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 เนื่องด้วยบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาล เป็นบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มใหญ่ท่ีสุด ในระบบ
บริการสุขภาพ  มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพใน
ระบบริการสุขภาพทุกระดับ  ตลอด 24 ช่ัวโมงและมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้าง ประกอบกับมี
บุคลากรในการปฏิบัติงานจ านวนมาก  แบ่งเป็นหลายระดับ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจใน
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการท างานร่วมกัน  โดยปราศจากปัญหาและอุปสรรค 
 ดังนั้นทางกลุ่มงานการพยาบาลจึงได้จัดท าคู่มือบริหารงานกลุ่มงานการพยาบาลขึ้น  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานการพยาบาลและใช้เป็นคู่มือในการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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วิสัยทัศน์  
 “เป็นองค์กรด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีการบริหาร บริการ วิชาการเป็นเลิศ” 
 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 

 
เป้าหมายหลักตามพันธกิจ 

1. ประชาชนสุขภาพดี 
2. องค์กรมีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนพึงพอใจ บุคลากรมีความสุข 
4. แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  
2. อัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
3. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนงาน พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ)  
4. ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการภายในองค์กร  
5. หน่วยงานสาธารณสุขของ คปสอ.ลอง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ  
6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา  
โรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 
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ค่านิยม    “M O P H - H U G L O N G” 
 
 M = Mastery เป็นนายตนเอง 
 O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
 P = People centered approach ใส่ใจประชาชน 
 H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 

H = Happiness คนมีความสุข 
U = Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่ง 
G = Generosity ความกรุณาเอ้ือเฟ้ือ 
L = Learning and Growth การเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O = Opportunity การเปิดโอกาส 
N = Networking การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
G = Good governance การบริหารจัดการที่ดี  
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วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาการ ผู้รับบริการปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัย 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพ่ือการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี บุคลากรมี

ความสุข 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะที่จ าเป็นสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือสร้างผลงานวิชาการ นวตกรรมทางการ

พยาบาล  
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 
ค่านิยมกลุ่มการพยาบาล 

“ สามัคคี มีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาวิชาการต่อเนื่อง ” 
 
เป้าประสงค์(Goal) 

1. ระบบบริการและบริหารทางการพยาบาลมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
3. ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ 
4. เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 
ขอบเขตการให้บริการ  เป็นการให้บริการในงานดังต่อไปนี้ 

1. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
3. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
4. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 
5. งานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 
6. งานจ่ายกลาง และซักฟอก 
7. งานการพยาบาลผู้คลอด 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ขอบเขตการให้บริการกลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ( พ.ศ.2560 - 2564 ) 
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โครงสร้างการบริหารการพยาบาล 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

คณะอนุกรรมการบริหารการพยาบาล 

งานการพยาบาล 
ผู้ป่วยใน 

งานการพยาบาล 
ผู้คลอด 

งานการพยาบาล 
งานผู้ป่วยนอก 

กลุ่มงานการพยาบาล 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญีพยาบาล 

 

งานการพยาบาล 
ควบคุมการติดเชื้อ 

 

งานจ่ายกลาง และซักฟอก  
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คณะท างานองค์กรพยาบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบาย 

บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

คณะท างานด้านบริหาร 
บทบาทหน้าที่ 

1.งานวางแผนและวิเคราะห์
อัตราก าลังโดยใช้ กรอบ 
FTE, Productivity 
2.งานวางแผนพัฒนา
บุคลากร (HR) เช่นการ
คัดเลือก คัดสรร การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่ง 
3.งานบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ 
4.งานยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการของกลุ่มงานฯ 
5.งานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลตามแผนงาน/
โครงการ 

คณะท างานด้านบริการ 
บทบาทหน้าที่ 

1.งานพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลและมาตรฐาน
เน้นการประกันความ
ปลอดภัยของผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 
2.งานพัฒนาจริยธรรมและ
พฤติกรรมบริการ 
3.งานเกื้อกูลองค์กรและ
สังคม เช่น ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่, พอ.สว., บริจาค
โลหิต, หนว่ยปฐมพยาบาล 
4.งานนิเทศทางการพยาบาล 
 

คณะท างานด้านวิชาการ 
บทบาทหน้าที่ 

1.งานจัดการความรู้ (KM) 
เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกวด ประชุมวิชาการ 
2.งานพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้/ทักษะที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช่น JD, JS, 
Competency 
3.งานสารสนเทศ เช่น ระบบ
รวบรวมผลงาน 
4.งานวิชาการและวิจัย 
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรพยาบาล 
1. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรบริหารสูงสุดและทีมบริหารของโรงพยาบาล ในเรื่องที่

เกี่ยวกับบริการพยาบาล 
2. ประสานงานกิจกรรมและนโยบายของงานบริการพยาบาล รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน 

หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ดูแล ส่งเสริม อ านวยความสะดวก และควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล

ทุกคน ให้มีหลักประกันว่ามีการปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพ 

4. ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละระดับ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างาน 

5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ทั้งด้านการบริหาร บริการ
และวิชาการ  ให้สอดคล้องกับปรัชญาวิชาชีพ และภาระหน้าที่ในทีมงาน 

6. จัดระบบการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน แผนก/สาขา/หน่วยงานย่อย 
7. ก าหนดหลักการ/วิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะ ในการพ่ึงและดูแลตนเอง ด้านสุขภาพ

อนามัยแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล และเม่ือกลับไปด ารงชีวิตที่บ้าน 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้น าทีมการพยาบาลทุกระดับ 

1. การบริหารหน่วยงาน จัดระบบงาน จัดท าแผน พัฒนาเจ้าหน้าที่ ประสานงาน วางระบบประเมิน
และพัฒนาคุณภาพการบริการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล 

2. นิเทศ  ติดตาม สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงในการน ากระบวนการพยาบาล มาใช้ในการ
พยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

คุณลักษณะและทักษะที่ต้องการ (Job Spection ) 
ระดับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

1. มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการพยาบาล ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
บริหารสาธารณสุขระดับต้น มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป 

