรเทาอาการทุกข์
ทรมาน เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค  

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  เพ่ือให้

ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ  เพ่ือป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ  เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. ควบคุม ก ากับดูแล.... 

หน้าที่พิเศษภายในหน่วยงาน…. 
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11. ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับที่ต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 

13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วย 
มีความปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 

14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ  และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 
เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 

15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 
ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 

 
หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 

1. รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ 
2. ติดตาม  รวบรวมข้อมูลกิจกรรมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
3. ช่วยจัดสรรอัตราก าลังให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการ

แลกเปลี่ยนเวร ให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ช่วยงานตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
5. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อ 
 

124. นำงสำวรติบดี  โพธิ์ค ำพก    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย แล้วน ามา

ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือใน
ระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมาก าหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีภาวะคุกคามชีวิต  และบรรเทาอาการ
ทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค  

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  เพ่ือให้

ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ  เพ่ือป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต…. 
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9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแล
ตนเองได้ถูกต้อง 

10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับที่ต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 

13. ควบคุม ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วย 
มีความปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 

14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ  และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม  
เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 

15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 

กำรสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยและผู้ใช้บริกำรในครอบครัว 
1. รับฟังและให้ค าปรึกษากับครอบครัวผู้ป่วย  เพ่ือเผชิญปัญหาและเตรียมการให้การดูแล

ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
2. อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค  พยาธิสภาพของโรค  แผนการรักษาพยาบาล

เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจในการรักษา และให้ความร่วมมือ ในการดูแลรักษา 
3. สอนและสาธิตวิธีการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ  เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น าไปสู่การกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล 
4. แนะน า /ประสานงานการดูแลที่เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
2. พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วย    
3. จัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
4. ช่วยจัดท าแผนปฏิบัติการรับอุบัติเหตุหมู่ 
5. พัฒนางานบริการในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
6.  เป็นผู้ประสานงานการดูแลเครื่องมือแพทย์  
7. รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด  
8. รับผิดชอบงานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 
 

125. นายรังสันต์  สามาทอง…. 
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125. นำยรังสันต์  สำมำทอง    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำล 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย แล้วน ามา

ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือใน
ระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมาก าหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีภาวะคุกคามชีวิต และบรรเทาอาการทุกข์
ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค  

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพ่ือให้

ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ  เพ่ือป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ  เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองไดถู้กต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับที่ต่ ากว่าวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ  และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีมเพ่ือ

ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากรใน

หน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
การสนับสนุนการดูแล…. 
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กำรสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยและผู้ใช้บริกำรในครอบครัว 

1. รับฟังและให้ค าปรึกษากับครอบครัวผู้ป่วย  เพ่ือเผชิญปัญหาและเตรียมการให้การดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 

2. อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค  พยาธิสภาพของโรค  แผนการรักษาพยาบาล
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจในการรักษา และให้ความร่วมมือ ในการดูแลรักษา 

3. สอนและสาธิตวิธีการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ  เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น าไปสู่การกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล 

4. แนะน า /ประสานงานการดูแลที่เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
2. พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วย    
3. จัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
4. ช่วยจัดท าแผนปฏิบัติการรับอุบัติเหตุหมู่ 
5. พัฒนางานบริการในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
6.  เป็นผู้ประสานงานการดูแลเครื่องมือแพทย์  
7. รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด  
8. รับผิดชอบงานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 

126. นำงสำวอุมำพร ทุมอุบล    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย แล้วน ามา

ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพ่ือช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมา
ก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

 
5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัย…. 
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5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  

เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ  เพ่ือป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ  เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อม  

ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 

ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานข้อมูลผู้ป่วยชันสูตรและนิติเวช 
2. รับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมใช้ของเซต/เครื่องมือ Sterile 
3. รับผิดชอบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ใน ER 
 

127. นางสาวแพวนภา กุลวงศ์…. 
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127. นำงสำวแพวนภำ กุลวงศ์    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วน ามา

ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  
มาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  

เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน โดยประสานงานกับทีม 

การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 

ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงาน 
2. รับผิดชอบข้อมูลผู้ป่วยและผลการประเมินการช่วยฟื้นคืนชีพ (OHCA และ IHCA) 
3. รับผิดชอบการตรวจสอบความพร้อมใช้/หมดอายุ ของเวชภัณฑ์ใน Stock ER 

128. นางสาวภนิตา  ปัททุม.... 
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128. นำงสำวภนิตำ  ปัททุม    ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ (Paramedic) 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วน ามาก าหนด

แผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในระยะแรก  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
มาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพ่ือให้ผู้ป่วย

และครอบครัวคลายความวิตกกังวล เตรียมตัวเพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีม 

การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต  หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้

ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากรใน

หน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. ติดตาม รวบรวมรายงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3. รับผิดชอบงานผู้ป่วยบาดเจ็บและอุบัติเหตุ 
4. ตรวจสอบรถพยาบาล อุปกรณ์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

129. นางสาวอารีญา  ผายสยีวน.... 
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129. นำงสำวอำรีญำ  ผำยสียวน    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ   ตรวจร่างกาย  แล้วน ามา
ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือใน
ระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมา
ก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพ่ือให้ผู้ป่วย

และครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรก 

ซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 

ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานข้อมูลผู้รับบริการในระบบEMS 
2. รับผิดชอบตรวจสอบดูแลรถพยาบาลและอุปกรณ์การช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
3. บันทึกรวบรวม รายงานความเสี่ยง 

130. นางสาวจุฑามณี สัพโส.... 
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130. นำงสำวจุฑำมณี   สัพโส    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วน ามา
ก าหนดแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  
มาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง   

เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน  โดยประสานงานกับทีม 

การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น  เพ่ือเตรียมความพร้อม  

ในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม  ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความ

ปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 

ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานข้อมูลผู้รับบริการในระบบEMS 
2. รับผิดชอบตรวจสอบดูแลรถพยาบาลและอุปกรณ์การช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
3. บันทึกรวบรวม รายงานความเสี่ยง 

131. นางสาวฐิติญา   น้อยไสย.... 
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131. นำงสำวฐิติญำ   น้อยไสย    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) 
หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 

1. ประเมินสภาพและคัดกรองผู้ป่วยแรกรับด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แล้วน ามาก าหนด
แผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกได้อย่างถูกต้อง 

2. ติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย  พร้อมทั้งน าผลการตรวจวินิจฉัยมาเป็นส่วนสนับสนุน
แผนการป้องกันภาวะคุกคามและการด าเนินของโรคที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน  เพื่อช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

3. วิเคราะห์ข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยร่วมกับผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
มาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลเพ่ือก าหนดแผนการดูแลอย่างครอบคลุม 

4. ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่ เสี่ยงต่อภาวะคุกคามชีวิตชีวิตและบรรเทา
อาการทุกข์ทรมาน  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค 

5. จัดการดูแลผู้ป่วยด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเพ่ือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย 
6. รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพ่ือให้ผู้ป่วย

และครอบครัวคลายความวิตกกังวล  เตรียมตัวเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองปัญหาอย่างครบถ้วน โดยประสานงานกับทีมการ

พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
8. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการท าหัตถการหรือตรวจพิเศษ  เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะ  

แทรกซ้อนและผู้ป่วยมีความปลอดภัยระหว่างการดูแลรักษา 
9. สอนและสาธิต  หรือแนะน าวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ เพ่ือให้สามารถดูแลตนเอง

ได้ถูกต้อง 
10. เตรียมความพร้อมเพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับต่ ากว่าวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน 
13. ควบคุม ก ากับเรื่องความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วย 

มีความปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
14. ประเมินผลการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และน าเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือในทีม 

เพ่ือปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการดูแลผู้ป่วยให้ตรงกับปัญหาและการดูแลที่ได้มาตรฐาน 
15. ร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับทีมของหน่วยงานหรือโรงพยาบาล

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการบริการพยาบาลและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
16. ร่วมด าเนินการพัฒนางานวิชาการในหน่วยงาน  เพ่ือพัฒนาตนเองและบุคลากร 

ในหน่วยงานให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย 
 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. รับผิดชอบรายงานข้อมูลผู้รับบริการในระบบEMS 
2. รับผิดชอบตรวจสอบดูแลรถพยาบาลและอุปกรณ์การช่วยยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
3. บันทึกรวบรวม รายงานความเสี่ยง 

132. นางเกษมศรี  แก้วพรม.... 
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132. นำงเกษมศรี  แก้วพรม    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
1. ตรวจนับอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและมีเพีย งพอ

พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ  
2. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเตียงคนไข้และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงให้สะอาด เป็นระเบียบ 

สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบ จัดเตรียม จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเครื่องใช้

และเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้มีเพียงพอที่จะใช้อยู่เสมอ 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่งนึ่ง เช่น อุปกรณ์เตรียมตรวจ , Set. เครื่องมือต่าง ๆ  
5. รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อง ผ้าเช็ดมือ ส่งเบิกศูนย์จ่ายกลาง 
6. ดูแลท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
7. ท าความสะอาดพ้ืนห้อง ER ทั้งในและบริเวณรอบห้อง ER 
8. ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก 
9. เก็บขยะส่งท าลายให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล 
10. ตรวจสอบ  จัดเตรียม  จัดเก็บและดูแลรักษาถังออกซิเจน  
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือหัวหน้าเวร 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. ร่วมพัฒนางานบริการในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2. ช่วยดูแล ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ ของใช้ วัสดุงานบ้านงานครัว ในหน่วยงาน 
3. ร่วมพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
133. นำงสำวเฟื่องฟ้ำ  โคตรชมภู    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่รับผิดชอบหลกั 
1. ตรวจนับอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและมีเพียงพอ

พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ  
2. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเตียงคนไข้และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงให้สะอาด เป็นระเบียบ  

สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบ จัดเตรียม จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเครื่องใช้

และเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้มีเพียงพอที่จะใช้อยู่เสมอ 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ส่งนึ่ง  เช่น  อุปกรณ์เตรียมตรวจ ,  Set. เครื่องมือต่าง ๆ  
5. รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อง ผ้าเช็ดมือ ส่งเบิกศูนย์จ่ายกลาง 
6. ดูแลท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
7. ท าความสะอาดพ้ืนห้อง ER ทั้งในและบริเวณรอบห้อง ER 
8. ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก 
9. เก็บขยะส่งท าลายให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล 
10. ตรวจสอบ  จัดเตรียม  จัดเก็บ  และดูแลรักษาถังออกซิเจน  
11. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือหัวหน้าเวร 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. ร่วมพัฒนางานบริการในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2. ช่วยดูแล ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุงานบ้านงานครัว ในหน่วยงาน 
3. ร่วมพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

134. นางสาวจันดารัตน์   สขุนาค…. 
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134. นำงสำวจันดำรัตน์   สุขนำค    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่รับผิดชอบหลัก 
1. ตรวจนับอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและมีเพียงพอ

พร้อมทีจ่ะใช้งานอยู่เสมอ  
2. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเตียงคนไข้และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงให้สะอาด  เป็นระเบียบ  

สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบ  จัดเตรียม  จัดเก็บ  และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนเครื่องใช้

และเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้มีเพียงพอที่จะใช้อยู่เสมอ 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่งนึ่ง เช่น อุปกรณ์เตรียมตรวจ ,  Set. เครื่องมือต่าง ๆ  
5. รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่อง ผ้าเช็ดมือ ส่งเบิกศูนย์จ่ายกลาง 
6. ดูแลท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
7. ท าความสะอาดพ้ืนห้อง ER ทั้งในและบริเวณรอบห้อง ER 
8. ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมบริเวณตึกผู้ป่วยนอก 
9. เก็บขยะส่งท าลายให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล 
10. ตรวจสอบ  จัดเตรียม  จัดเก็บ  และดูแลรักษาถังออกซิเจน  
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือหัวหน้าเวร 

หน้ำที่พิเศษภำยในหน่วยงำน 
1. ร่วมเป็นแกนน าในการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน  
2. ช่วยควบคุมการเบิก- จ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน 
3. ช่วยปฐมนิเทศผู้มาปฏิบัติงานใหม่  , นักศึกษา , ผู้ขอฝึกอบรมดูงานในเรื่องอาคารสถานที่ 
 
11.3 งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
135. นำงเกษร  บัวขันธ์  ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลหัวหน้าตึกผู้ป่วยใน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 
1.1 รับนโยบายจากหัวหน้าพยาบาล 
1.2 เป็นหัวหน้าทีมในการให้การพยาบาลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการวาง

แผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.3 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.4 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.5 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้านการปฏิบัติการ……  
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2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและร่วมปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด
เครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 

2.3 มอบหมายงานแก่สมาชิกทีมตามความรู้ความสามารถ 
2.4 เป็นผู้น าทีมการพยาบาลและสามารถประเมินและรายงานแพทย์ได้อย่างทันท่วงที 
2.5 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอุบัติเหตุของผู้ป่วย 
2.6 ร่วมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้คืนสู่สภาพที่ดีที่สุด 

 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นเลขานุการงาน PCT ของโรงพยาบาล 
2. เป็นประธานควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล 
4. จัดเก็บและรวบรวบข้อมูล ตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
5. เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วย Palliative รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
6. เป็นคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาล 
๗. เป็นคณะท างาน NCD ในทีม รพ.สต ในอ าเภอค าตากล้า 
๘. เป็นคณะคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลค าตากล้า 
๙. เป็นทีมที่ปรึกษาหมอครอบครัว (Family care term) รพ.สต.หนองแสง 
10. เป็นทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ 

136. นางสาวแพวนภา  กุลวงศ์..... 
 



96 
 

 
136. นำงสำวแพวนภำ  กุลวงศ์    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิ ชาชีพ ปฏิบัติงานต้อง
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืน ที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นหัวหน้าทีมในการให้การพยาบาลการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 รว่มบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ ใช้บริการ  

เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การ

บ าบัดเครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 

2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 

2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น 

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรวิชำกำร 

4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นคณะกรรมการ IC ของโรงพยาบาล, ICWN ในหน่วยงาน 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วย Sepsis รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4. เป็นผู้ดูแลและควบคุมคุณภาพห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ 
5. เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์การแพทย์ในหน่วยงาน 

137. นางสาวกนกวรรณ  กางทอง... 
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137. นำงสำวกนกวรรณ  กำงทอง    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานต้อง
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือ   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ  
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นหัวหน้าทีมในการให้การพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการวางแผนการ
ท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้

ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การ

บ าบัดเครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 

2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 

2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรวิชำกำร 

4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 ร่วมนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพเิศษ   
1. เป็นคณะกรรมการควบคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
2. เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วย วัณโรค รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
3. เป็นผู้รับผิดชอบงานส่งต่อผู้ป่วยCOC ร่วมกับPCU 
4. เป็นผู้รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  , Stroke 
5. เป็นคณะท างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ในทีม รพ.ค าตากล้า 
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138. นำยนิรุทธ์ บัวล้ ำล้ ำ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือ   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นหัวหน้าทีมในการให้การพยาบาลและสร้างทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือ
ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้

ได้รับการดูแลที่ถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การ

บ าบัดเครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
ปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 

