ภาคผนวก ก.
ตําแหนงประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ระดับตําแหนง

วิชาการ
กายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
ระดับปฏิบัติการ

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานกายภาพบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก
โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเครื่องมือและ
วิธีการทางกายภาพบําบัด หรือในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอนหรือโรคเฉพาะทาง เชน การใชความรอน แสง เสียง
ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการใหคาแนะนําแกญาติหรือผูที่
เกี่ยวของกับผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับดีทั้งทางรูปและทาง
หนาที่ ตลอดจนการใชเครื่องชวยผูพิการ
1.2 ปฏิบัติการดานกายภาพบําบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการบริการทางกายภาพบําบัดแก
ผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการบริการที่ถูกตองเหมาะสม
1.3 คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อใหการ
บริการทางกายภาพบําบัดไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา
1.4 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการบริการผูปวยใหมี
คุณภาพ
1.5 สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางดานกายภาพบําบัด
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการบริการ
3.1 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
4.1 สอน แนะนํา ใหคาปรึกษา เบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
4.2 ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับดานกายภาพบําบัด เพื่อให
ประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร
การแพทย กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือ ในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร
การแพทย กายภาพบําบัด และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือ ในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได

ตําแหนงประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ระดับตําแหนง

วิชาการ
เภสัชกรรม
เภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ทาหนาที่ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไปทั้งที่เปนยารับประทานและยาใชภายนอก เพื่อใหผูปวย
ไดรับยารับประทานและยาใชภายนอกที่ถูกตอง และเหมาะสมกับโรค
1.2 จายยา จัดยา บรรจุยา และใหคาแนะนําวิธีการใชยาที่ถูกตองแกผูปวย เพื่อใหผูปวยใชยาไดอยาง
ถูกตอง และครบถวน
1.3 จัดระบบ ดูแล และเก็บรักษายา เวชภัณฑ และเคมีภัณฑตางๆ ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม
เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของยา
1.4 ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา และใหบริการเบิกจายยาและเวชภัณฑตางๆ เพื่อใหมีปริมาณยาที่เพียงพอ
ครบถวน และมีคุณภาพในการรักษาแกผูปวย
1.5 บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องตน เพื่อบรรลุผลการรักษา ปองกันควบคุมโรค และ
ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ
1.6 คุมครองผูบริโภค ตรวจวิเคราะห ประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเบื้องตน ดานยา สมุนไพร
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน เปนธรรมและปลอดภัย
1.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องตน เพื่อพัฒนางาน
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเภสัชกรรม เพื่อนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดา
1.8 จัดทา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คูมือเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบและรวมดําเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคาแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภคในระดับเบื้องตนแกผูปวย ญาติ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูล ใหบริการขอมูลเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภค เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
4.3 สอน นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุมครองผูบริโภคแกนักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เภสัชศาสตร
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เภสัชศาสตร
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได

ตําแหนงประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ระดับตําแหนง

วิชาการ
เทคนิคการแพทย
นักเทคนิคการแพทย
ระดับปฏิบัติการ

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ทางหองปฏิบัติการเพื่อเก็บสิ่งสงตรวจที่ไดมาจากรางกายมนุษย เก็บรักษาสิ่งสงตรวจ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในกระบวนการตรวจวิเคราะห ตรวจทดสอบ วิเคราะห เพื่อทราบชนิดและปริมาณของ
สิ่งสงตรวจ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมงานดานเคมีคลินิก
จุลทรรศศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อ
นาผลมาใชในการวินิจฉัย ปองกัน ติดตามการรักษา ทานายความรุนแรงของโรค และประเมินภาวะสุขภาพ
1.2 ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย เพื่อใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา
1.3 รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบื้องตนดานเทคนิคการแพทยที่ไมยุงยากซับซอนเพื่อประกอบการ
วางแผนหรือการจัดทารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานดานเทคนิคการแพทย และสาธารณสุข
1.4 ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห และวิจัย ดานเทคนิคการแพทยเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษา วิเคราะห วิจัยสํารวจขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน
พัฒนางานดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

4. ดานการบริการ
4.1 เผยแพร ความรู เกี่ยวกับ งานการตรวจทางหองปฏิบัติการใหผูใชบริการ ผูปวย ญาติ และ
ประชาชนทั่วไปเพื่อใหมีความเขาใจในการตรวจทางหองปฏิบัติการ
4.2 สอน แนะนํา การปฏิบัติงาน แกบุคลากรดานสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 ใหบริการขอมูลแกผูที่เกี่ยวของในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อใหไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร
การแพทย ดานวิทยาศาสตรการแพทย เนนทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปน ผูป ระกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร
การแพทย ดานวิทยาศาสตรการแพทย เนนทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปน ผูป ระกอบโรคศิลปะ
สาขาเทคนิคการแพทย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตําแหนงนี้ได