2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารการพยาบาลให้บรรลุตามพันธกิจและนโยบายที่ก าหนด 
3. มีความสามารถด้านวิจัย โดยแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน 
4. มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
6. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน 
7. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมด้านการแต่งกาย อารมณ์ จิตใจ 
8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
9. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
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ระดับหวัหน้างาน 
1. มีทักษะ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลในงานที่รับผิดชอบ เป็นพยาบาล

วิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ มีประสบการณ์ทางการพยาบาล
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ ตามพันธกิจ และ
นโยบายที่ก าหนด 

3. มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน 
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้านการแต่งกาย อารมณ์ และจิตใจ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. มีความรู้ในด้านการวิจัยโดยแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 
คุณลักษณะงานของบุคลากรกลุ่มงานการพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล 
สรุปลักษณะงาน (Summary Position) : ผู้น า  ผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ ผู้ควบคุมงานที่มี

ผลกระทบต่อภารกิจหลักขององค์กร  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ วางแผน
ระยะยาวที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ภายใน และภายนอกองค์กร ควบคุมก ากับมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลกรทางการพยาบาล เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพ 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
ด้านการปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Operation/Expertise) 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการดูแลระบบการติดตามผลการพยาบาลของหน่วยงานในองค์กร 
พยาบาล เพ่ือให้บริการพยาบาลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบของกลุ่มการพยาบาลเพ่ือเป็นแนว 
ทางการตัดสินใจบริหารจัดการระบบบริการของกลุ่มการพยาบาลให้มีคุณภาพ และความทันสมัย 

3. ศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์แนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบบริการ 
พยาบาล  เพ่ือการวินิจฉัย ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่มการพยาบาล 

4. เชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มการพยาบาล กับสารสนเทศของโรงพยาบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพของระบบ 
บริการรักษาพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล 
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     ด้านการบริหารและก ากับดูแล (Management and Supervisory) 
1. ก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลโดยใช้ความรู้เชิง 

บูรณาการ  เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตองสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  นโยบายของโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข 

2. ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานของกลุ่มการพยาบาล เพ่ือเป็นแนว 
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับของกลุ่มการพยาบาล ให้ปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ก าหนดระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือจ าแนกความแตกต่างและ 
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มการพยาบาล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

4. ควบคุม ก ากับการบริหารการบริการพยาบาลของทุกหน่วยงานอย่างมีเอกสิทธิ์ เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในกลุ่มการพยาบาลช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. เจรจาต่อรอง และจัดการกับความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน 
การด าเนินงาน และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลการในองค์กรและวิชาชีพ 
 

ด้านวางแผน (Planning) 
1. จัดท าแผนกลยุทธ์ และก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของกลุ่มการ 

พยาบาล ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของโรงพยาบาล  องค์กรวิชาชีพ แผนพัฒนาสาธารณสุขและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจทีก่ าหนด 

2. วางแผนงานและจัดการเชิงกลยุทธ์ประจ าปี เพ่ือให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานตอบสนองความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

3. บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ี 
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลและกลุ่มการพยาบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

ด้านการประสานงาน (Communication and Cooperation) 
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ข้อมูลต่างๆ หรือเสนอแนวทางหรือโครงการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ทางด้านการ
พยาบาล 

2. เป็นตัวแทนของกลุ่มการพยาบาลในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ระดับโรงพยาบาล จังหวัด 
และ/หรือประเทศเพ่ือให้ข้อมูล เสนอความคิดเห็น และประสานงานในประเด็นต่างๆเก่ียวกับการพยาบาล 

3. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาล 
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาด (Marketing) ของหน่วยงาน/โรงพยาบาล เพ่ือแสวงหาวิธีเพ่ิม 
ผลผลิต (Productivity) โดยรวมขององค์กร 
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5. พัฒนาระบบการสื่อสารและและประสานงานระหว่างบุคคล ผู้ใช้บริการ วิชาชีพและหน่วยงานทั้ง 
ภายในและภายนอกกลุ่มการพยาบาล/โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

6. สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลของกลุ่มการพยาบาล กับสหวิชาชีพและ 
ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

7. สร้างและ/หรือมีส่วนร่วมในเครือข่ายคุณภาพการพยาบาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
พยาบาล 

8. แสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Best 
Practice ของกลุ่มการพยาบาล 

 

ด้านการบริการ (Service) 
1. จัดท าและ/หรือสนับสนุนการผลิตนวตกรรม/สร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และหา 

ค าตอบในการแก้ไขปัญหาการท างานของกลุ่มการพยาบาล 
2. สอน เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ในการพัฒนา  

ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อหารือทางการพยาบาลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเด็นที่ 
ต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพยาบาล  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ ส าหรับการจัดการกับปัญหาและ/หรือความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับการตัดสินใจ 
1. มีเอกสิทธิ์ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มการพยาบาล 
2. มีอ านาจตัดสินใจในการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มการพยาบาล 
3. มีอ านาจตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
4. ตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป้าหมายกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรให้เป็นนโยบายและโครงการที่ 

ชัดเจน/เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล 

ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Operation/Expertise) 
1. ก าหนดเป้าหมาย ขอบเขตบริการพยาบาล ให้สอดคล้องตามภารกิจหลักหรือจุดเน้นของสาขาการ 

พยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์สูงสุด ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

2. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นไปตามเข็มมุ่งและ 
เป้าหมายของกลุ่มการพยาบาล 
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3. ให้การพยาบาล และ/หรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะสาขาที่ต้องใช้ 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพ่ือให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อผู้ป่วย 

4. ก าหนดมาตรฐาน/แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบให้ 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการ  เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 

5. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกสาขาการพยาบาลที่ 
รับผิดชอบ  เพ่ือการวินิจฉัย แก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา 

6. ศึกษา วิจัย  หาความรู้ หรือคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพยาบาล เพ่ือน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดบริการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานของสาขาการพยาบาลที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังยกมาตรฐานการรักษา พยาบาลของหน่วยงานให้สูงขึ้น 

7. ประเมินผลการน าความรู้สู่การปฏิบัติของสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
คุณภาพการพยาบาลตามแบบแผนการพัฒนาคุณภาพของสาขาฯ 

8. ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลของสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบเพ่ือใช้ในการประเมินและ 
วิเคราะห์คุณภาพการพยาบาลตามที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลของสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ 
 