2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 

2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรวิชำกำร 

4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 ร่วมนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นเลขาทีมคุณภาพทางการพยาบาลในหน่วยงาน 
2. เป็นทีมผู้ดูแลและตรวจสอบระบบงานสาระสนเทศ 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วย  COPD , Asthma รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงานตึกพิเศษ 
๕. เป็นผู้ประสานงาน IT  ของโรงพยาบาล และท่ีปรึกษาระดับจังหวัด 
๖. ทีมสรุปAudit เวชระเบียนเป็นคณะท างานทีมน าทางคลินิก 
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139. นำงสำวณัฎฐิยำ    น้ ำทิพย์    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลหัวหน้าเวร ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในงานพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นหัวหน้าทีมในการให้การพยาบาลและสร้างทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือ
ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้

ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้

การบ าบัดเครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ ผู้ใช้บริการ
ปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 

2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยา
บาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 

2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรวิชำกำร 

4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย  STEMI ,Stroke fastract ในหน่วยงาน  
2. เป็นคณะท างานทีมน าทางคลินิก     
3.  เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
4.  เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วยโรค  STEMI , Stroke fastract รวบรวมข้อมูลและเก็บ

ตัวชี้วัดในหน่วยงาน                                                             140. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอนโหน่งชา…. 
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140. นำงสำวเดือนเพ็ญ     ดอนโหน่งชำ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงาน
พยาบาล ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงาน
และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 
1.1 เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลและร่วมกับทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วม

ด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การ

บ าบัดเครื่องมือพิเศษให้สอดคล้องกับภาวะของโรค ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่าง
ทันท่วงท ี

2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 

2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน
สุขภาพที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการเพื่อสุขภาพที่ดี 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

ก าหนดไว้ 
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรวิชำกำร 

4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 ร่วมนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ร่วมจัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 ร่วมจัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
1. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลคลังวัสดุการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรค ผู้ป่วย  โรค  DM, NCD รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 

141. นางสาวขวัญคนางค์   ปุ้งค าข้าว.... 
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141. นำงสำวขวัญคนำงค์   ปุ้งค ำข้ำว    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงาน
พยาบาล ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงาน
และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วม
ด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.4 ร่วมส่งเสริมการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้

ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัดเครื่องมือพิเศษ

ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 ร่วมบันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพหรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพที่เป็น

ปัญหา เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 ร่วมสอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ร่วมจัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 ร่วมจัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ   
 1. เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ในหน่วยงาน 
 2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
 3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วย โรค Palliative care รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
 ๔. เป็นคณะท างานทีมน าทางคลินิก    
 ๕. เป็นผู้เบิกอุปกรณ์และเวชภัณท์ของหน่วยงาน 

142. นางสาวจัตตรี     แก่นท้าว... 
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142. นำงสำวจัตตรี     แก่นท้ำว    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 
หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงาน
พยาบาล  ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงาน
และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัดเครื่องมือ

ต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือ ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพหรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพที่เป็น

ปัญหาเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 ร่วมสอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ร่วมจัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 ร่วมจัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ  
1.  เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการในหน่วยงาน 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วย  โรค COVID 2019 รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4.  เป็นคณะท างานทีมน าทางคลินิก 
5.  เป็นผู้รับผิดชอบการลงบันทึกการขึ้นปฏิบัติงานผู้ป่วยPUI, COVID 2019ในหน่วยงาน 
6.  เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมความเสี่ยงในหน่วยงาน 

143. นางสาวเพ็ญพิชา   สารีบุตร.... 
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143. นำงสำวเพ็ญพิชำ   สำรีบุตร    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานพยาบาล  
ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด

เครื่องมือต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือ ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 ร่วมบันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพที่เป็น

ปัญหา เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ  
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น 
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ร่วมจัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 ร่วมจัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ 
1. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลภาระงานพยาบาลในหน่วยงาน 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค COPD , Asthma รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
๔.เป็นผู้ตรวจความพร้อมใช้เวชภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 

144. นางสาวอุมาภรณ์    สีสมัย…. 
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144. นำงสำวอุมำภรณ์    สีสมัย    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานพยาบาล 
ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเปา้หมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับ

การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด

เครื่องมือต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมวิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน

สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ 
1. เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมใช้วัสดุ -ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล 

ส่งซ่อมและสอบเทียบ ตามเกณฑ์ 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค DF,DHF  รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4. สรุปภาระงานผู้ป่วยใน 
๕. เป็นคณะกรรมการAudit เวชระเบียนในโรงพยาบาล 
๖. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค HT,NCD รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 

145. นางสาวกฤติญาฎา  ศรีค าภา…. 
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145. นำงสำวกฤติญำฎำ  ศรีค ำภำ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 

หน้ำทีห่ลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานพยาบาล  
 ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับ

การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด

เครื่องมือต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมวิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน

สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพเิศษ 
1. เป็นผู้รับผิดชอบงาน IC  ตึกผู้ป่วยใน    
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค TB , HIV รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
๔. เป็นคณะกรรมการทีม Palliative Care 
๕. เป็นคณะกรรมการงานวิชาการประจ าหน่วย 
 146. นางสาวรสา  ค าพา…. 
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146. นำงสำวรสำ  ค ำพำ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานพยาบาล  
 ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1.1 เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานตามแผนของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ด าเนิน งาน
เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.2 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน  
1.3 ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหา

คนทดแทน 
1.4 ส่งเสริมการท างานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับ

การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2.2 ประเมินภาวะสุขภาพและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัด

เครื่องมือต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
2.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมวิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
2.4 ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้าน

สุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
4.1 ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
4.2 สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หรือบคุคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4.4 จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ 
1. เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลส่ง

ซ่อมและสอบเทียบ   ตามเกณฑ์ 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค AGE โรคเลือด รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4. รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
๖. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค HT,NCD รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
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147. นำยรัฐพงษ์     ดอนธงขวำ    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลปฏิบัติการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงานพยาบาล   
 ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล สอนงานและร่วม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
หน้ำที่รอง 1. งำนบริหำร 

1. เป็นผู้ให้การพยาบาลและร่วมทีมการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพหรือร่วมด าเนินการวาง
แผนการท างานตามแผน ของหน่วยงาน และระดับทีม และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

2. ร่วมวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข อุปสรรคที่เกิดจากระบบงาน   
3. ร่วมบริหารจัดการและควบคุมตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และจัดหาคนทดแทน  
4. ส่งเสริมการท างานร่วมกับสหวิชาชีพ    

2. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1. ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
2. ประเมินภาวะสุขภาพและปรับปรุงบริการพยาบาลรวมทั้งการปรับใช้การบ าบัดเครื่องมือ

ต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมวิจัยด้านการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล 
4. ส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพผู้รับบริการ หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพ

ที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

1. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2.  ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรวิชำกำร 
1. ร่วมปฐมนิเทศพยาบาลและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
2. สอนนิเทศฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดท าข้อมูล จัดท าเอกสาร คู่มือ ต ารา สื่อเอกสารเผยแพร่พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

วิธีการ หรือ ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาองค์กร 
4. จัดท าวิชาการภายในหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

งำนมอบหมำยพิเศษ 
1. เป็นผู้รับผิดชอบงาน วัสดุ-ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน 
2. เป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน 
3. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรคPneumonia รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
4. สรุปหัตถการรายเดือน 
๕. เป็นผู้รับผิดชอบงานReferในหน่วยงาน  
๖. รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
๗. เป็นที่ปรึกษารายโรคผู้ป่วยโรค HI, รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวชี้วัดในหน่วยงาน 
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148. นำยจักรพงศ์   อินทรสิทธิ์    ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำตึก 

หน้ำที่หลัก       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้รับบริการ ท าความสะอาด อาคารสถานที่ จัดเก็บ
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในหน่วยงาน คัดแยก เก็บขยะ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

งำนที่ปฏิบัติ      
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเ วณพ้ืนที่ 

ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ท าความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบอาคาร     
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
4. บริการรับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 
9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
149. นำยจิรมิตร  สิงห์ชำ    ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำตึก 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้รับบริการ ท าความสะอาด อาคารสถานที่ จัดเก็บ
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในหน่วยงาน คัดแยก เก็บขยะ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

งำนที่ปฏิบัติ      
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 

ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ท าความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบอาคาร     
3. ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
4. บริการรับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 
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150. นำงสำวชลธิชำ  แก้วกัณหำ    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำทีห่ลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติ หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
บัติ    1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการรวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้
งาน 
 2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
เช่น พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 
 3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 
 4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
 5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป
ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 

 

151. นำงสำว ศรัญญำ  บุตรวัง    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งำนที่ปฏิบัติ     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 
152. นำงสำวเพชรรัตน์  อุ่นจันทำ    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งำนที่ปฏิบัติ     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 
153. นำงสำวสุรัตนำ  สินโพธิ์    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งำนที่ปฏิบัติ     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวน เพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป
ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล            
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154. นำงสำวกัญจน์ภัสนันท์ เทียมเมฆำ    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งำนที่ปฏิบัติ     1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแครงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล 
 

155. นำงสำวศิริรักษ์ ว่องไว    ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 
หน้ำที่หลัก ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ 
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
งำนที่ปฏิบัติ         1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ 
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้มีจ านวนเพียงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
9. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล            
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งำนกำรพยำบำลหน่วยควบคุมกำรติดเชื้อและงำนจ่ำยกลำง 
 

156. นำงสำวภัคจิรำ  เหลำพรม ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลหน่วยควบคุมกำรติดเชื้อและงำนจ่ำยกลำง 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 

1. จัดอัตราก าลังคนในหน่วยงาน 
2. จัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
3. ดูแลระบบ CSSD ให้ได้ตามมาตรฐาน 
4. จัดหาและจัดท าต าราเอกสารวิชาการในหน่วยงาน และคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
5. จัดท าข้อมูลสถิติในหน่วยงาน 
6. นิเทศเจ้าหน้าที่ระดับรอง 
7. จัดแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ในหน่วยงาน 
8. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9. ติดตาม/นิเทศ ดูแลงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในเขต

อ าเภอค าตากล้า 
10. จัดอบรมบุคลากรใน คปสอ.ค าตากล้า ด้านงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
11. รายงานผลการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกเดือน 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรอง 
 