ด้านบริการและก ากับดูแล (Management and Supervisory) 
1. น านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานบริหารบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลสู่การปฏิบัติใน 

สาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์ ด้านการ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐานที่กลุ่มการพยาบาลก าหนด 

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาคุณภาพบริการในภาพรวมของสาขาการ 
พยาบาลที่รับผิดชอบ  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา การจัดการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และการ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริการรักษาพยาบาล 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(Performance evaluation) ในภาพรวมของสาขาการ 
พยาบาลที่รับผิดชอบ  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. นิเทศ ติดตาม ควบคุมก ากับและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานในสาขาการ 
พยาบาลที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการพยาบาลแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ด้านวางแผน (Planning) 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการของสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบทั้งด้านบริหาร บริการ และการพัฒนา 

คุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกลุ่มการพยาบาล 
2. วางแผนการศึกษา/ฝึกอบรมในคลินิก/ชุมชนแก่นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ตาม 
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ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การเรียนการสอนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานพยาบาล 

3. รวบรวมผลการด าเนินงานของสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าและให้ข้อเสนอ 
ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาล 

 
ด้านการประสานงาน (Communication and Cooperation) 
1. เป็นตัวแทนของสาขาการพยาบาลในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และระดับจังหวัด  

เพ่ือให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น หารือและประสานงานในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการพยาบาล 
2. ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของกลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล เพ่ือ 

เสนอแนะและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและตามนโยบายรัฐ 

3. ด าเนินการประสานงานภายในสาขาการพยาบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. สื่อสารความคาดหวังของกลุ่มการพยาบาลที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสาขาพยาบาลที่ 
รับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้บุคลากรสามารระบุความส าคัญของเป้าหมายของกลุ่มการพยาบาลและวางแผน
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

5. เจรจาต่อรอง แก้ไขและประสานความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในสาขาและองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในองค์กรและวิชาชีพ 

6. สร้างและหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการในเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลสาขาการพยาบาลที่ 
รับผิดชอบ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ด้านการบริการวิชาการ (Service) 
1. สนับสนุนบุคลากรในสาขาท่ีรับผิดชอบผลิตนวตกรรม และ/หรืองานวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือ 

ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานในสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบ 
2. เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลที่ 

ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้บุคคลดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อหารือทางการพยาบาล แก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานในความรับผิดชอบรู้ 
ความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา 

4. เป็นที่ปรึกษาการจัดรูปแบบบริการของหน่วยงานให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของสาขาการ 
พยาบาลที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การจัดบริการรักษาพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ระดับการตัดสินใจ 
1. ตัดสินใจภายใต้ขอบเขตและแนวทางท่ีได้รับมอบหมาย 
2. พัฒนาระบบงาน จัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณท่ีได้รับ 
3. มีบทบาทในการแก้ปัญหาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
4. ประเมินผลงานจากการก าหนเป้าหมายงานและผลงานที่ได้รับจริง 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพ  K1   

สรุปลักษณะงาน (Summary Position) : ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Basic Nursing Practice)             
แบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ  โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาลในการให้การพยาบาล
โดยตรง/โดยอ้อมแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว  กลุ่มคน   และชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล   เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Operation/Expertise) 
1. ปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทางที่ก าหนดและมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานจริยธรรม  เพื่อให้เกิด 

ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์กับผู้ใช้บริการ  
2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้บริการพยาบาลที่ 

ตอบ สนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ 
3. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย เพ่ือวางแผนให้การพยาบาลอย่าง 

เหมาะสม 
4. ประเมินอาการ จ าแนกความรุนแรง วินิจฉัยปัญหา/ความผิดปกติและภาวะเสี่ยงของผู้ใช้บริการที่ 

อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เพ่ือวางแผนการดูแลไดอ้ย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และทันเวลา  
5. ติดตามสังเกตอาการ ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วย  เพื่อตัดสินใจช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและ 

รีบด่วนไดอ้ย่างปลอดภัย   
6. ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือดูการตอบสนองต่อการดูแลและใช้เป็นข้อมูลในการปรับ 

แผนการดูแลต่อเนื่อง 
7. ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือจัดเตรียมผู้ป่วยตามเงื่อนไขที่จ าเป็นและเหมาะสม  เพื่อ 

เตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับการรักษา 
8. ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนควบคุมอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย  เพื่ออ านวย 

ความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
9. ปฏิบัติการในการป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ   และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง  สามารถดูแลสุขภาพตนเอง  และครอบครัวได้ตามศักยภาพ  
10. ปฏิบัติการบ าบัดรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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11. บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติการพยาบาล รายงานอาการและความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ตลอดจน 
ประเมินสภาพผู้ป่วยประกอบกับผลตรวจวินิจฉัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการรักษาพยาบาลของทีมสุขภาพส าหรับ
ก าหนดวิธีการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายผลหรือปรับปรุงการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย 
 

 ด้านวางแผน  (Planning) 
1. วางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วย และประสานงานส่งต่อการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่าง 

ต่อเนื่อง 
2. จัดเตรียมสถานที่  เครื่องมือ อุปกรณ์  และเวชภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมใช้ในการให้บริการ 

รักษาพยาบาลตลอดเวลา  
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันโรค ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพของหน่วยงาน  เพื่อก าหนดบริการพยาบาลตามความเหมาะสม   
4. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามขอบเขต เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อให้ 

ผู้ใช้บริการได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

ด้านการประสานงาน  (Communication  and  Cooperation) 
1. ช่วยแพทย์ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยตามขอบเขต พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์    เพ่ือให้ 

กระบวนการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ    
2. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล   เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการ 

รักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
3. สามารถใช้แหล่งประโยชน์และประสานความร่วมมือจากทีมสุขภาพ/บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือวางแผนการดูแลผู้ใช้บริการในความรับผิดชอบทั้งในโรงพยาบาลและ/หรือในชุมชน 
 

ด้านการบริการ  (Service) 
1. สอนและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่บุคคล  ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้ทราบวิธีปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัยจากโรค 
2. ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
  

ด้านการบริการวิชาการ (Service) 
1. สอน ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคล  ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้ 

ทราบวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค 
2. ให้ค าปรึกษา และแนะน าด้านสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวได้ข้อมูลที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพ  K2   
 

สรุปลักษณะงาน (Summary Position)  : ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือ
ผู้ป่วยภาวะวิกฤต หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน หรือผู้ป่วยตามกลุ่มโรค หรือปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ซึ่ง
ต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ด้านการพยาบาลมาใช้ในการบูรณาการความรู้ และทฤษฎีทางการ
พยาบาลในการปฏิบัติงาน ศึกษา  วิเคราะห์  และปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาล ตลอดจนการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมการพยาบาลของหน่วยงานหรือชุมชน  อันจะน าไปสู่การจัดบริการรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานหรือชุมชม 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Operation/Expertise) 
1. บูรณาการความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค  ผู้ป่วยภาวะ 

วิกฤต หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนหรือผู้ป่วยตามกลุ่มโรคหรือชุมชน  เพ่ือให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและได้รับ
การดูแลที่ถูกต้อง  เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย์ 

2. ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัส  หรือในกรณีท่ีต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วย 
กรณีระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว  เพ่ือประคองอาการของผู้ป่วยและช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนได้รับการรักษา
จากแพทย ์

3. สังเกตและประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เพ่ือให้การ 
พยาบาลและแก้ไขภาวะวิกฤตที่จะคุกคามชีวิตผู้ป่วย   

4. ให้การพยาบาล จัดและพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วยตามกลุ่มโรคหรือปัญหาในชุมชน 
5. ใช้ข้อมูลที่เป็นผลจากการดูแลผู้ป่วยมาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกับทีมการพยาบาล และ 

ทีมสุขภาพอ่ืน ๆ  เพ่ือหาทางเลือกท่ีปฏิบัติได้ดีที่สุด โดยอาศัยองค์ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ทางด้าน
การพยาบาล 

6. ศึกษา  และวิเคราะห์ปัญหาด้านการรักษาพยาบาลในประเด็นต่าง  ๆ  เพื่อพิจารณาหาแนว 
ทางแก้ไขท่ีเหมาะสม 

7. ช่วยแพทย์ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยตามขอบเขต พรบ. วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ในผู้ป่วย 
เฉพาะโรค  ผู้ป่วยภาวะวิกฤต หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน    เพ่ือให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว และรวดเร็วทันท่วงที 

8. ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานให้มีความเหมาะสม  สะอาดถูกลักษณะ  เพื่อให้ 
ผู้ป่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

9. มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตามความรู้ ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ในการให้ 
การดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

10. ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการท าวิจัยทางการพยาบาล  เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและใช้เป็น 
ข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน 
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11. บูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลงานวิจัย เพ่ือให้เกิดการบริการ 
พยาบาลที่มีคุณภาพ และประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ 
 

 ด้านวางแผน  (Planning) 
1. ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท ามาตรฐานบริการพยาบาล/แนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การ 

รักษาพยาบาลมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  น าไปสู่การให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. วางแผนการบริการพยาบาล  การฟื้นฟูผู้ป่วย  ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการ 
พยาบาลของหน่วยงาน  เพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน  สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
ของหน่วยงาน  

3. วางแผนด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและป้องกันโรคเชิงรุก เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ ครอบครัว  
ประชาชนและชุมชน ได้รับการดูแล และปกป้องสุขภาพ 

4. วางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานตามขอบเขต  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด และข้อมูล 
ความเสี่ยงในหน่วยงาน  เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ 
 

ด้านการประสานงาน  (Communication  and  Cooperation) 
1. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน/การด าเนินงานของ 

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ และชุมชน/ท้องถิ่นในการจัดบริการรักษา 

 พยาบาล  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชน 
4. ใช้แหล่งประโยชน์และประสานความร่วมมือจากทีมสุขภาพ/บุคคลและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือวาง 

แผนการดูแลผู้ใช้บริการในความรับผิดชอบทั้งในโรงพยาบาลและ/หรือในชุมชน 
 

ด้านการบริการ  (Service) 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเพ่ิมเติมความรู้แก่บุคลากรระดับรองลงมา  ตลอดจนประเมินผลการ   

ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

2. จัดโปรแกรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความรู้บุคลากรในหน่วยงาน 
3. คิดค้น  ปรับปรุงการสอนหรือแนะน าผู้ป่วย  หรือประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการรักษา 

สุขภาพ  เพ่ือให้การสอนหรือแนะน าดังกล่าวได้ผลดี  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล
ดังกล่าว 
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หน้าที่ความรับผิดชอบผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ ให้บริการ

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ
จัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการท าหัตถการต่างๆ ให้
มีจ านวนเพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น พลิก
ตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น 

3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟ้ืนฟู
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา 

4. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ 
5. ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม

หลักมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

 
จริยธรรมองค์กรพยาบาล 

1. พยาบาลทุกคนต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. บุคลากรทุกคนขององค์กรพยาบาลต้องเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิผู้ป่วยญาติผู้ป่วยที่มาติดต่อและ

เพ่ือนร่วมงาน 
3. พยาบาลทุกคนต้องผดุงไว้ซึ่งปฏิญญาพยาบาล 
4. มีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสามัคคีซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเองและเคารพในวิชาชีพของ

ผู้อื่น 
5. ให้การบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมับของผู้ใช้บริการ 
6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในคุณภาพบริการพยาบาล 
7. รักษากฎระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ไม่รายงานเท็จหรือปกปิดสิ่งที่ควรรายงาน ไม่สนับสนุนให้มีการ

กระท าใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม 
8. ไม่ปฏิเสธการให้บริการเมื่ออยู่ในฐานะท่ีจะกระท าได้ 
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การวางแผนสืบทอดต าแหน่งสายงานการพยาบาลวิชาชีพ 
 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือให้งานในต าแหน่ง
งานหลัก (Key Positions) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีภาวะผู้น าและความพร้อมที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว  

ในการบริหารการสืบทอดต าแหน่งขององค์กรพยาบาลนั้น จ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 3 ข้อ 
คือ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการระบุหาเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถสูง 
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
3. เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร 
ส าหรับการวางแผนสืบทอดต าแหน่งสายงานการพยาบาลวิชาชีพ ถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของ

ผู้บริหารการพยาบาลซึ่งต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นและเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับต าแหน่งว่างในอนาคตเนื่องจากการเกษียณ การสูญเสีย การ
โอนย้าย การเลื่อนต าแหน่งหรือปัจจัยอื่น ๆที่เก่ียวข้อง 
 
เส้นทางความกา้วหน้าสายงานการพยาบาลวิชาชีพ 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่งสายงานการพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเส้นทางการเติบโตหรือเส้นทาง
ความก้าวหน้าสายงานการพยาบาลวิชาชีพที่สามารถก้าวหน้าได้ใน 2 เส้นทาง ด้วยกัน ได้แก่ 

1. สายคลินิก 
2. สายบริหาร 
เส้นทางความก้าวหน้าทั้ง 2 เส้นทางนี้สามารถแสดงเป็นแผนภาพที่เปรียบเทียบกับเส้นทาง

ความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 
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เส้นทางความก้าวหน้าสายงานการพยาบาลในวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
 

 
 
 
พยาบาลวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 เส้นทางความก้าวหน้าสายงานการพยาบาลในวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. สายคลินิก หมายถึง การเติบโตในบทบาทของพยาบาลระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลเฉพาะทางรวมถึงการเติบโตในบทบาทของพยาบาลผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse : APN) บันไดความก้าวหน้าสามารถอธิบายควบคู่
กับเส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ตามแผนภาพที่ 1 เส้นทาง
ความก้าวหน้าสายงานการพยาบาลในวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข และแผนภาพที่ 2 เส้นทางสายคลินิก 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานพยาบาลวิชาชีพ ด้านคลินิก ด้านบริหาร 

ระดับทรงคุณวุฒิ 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับช านาญการ 

ระดับปฏิบัติการ 

3 ปี 

พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ 

4 ปี 

6 ปี 

พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ/APN 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/
APN 

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

CNO ระดับเขต  
(ผู้บริหารพยาบาลระดับเขต) 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/
หัวหน้าพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล/ หัวหน้ากลุ่มงาน
พยาบาลสาขา.... 

หัวหน้างาน/ หวัหน้าหอผู้ปว่ย 

พยาบาลวิชาชีพประจ าการ
(Successor) 
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เส้นทางความก้าวหน้าสายคลินิก 
 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับทรงคณุวุฒิ 

 
พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับเชี่ยวชาญ 

 
พยาบาลวิชาชีพ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับช านาญการ 

 
พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับปฏิบัติการ 

 
แผนภาพที่ 2 เส้นทางความก้าวหน้าสายคลินิก 

 
การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  

เป็นต าแหน่งแรกเริ่มเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจัดเป็นต าแหน่งระดับประจ าการ ตามระบบ
ต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มีระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง ประมาณ 6 ปี  ก่อนก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น คือระดับช านาญการ หัวหน้าพยาบาล/ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีการสั่งสม
ประสบการณ์และเพ่ิมพูนสมรรถนะ โดยให้ความรู้ความสามารถเก่ียวกับ 

1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
2. ด้านการท างานเป็นทีม 
3. ภาวะผู้น า 
4. การดูแลผู้ป่วยเฉพาะสาขา 
5. การพัฒนาคุณภาพ 
6. ร่วมงานวิจัย/น าผลมาใช้ 
7. กฎระเบียบ/กฎหมายวิชาชีพ 
8. จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

การวิจยัคลินิก 
Advanced Nursing Best Practices 

Coaching  Mentoring 

Essential Skill for Clinical Nursing 

Practices 

TQM, KM, R  D, 
R2R, QA, HA, ESB 

RM, Ethics, Specific Nursing 
Practices 

- เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ตามพันธกิจขององค์กร
พยาบาล สอดคล้องกับ
สาขาความเป็นเลศิของ
ระบบบริการของแต่ละ
สถานพยาบาล 
- เน้นการบริการพยาบาลที่
ยุ่งยากซับซ้อน 
- เน้นการวิจัยและพัฒนา
เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบตัิการ
พยาบาล/ระบบบริการ
พยาบาล 
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การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ  
เป็นระดับต าแหน่งความก้าวหน้าที่พยาบาลวิชาชีพจะก้าวจากระดับปฏิบัติการไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

อีก 1 ระดับ ในระหว่างนี้ หัวหน้าพยาบาล/ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล ให้มีการสั่งสมประสบการณ์และเพ่ิมพูนสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มี
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ประมาณ 4 ปี ก่อนเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ โดยให้ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกบั 

1. หลักสูตรเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล 
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 
3. การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาล 
4. การบริหารจัดการทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 
5. ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กฎหมาย และจริยธรรมกับการบริการทางการพยาบาล 
7. นโยบายสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
9. การอ่านวารสาร/เรียนรู้ท าวิจัย/น าผลวิจัยมาใช้ 
10. อบรมเฉพาะทางการพยาบาลเฉพาะสาขาหรือสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาเอก 
การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการพิเศษ  

เป็นระดับต าแหน่งความก้าวหน้าที่พยาบาลวิชาชีพจะก้าวจากระดับช านาญการไปสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ ในระหว่างนี้ หัวหน้าพยาบาล/ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีการสั่งสมประสบการณ์และเพ่ิมพูนสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดให้มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประมาณ 3 ปี ก่อนเข้าสู่ระดับเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของการ
พยาบาล ซึ่งสามารถเติบโตในเส้นทางคลินิก โดยให้มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลสาขาต่าง ๆที่
สอดคล้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญสามารถรับผิดชอบการจัดบริการพยาบาลที่
ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างประสิทธิภาพ  
การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ  

เป็นระดับต าแหน่งความก้าวหน้าที่พยาบาลวิชาชีพจะก้าวจากระดับช านาญการพิเศษไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประมาณ 3 ปี ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาลได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  และด้าน
การพยาบาลผู้คลอด โดยให้ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน ปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัยด้านการพยาบาลและสามารถน ามาประยุกต์ใช่ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตุประสงค์ 
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การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับคุณวุฒิ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้านการพยาบาล โดยให้มีความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ภายใต้การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในภาพ
ประเทศ  เพ่ือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมากหรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาเพ่ือพัฒนา
งานด้านการพยาบาลระดับประเทศที่จะส่งผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในภาพกว้าง 
 