1. ช่วยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
2. ปฏิบัติงานออกหน่วยบรรเทาทุกข์ และหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ 
3. กรรมการตรวจรับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
4. จัดหาเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้ 
5. เจ้าหน้าที่ตรวจรับอาหารผู้ป่วย 
6. กรรมการ รพ.สต.ติดดาว อ าเภอค าตากล้า 
7. รับ-ส่งผู้ป่วยรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่ืน 
8. ก ากับติดตามการใช้น้ ายาท าความสะอาดเครื่องมือ/วัสดุการแพทย์ 

 
 

157. นางอุมาวดี    ปิลอง... 
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157. นำงอุมำวดี    ปิลอง ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ตำกแห้ง/อบแห้ง/บรรจุหีบห่อ/เตรียมท ำลำยเชื้อ เตรียมท ำให้ปรำศจำกเชื้อ 

1. แจกจ่ายชุดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อให้ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่งในเขตอ าเภอค าตากล้า 

2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนบรรจุห่อ 
3. จัดเตรียมบรรจุห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่ง 
5. ทดสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อท า spore test เครื่องนึ่งไอน้ า 1 ครั้ง/

สัปดาห์ท า spore test เครื่องอบแก๊สทุกครั้งที่อบแก๊ส 
6. รองหัวหน้าทีมงานควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงานจ่ายกลาง 
7. นิเทศการท างานของเจ้าหน้าที่ใหม่ 
8. จัดเก็บชุดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรอง 
1. ท าความสะอาดห้องแพค/บรรจุเครื่องมือ ห้องเครื่องอบแก๊ส ห้องเครื่องนึ่งอบไอน้ า 
2. ร่วมกิจกรรมต่างๆโรงพยาบาล 
3. เก็บข้อมูลรายงานเดือน 
4. เบิกวัสดุส านักงานบ้าน  
5. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของน้ ายาล้างเครื่องอุปกรณ์/งานจ่ายกลาง 

 

158. นำงโชษิตำ เจียมไพเรำะ ต ำแหน่งพนักงำนห้องผ่ำตัด 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

กำรรับเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ี ใช้แล้วกระบวนกำรล้ำง 
1. รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 

14.00 น. เฉพาะโรงพยาบาล 
2. ล้างเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์/งานทันตกรรมของโรงพยาบาล 
3. แพคส าลี ก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก 5/10 ก้อน 
4. แพคก๊อส /ท๊อปก๊อส 
5. แพคม้ันส าลี S, M, L 
6. แพคชุดท าแผล S, M, L 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรอง 
1. เก็บขยะทั่วไป/ ขยะติดเชื้อ 
2. ท าความสะอาดห้องน้ า /ห้องอาบน้ า 
3. ส่งผ้าเปื้อน 
4. รับของเบิกวัสดุการแพทย์/วัสดุส านักงาน 
5. ช่วยบรรจุเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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159. นำงอภิวรรณ บุตรละคร ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
กระบวนกำรท ำให้ ปรำศจำกเชื้อ/กระบวนจัดเก็บ และ แจกจ่ำย 
1. จ่ายของsterile.ให้ทุกหน่วยงานในรพ.และรพ.สต.ในเขตอ าเภอค าตากล้า 
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของหีบห่อเครื่องมือก่อนนึ่ง 
3. จัดเตรียมบรรจุห่ออุปกรณ์ท่ีเป็นสายยางต่างๆ 
4. จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่ง 
5. ทดสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ 
6. เบิกวัสดุทางการแพทย์ 
7. รวบรวมสถิติการนึ่งของ  การท าสปอร์เทสต์  
8. ควบคุมสต๊อกวัสดุ-เวชภัณฑ์ของหน่วยงาน 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรอง 
1. ท าความสะอาดห้องปราศจากเชื้อ คลังอุปกรณ์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ 
2. เบิกวัสดุการแพทย์ของหน่วยงาน 
3. เตรียมความพร้อมของ PPE ให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
4. รายงานผลการใช้ PPE ของแต่ละหน่วยงาน 
5. รายงานผลการใช้งานวัสดุการแพทย์ 
6. รายงานผลการใช้ ambu-bag ของแต่ละหน่วยงาน 

 
160. นำยปฏิภำณ  นำสินส่ง ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำตึก 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
กำรรับเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ี ใช้แล้วกระบวนกำรล้ำง 
1. รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 