2.สายบริหาร หมายถึง การเติบโตในบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ผู้บริหารระดับต้น 
คือหัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับกลางคือหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บิหารระดับสูงคือ
หัวหน้าพยาบาล โดยเทียบความก้าวหน้าของต าแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ. ก าหนด 

1. หัวหน้าพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
2. หัวหน้ากลุ่มงาน คือ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
3. หัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้างาน คือ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
บันไดความก้าวหน้าสามารถอธิบายควบคู่กับเส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพที่ส านักงาน 

ก.พ. ก าหนด ดังแผนภาพที่  1 และแผนภาพที่ 3 เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหารดังนี้ 
 

เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
พยาบาลระดับเขต 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ด้านการพยาบาล/ หัวหน้าพยาบาล 
หัวหน้าพยาบาล/ 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา 
หัวหน้างาน/ 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 
พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับปฏิบัติการ 

 
แผนภาพที่ 3 เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหาร 

 

ผู้บริหารการพยาบาล
ระดับสูง 

ผู้บริหารการพยาบาล
ระดับกลาง 

 

ผู้บริหารการพยาบาล 
ระดับต้น 

 
Successors 

เป็นการพัฒนาความรู้
ทักษะการเป็นผู้น าที่ดี
ให้กับผู้บริหารการ
พยาบาลเพื่อให้สามารถ
น าพาองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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การเตรียมความพร้อมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ  
เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย/ หัวหน้างาน (Successors) หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดแผนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มนี้ให้มีการสั่งสมประสบการณ์
และเพ่ิมพูนสมรรถนะเพ่ือให้ก้าวสู่ต าแหน่งสายบริหารโดยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 
2. การบริหารจัดการทางการพยาบาลเบื้องต้น 
3. ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กฎหมาย และจริยธรรมกับการบริการทางการพยาบาล 
5. นโยบายสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. การอ่านวารสาร/เรียนรู้ท าวิจัย/น าผลวิจัยมาใช้ 
7. การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเฉพาะสาขา 
8. การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
9. การใช้ภาษาอังกฤษ 
 

การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารระดับต้น  
เทียบเท่ากับพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน เพื่อให้

ก้าวสู่ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มนี้ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ และเพ่ิมพูนสมรรถนะเพ่ือให้ก้าวสู่สาย
บริหาร โดยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 

1. การพัฒนาและประเด็นปัญหาการบริหารทางการพยาบาลที่ยุ่งยาก 
2. การบริหารทางการพยาบาล 
3. การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาล 
4. การสื่อสารองค์กรและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล(Organization Communication 

and Nursing Information) 
5. จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล 
6. นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ(Public Health and Environment 

Management) 
7. การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลระดับกลาง 
8. การศึกษาดูงานด้านการบริหารหน่วยงาน/หอผู้ป่วย 
9. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
10. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 
11. ยุทธศาสตร์และการวางแผนระดับสหสาขาวิชาชีพ 
12. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาพสาขา 
13. การน าเสนอผลงานวิชาการ 
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14. การร่วมท าวิจัยในทีมสหสาชาวิชาชีพ 
15. การใช้ภาษษอังกฤษ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารระดับกลาง  
เทียบเท่ากับพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือให้ก้าวสู่

ต าแหน่ง หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มนี้ให้มีการสั่งสมประสบการณ์ และเพ่ิมพูนสมรรถนะเพ่ือให้ก้าวสู่สายบริหาร 
โดยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 

1. การพัฒนาภาวะผู้น าและประเด็นปัญหาการบริหารทางการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก 
2. การบริหารทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 
3. การสื่อสารองค์กรและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล(Organization Communication 

and Nursing Information) 
4. จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล 
5. นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ(Public Health and Environment 

Management) 
6. ปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลระดับกลาง 
7. การศึกษาดูงานด้านบริหารกลุ่มงาน 
8. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
9. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 
10. การท างานวิจัยในงานการพยาบาล 
11. การใช้ภาษาอังกฤษ 

 
การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง แบ่งเป็น 2 ระดับ 
ระดับที่ 1 ผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลกลุ่มนี้ให้มีการสั่งสมประสบการณ์และเพ่ิมพูนสมรรถนะเพ่ือให้ก้าวสู่ต าแหน่งสายบริหาร
ระดับสูงโดยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ 

1. การพัฒนาภาวะผู้น าระดับสูง 
2. การบริหารขั้นสูงทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 
3. การสื่อสารองค์กรและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลในภาพขององค์กรพยาบาล/กลุ่มงาน 
4. จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับผู้บริหารระดับกลางทางการพยาบาล 
5. นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพภายในองค์กรพยาบาล 
6. ปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาล 
7. การศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรพยาบาล 
8. การน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
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9. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 
10. การใช้ภาษาอังกฤษ 

 
ระดับที่ 2 ผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง พยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ จากกระทรวงสาธารสุข เทียบเท่า พยาบาลวิชาชีพระดับ
ทรงคุณวุฒิโดยมีหน้าที่  การวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมงานการพยาบาล การควบคุม ก ากับ หน่วยงานด้าน
การพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในภาพเขตบริการ และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการพยาบาลระดับประเทศ/หรือต่างประเทศ ดังนั้นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาลขั้นสูงมากเป็นพิเศษ ในการพัฒนาระบบงานการพยาบาลที่ เป็นนวตกรรม
ใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทันการณ์กับสถานการณ์
การเจ็บป่วย 
 

กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เป็นกระบวนการในการเตรียมคนเข้าสู่ต าแหน่งขององค์กรซึ่งเป็นการ
เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับต าแหน่งที่คาดว่าจะว่างในอนาคต เนื่องจากเกษียณ การสูญเสีย การโอน การ
ย้าย การเลื่อนต าแหน่ง หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจึงถือว่าเป็นศูนย์รวมของ
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาอาชีพ แผนการสรรหาแลการใช้ประโยชน์ ก าลัง
ขององคก์รที่มีเบ็ดเสร็จ 

กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง จ าเป็นต้องมีข้ันตอน หลักเกณฑ์ ตลอดจนระบบการประเมิน
ที่ช่วยให้เกิดการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ความก้าวหน้า การพัฒนาเครื่องมือ และสื่อสารการปฏิบัติ จึงต้องมีการจัดการ และด าเนินการเพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งระบบธรรมาภิบาล 
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ขั้นตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ที่ใช้การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ท่ีใช้การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ใช้ 

คัดกรองผู้มีคุณสมบัติ 
เข้ารับการประเมิน 

ตามหลักเกณฑ์การบรรจุ
แต่งตั้งของส านักงาน ก.พ.
และกระทรวงสาธารณสุข 

ประเมินผู้เข้ารับการ
ประเมินตามต าแหน่งาน 

รายงานผู้บริหารของ
องค์กรให้ความเห็นชอบ 

พัฒนาบุคคลที่จะเป็น 
replacement และบุคคล

ในระบบความก้าวหน้า 

ก าหนดตัวบุคคลจาก
ระบบความก้าวหน้าเพ่ือ

เป็น replacement 

แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งจาก 
replacement plan หรือ
จากระบบความก้าวหน้า 

แก้ไข 

หลักเกณฑ์การประเมินตาม
แนวทางระบบความก้าวหน้า

ของกองการพยาบาล 

หลักสูตรขั้นต่ าตาม
แผนพัฒนาความก้าวหน้า

สายงานพยาบาลวิชาชีพของ
กองการพยาบาล 

แนวทางระบบความก้าวหน้า
ของกองการพยาบาล 

NO 

YES 
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ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน 
เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมากในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเตรียมในการเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 

ดังนั้นต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์ 
กรพยาบาลและสิ่งที่ส าคัญต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบทั่วถึง ในที่นี่ขอน าเสนอหลักเกณฑ์
การคัดเลือกบุคลคลเช้าสู่ระบบความก้าวหน้าของสายงานพยาบาลวิชาชีพซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/ หัวหน้างาน ระดับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะสาขา และระดับหัวหน้า
พยาบาล/ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกาพยาบาล ดังตาราง 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ กรรมการ
คัดเลือก 

หัวหน้าหอผู้ป่วย/
หัวหน้างาน 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่ง
รับรองโดยสภาการพยาบาลและไม่หมดอายุ 

2. ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือปฏิบัติการใน
ระดับช านาญการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ยกเว้นในกรณีไม่มีบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว 

3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหรือ
ในสาขานั้น ๆหรือหน่วยงานที่งานเกื้อกูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับ
ผู้จบปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับผู้จบปริญญาโท 

4. ต้องได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/ หัวหน้าหน่วยงาน 

กรรมการบริหาร
กลุ่มการพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วย
เฉพาะสาขา 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่ง
รับรองโดยสภาการพยาบาลและไม่หมดอายุ 

2. ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  
3. ต้องได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

ทางการพยาบาล 
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วย/ หัวหน้า

หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลเฉพาะสาขาไม่

น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับผู้จบปริญญาโทหรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับ
ผู้ได้รับวุฒิบัตรพยาบาลขั้นสูง 

กรรมการบริหาร
กลุ่มการพยาบาล 

หัวหน้าพยาบาล/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล 

1. ก าหนดคุณสมบัติตาม ก.พ. 
2. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่ง

รับรองโดยสภาการพยาบาลและไม่หมดอายุ 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วย/ หัวหน้า

หน่วยงาน หรือนองหัวหน้าพยาบาล/ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลหรือ
หัวหน้าการพยาบาลเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

4. ต้องได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรรถนะผู้บริหาร
ทางการพยาบาล 

กรรมการคัดเลือกที่
ส านักงาน ก.พ.
ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผู้เข้ารับการประเมิน 
การประเมินบุคคลเข้าสู่ระบบความก้าวหน้า บุคลากรทางการพยาบาลที่จะคัดกรองเข้ารับการ

ประเมินเพ่ือเป็นระบบความก้าวหน้าของต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง จ าเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองตามข้ันตอน
ที่ระบุไวและเข้าสู่ระบบการประเมิน ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ประเด็นที่ 2 จ านวนบุคลากรทางการพยาบาลในระบบความก้าวหน้า 
ประเด็นที่ 3 แนวทางการประเมินสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความเห็นชอบ 
 หลังจากผู้มีคุณสมบัติผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและได้จ านวนตามที่ต้องการแล้ว
คณะกรรมการประเมินต้องสรุปรายงานผลการประเมินเพ่ือน าเสนอผุ้บริหารระดับสูงขององค์กรความ
เห็นชอบ ซึ่งสามารถให้ความเห็นชอบมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ 
 แนวทางที่ 1 ผู้บริหารขององค์กรไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ คณะกรรมการประเมินต้องน าไป
ปรับปรุง/ แก้ไขตามข้อเสนอแนะและต้อง าเนินการทันทีและเมื่อปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
น าเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

แนวทางที่ 2 ผู้บริหารขององค์กรให้ความเห็นกับข้อสนอ คณะกรรมการประเมินความสามารถ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดตัวบุคคลจากระบบความก้าวหน้าเพื่อเป็นการแทนที่ (Replacement) 
 คณะกรรมการจัดท าทะเบียนบุคคลที่ผ่านการประเมินและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นชอบเข้า
สู่ระบบความก้าวหน้าและเมื่อต้องแทนที่ต าแหน่งที่เกษียณ/ มีสาเหตุที่ต้องออกจากราชการ ซึ่งการจะ
แทนที่ต าแหน่งนั้น ๆ ต้องด าเนินตามหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของส านักงาน ก.พ. และ กระทรวง
สาธารณสุขต่อไป 
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาบุคคลที่จะเป็นการแทนที่ (Replacement)และบุคคลในระบบความก้าวหน้า 