14.00 น. เฉพาะโรงพยาบาล 
2. ท าความสะอาดเครื่องมือวัสดุการแพทย์ น าเข้าเครื่องเป่าแห้ง/ตากแห้ง 
4. ส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อตามหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล เวลา  13.00 น.ทุกวัน 
5. น ากล่องสะอาดไปไว้ที่พักเครื่องมือให้เพียงพอพร้อมใช้ 
6. จัดเตรียมและห่ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ 
7. จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่งท าลายเชื้อ 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบรอง 
1. ตรวจสอบถังดับเพลิงทุกเดือน 
2. รักษาความสะอาดรอบๆอาคารหน่วยจ่ายกลาง 
3. รับของเบิกจากหน่วยงานอื่นวัสดุส านักงาน/วัสดุการแพทย์ 
4. เก็บอุบัติการณ์เข็มทิ่มต า/สารคัดหลั่ง พบสิ่งแปลกปลอมปนลงมา 
5. ท าความสะอาดห้องล้างเครื่องมือ อ่างล้างเครื่องล้าง และเครื่องล้างอัตโนมัติ  
6. รับผ้าสะอาดผ้าห่อเครื่องมือ 
7. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
8. ร่วมกิจกรรม 5 ส.  งานจ่ายกลาง 
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งำนกำรพยำบำลผู้คลอด 
161. นำงพัชรี   แสงฉำยำ ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้คลอด 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
1. บริหารนโยบายบริหารจัดการงานทั่วไปในหน่วยงานห้องคลอด    
2. บริหารงานบริการเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพบริการในหน่วยงาน1ห้องคลอดและหลังคลอด 
3. บริหารบุคลากรในหน่วยงาน  การนิเทศเจ้าหน้าที่ระดับรอง 
4. ด้านวิชาการ จัดหาและจัดท าต าราเอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จัดท าวิชาการของหน่วยงาน 
5. ให้การพยาบาลผู้คลอด มารดาและทารกหลังคลอด ทุกประเภทตามกระบวนการหลักของ

หน่วยงานการประชุมปรึกษาในการรับ- ส่งเวร   ท าNursing Round 
6. งานบริการห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 
2. คณะกรรมการ HA , QA 
3. คณะกรรมการทีมน าด้านการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลค าตากล้า 
4. ทีมรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
5. คณะกรรมการวิชาการกลุ่มงานการพยาบาล 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 
7. คณะกรรมการ MCH  board  อ าเภอค าตากล้า 
8. คณะกรรมการทีมน าคุณภาพโรงพยาบาล 
9. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
10. กรรมการเครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดสกลนคร 
๑๑. กรรมการเครือข่ายแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร 

 

162. นำงกีรติญำ  เหล่ำนำยอ ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  

1. เตรียมการเพ่ือพร้อมให้บริการด้านสถานที่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  
2. ให้การพยาบาลผู้คลอด มารดาและทารกหลังคลอด ทุกประเภทตามกระบวนการหลักของ

หน่วยงาน การประชุมปรึกษาในการรับ- ส่งเวร ท า Nursing Round 
3. การบันทึกข้อมูลบริการในระบบของหน่วยงานตามแนวทางมาตรฐานก าหนด 
4. การให้บริการพยาบาลห้องผ่าตัด  
5. นิเทศงานก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ระดับรอง  

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. จัดท ารายงานค่ารักษาผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลของหน่วยงานห้องคลอด 
2. รายงานผลการตรวจคัดกรอง TSH PKU สรุปติดตามการเจาะคัดกรอง TSH PKU ในทารกแรกเกิด 
3. กรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
4. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ 
5. สรุปทบทวนการส่งต่อของหน่วยงานประจ าเดือน 
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163. นำงสำวสุดำรัตน์  โฮมวงค์ ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
1. เตรียมการเพ่ือพร้อมให้บริการด้านสถานที่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  
2. ให้การพยาบาลผู้คลอด มารดาและทารกหลังคลอด ทุกประเภทตามกระบวนการหลักของ

หน่วยงาน การประชุมปรึกษาในการรับ- ส่งเวร   ท าNursing Round 
3. การบันทึกข้อมูลบริการในระบบของหน่วยงานตามแนวทางมาตรฐานก าหนด 
4. การให้บริการพยาบาลห้องผ่าตัด  
5. นิเทศงานก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ระดับรอง  

 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. คณะกรรมการบันทึกโปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
2. ส่งข้อมูลติดตามมารดาคลอดและทารกแรกเกิด ในการติดตามเยี่ยมหลังคลอดในเครือข่าย           

คปสอ. ค าตากล้า internet 
๓. สรุปผลงานของหน่วยงานห้องคลอดเป็นรายเดือน 
๔. คณะกรรมการทีมสารสนเทศของโรงพยาบาล 
๕. คณะกรรมการงานเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
๖. ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงานเรื่อง ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 
 
164. นำงสำวแคทรียำ  ศรีสุวรรณ ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
1. เตรียมการเพ่ือพร้อมให้บริการด้านสถานที่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  
2. ให้การพยาบาลผู้คลอด มารดาและทารกหลังคลอด ทุกประเภทตามกระบวนการหลักของ

หน่วยงาน การประชุมปรึกษาในการรับ- ส่งเวร ท า Nursing Round 
3. การบันทึกข้อมูลบริการในระบบของหน่วยงานตามแนวทางมาตรฐานก าหนด 
4. การให้บริการพยาบาลห้องผ่าตัด  
5. นิเทศงานก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ระดับรอง  
 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. สรุปรายงานการติดเชื้อในหน่วยงาน 
2. เป็น ICWN  ในหน่วยงานห้องคลอด 
3. ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงานเรื่องการติดเชื้อแผลฝีเย็บ การติดเชื้อ Sepsis  

ในทารกแรกเกิด 
4. สรุปประมวลผลบันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคหัวใจในทารกแรกเกิดเป็นรายเดือน 
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166. นำงสำวรัชนียำกร  ค ำยอด      ต ำแหน่ง  พยำบำลวิชำชีพ     

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. เตรียมการเพื่อพร้อมให้บริการด้านสถานที่ เครื่องมือ  อุปกรณ์  
2. ให้การพยาบาลผู้คลอด มารดาและทารกหลังคลอด ทุกประเภทตามกระบวนการหลักของ

หน่วยงาน การประชุมปรึกษาในการรับ - ส่งเวร ท า Nursing Round 
3. การบันทึกข้อมูลบริการในระบบของหน่วยงานตามแนวทางมาตรฐานก าหนด 
4. การให้บริการพยาบาลห้องผ่าตัด  
5. นิเทศงานก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ระดับรอง  

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. ตรวจสอบความพร้อมใช้เวชภัณฑ์ในหน่วยงาน 
2. ส่งข้อมูลติดตามมารดาคลอดและทารกแรกเกิด ในการติดตามเยี่ยมหลังคลอดในเครือข่าย           

คปสอ. ค าตากล้า internet 
๓. งานสารสนเทศสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
๔. จัดท าเอกสารแบบบันทึกอุณหภูมิในหน่วยหลังคลอด 

 

167. นำงสำวพัทริยำ  มีภูค ำ      ต ำแหน่ง  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1. เตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ในหน่วยงาน 
2. ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน 
3. จัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบ  เครื่องผ้าและน้ าดื่มให้เพียงพอ 
4. ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ดังนี้       

- การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น  วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  
ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือเกี่ยวกับการเตรียมตรวจ  และการรักษาพยาบาลประจ าวัน 

5. ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของหน่วยงาน 
6. ดูแลจัดการก าจัดขยะตามหลักควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. ตรวจสอบจัดหาผ้าอนามัยให้บริการมารดาคลอดของหน่วยงาน 
๒. รับผิดชอบ 5 ส ห้อง Treatment ห้องนมแม่ ดูแลความสะอาดความสะอาดพัดลมเพดาน

ห้องหลังคลอด 
๓. การเบิกวัสดุทางการแพทย์ของห้องชันสูตร และวัสดุส านักงานที่ใช้ในหน่วยงานประจ าเดือน 
4. เตรียมความพร้อมแบบบันทึกเวชระเบียนทารกแรกเกิด 

 

168. นำงรัชฎำพร  อกอุ่น      ต ำแหน่ง  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

1.  เตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ในหน่วยงาน 
2.  ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน 
3. จัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบ  เครื่องผ้าและน้ าดื่มให้เพียงพอ 
4. ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้               

- การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  เช่น วัดสัญญาณชีพ  ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  ช่วยจัดเตรียม 
- อุปกรณ์  เครื่องมือเกี่ยวกับการเตรียมตรวจ  และการรักษาพยาบาลประจ าวัน 

5. ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของหน่วยงาน 
6. ดูแลจัดการก าจัดขยะตามหลักควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 
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หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 

1. การเบิกยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด าของหน่วยงานประจ าเดือน 
2. รับผิดชอบ 5 ส ในพ้ืนที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน และดูแลความสะอาดพัดลมหลังคลอด 
3. จัดเตรียมกระดานรองมือให้สารน้ าในทารกแรกเกิด   
4. เตรียมความพร้อมแบบบันทึกเวชระเบียนทารกแรกเกิด 

 
169. นำงลภัสชวัล    แดนรำช      ต ำแหน่ง  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1.  เตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ในหน่วยงาน 
2.  ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน 
3. จัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบ  เครื่องผ้าและน้ าดื่มให้เพียงพอ 
4. ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้               

การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  
ช่วยจัดเตรียม อุปกรณ์  เครื่องมือเกี่ยวกับการเตรียมตรวจ  และการรักษาพยาบาลประจ าวัน 

5. ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของหน่วยงาน 
6. ดูแลจัดการก าจัดขยะตามหลักควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

 

 หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
1. บันทึกการให้บริการวัคซีน BCG ทารกแรกเกิดหลังคลอด 
2. รับผิดชอบ 5 ส ในพ้ืนที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน  และดูแลความสะอาดมุ้งลวดห้องหลังคลอด 
3. จัดเตรียม Set  bed  bath  ส าหรับอาบน้ าทารกแรกเกิด 
4. เตรียมความพร้อมแบบบันทึกเวชระบียนทารกแรกเกิด 
 
170. นำงสำวสมทอน  กันหำลำ      ต ำแหน่ง  พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
1. เตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ในหน่วยงาน 
2. ดูแลความสะอาด 5 ส ในหน่วยงาน 
3. จัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบ  เครื่องผ้าและน้ าดื่มให้เพียงพอ 
4. ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ดังนี้       

การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น  วัดสัญญาณชีพ  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง   
ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือเกี่ยวกับการเตรียมตรวจ  และการรักษาพยาบาลประจ าวัน 

5. ท าหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของหน่วยงาน 
6. ดูแลจัดการก าจัดขยะตามหลักควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

 

หน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ 
๑. รับผิดชอบ 5 ส ห้องคลอดและห้องผ่าตัด 
๒. การเบิกวัสดุทางการแพทย์ของหน่วยงานประจ าเดือน 
๓. เตรียมความพร้อมแบบบันทึกเวชระเบียนทารกแรกเกิด 
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