บุคคลที่จะเป็นการแทนที่ และบุคคลในระบบความก้าวหน้า เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีอาชีพและธรรมาภิบาลนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะให้มี
ความพร้อมก่อนเข้ารับต าแหน่งในระดับต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้  ได้น าเสนอโครงสร้างสายหลักสูตรฌพาะสาย
บริหาร ส่วนสายคลินิก สามารถสนับสนุนให้เติบโตตามเส้นทางคลินิกบริการพยาบาลโดยให้มีความรู้
ความสามารถด้านการพยาบาลเฉพาะทางต่าง ๆที่มีหลักสูตรต่าง ๆในแต่ละสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรสายบริหารทางการพยาบาลประกอบด้วย 3 โครงสร้างได้แก ่
1. โครงสร้างหลักสูตรสายบริหารทางการพยาบาลส าหรับหัวหน้าพยาบาล/หัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจด้านการพยาบาล 
2. โครงสร้างหลักสูตรสายบริหารทางการพยาบาลส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะ

สาขา 
3. โครงสร้างหลักสูตรสายบริหารทางการพยาบาลส าหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน 
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ขั้นตอนที่ 6 แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งจากการแทนที ่
จากการประเมินบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบความก้าวหน้าสายการบริหารนั้นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ 

มาจนถึงการก้าวไปนั่งในต าแหน่งบริหารนั้น ซึ่งบุคคลเหลานี้ก่อนถึงข้ึนตอนสุดท้ายหลังจากได้รับการพัฒนา
สมรรถนะแล้วผู้บริหารองค์กรพยาบาลต้องมีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ถูกคัดเลือกได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
บริหารการพยาบาลในแต่ละระดับในช่วงเวลาที่เท่า ๆกันและน าเครื่องมือการประเมินตามขั้นตอนที่ 2 ไป
ประเมินซ้ าอีกครั้ง อาจจะเปรียบเทียบกับครั้งแรกก่อนข้ากระบวนการการเตรียมและสรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพ่ือน าเสนอต่อตามหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของส านักงาน ก.พ. และ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

 
การสืบทอดต าแหน่งโรงพยาบาลลอง 

 
การย้ายระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 

1. เจ้าหน้าที ่ที่มีความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานต้องอยู่ในงานเดิม 2 ปี 
2. เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานท าการเขียนบันทึกข้อความผ่านคณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มงานการพยาบาล เพ่ือพิจารณา 
3. คณะกรรมการบริหาร กลุ่มงานการพยาบาล พิจารณาเหตุผลในการโยกย้ายตามความเหมาะสม 
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานใหม่ ให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ในงานนั้น ๆ เป็นเวลา 

1 เดือน ก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริง 
การจัดสรรต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงาน 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่งรับรองโดยสภาการพยาบาลและไม่
หมดอายุ 

2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยหรือในสาขานั้น ๆไม่น้อยกว่า 1 
ปี 

3. กรณีไม่มีผู้สมัคร มีการจัดสรรเป็นกรณีเป็นครั้งๆไป 
การจัดสรรต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่งรับรองโดยสภาการพยาบาลและไม่
หมดอายุ 

2. ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปฏิบัติการในระดับช านาญการที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นในกรณีไมม่ีบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว 

3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหรือในสาขานั้น ๆหรือหน่วยงานที่งาน
เกื้อกูลไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับผู้จบปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปี ส าหรับผู้จบปริญญาโท 

4. ต้องได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย/ หัวหน้าหน่วยงาน 
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กลไกการติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหา 
 

1. ระบบการรายงาน  
 การรายงานในระบบปกติ รายงานตามแผนปฏิบัติการรายเดือน/รายปี ต่อหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
 การรายงานเมื่อเกิดปัญหาและการแก้ปัญหา ตาม Flow  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประชุมพยาบาล 
 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้อย ทุก 2 เดือน และหรือวาระพิเศษ หรือ
ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ HA ของหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย กิจกรรมของ
โรงพยาบาล และพิจารณาผลการให้บริการของหน่วยงาน โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและถ่ายทอดผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร กลุ่มงานการพยาบาล มีการประชุมทุก 2 เดือน และหรือวาระพิเศษ 
เพ่ือรับทราบนโยบายของโรงพยาบาล ของกลุ่มงาน แผนพัฒนา กิจกรรมของกลุ่ม ผลการให้บริการของกลุ่ม 
และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีการบันทึกผลการ
ประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และถ่ายทอดผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

เมื่อเกิดปัญหา 

หัวหน้างาน 

หาแนวทาง
น าไปปฏิบัติ 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มงานฯ 

กรรมการบริหาร 
รพ.ลอง  

แก้ได้ แก้ไม่ได้ 

แก้ไม่ได้ 

แก้ไม่ได้ 

แก้ได้ 

แก้ได้ 
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 ก าหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานการพยาบาลทั้งหมด ทุก 2 เดือน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบนโยบาย กิจกรรมของโรงพยาบาลและพิจารณาผลการให้บริการของหน่วยงานการให้ความรู้ทาง
วิชาการของกลุ่มงาน โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและถ่ายทอดผลการประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง 
  
การสนับสนุนให้มีตัวแทนของกลุ่มงานฯ  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับบริการพยาบาลและการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ดังนี้ ตัวแทนพยาบาลของหน่วยงาน ร่วมเป็น 

1. คณะกรรมการทีมเอกสารระบบคุณภาพ (DOC) เพ่ือพัฒนาด้านระบบเอกสารคุณภาพออง
โรงพยาบาล 

2. คณะกรรมการทีมเลขานุการระบบพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามนโยบายด้าน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอองโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) เพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิกตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. คณะกรรมการทีมทบทวนเวชระเบียนเพ่ือค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Trigger Tool) เพ่ือ

พัฒนาค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event : AE) ของโรงพยาบาลลอง  โดยใช้ตัวส่ง
สัญญาณ(Trigger) เป็นเครื่องมือ 

6. คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการงาน
อนามยัแม่และเด็ก 

7. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารเวชระเบียน (MRS)เพ่ือพัฒนาการบริหารเวชระเบียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ( IMH) เพ่ือพัฒนาระบบ
การวัดวิเคราะห์  และการปรับปรุงผลงานขององค์กร การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการความรู้ในภาพรวมขององค์กร 

9. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

10. คณะกรรมการทีมพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OCC)  เพ่ือพัฒนด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากร 

11. คณะกรรมการทีมสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (EDU)  เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล 

12. คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC)  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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13. คณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านโครงสร้างทางกายภาพ  สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการพัฒนา 
เครื่องมือ  

14. คณะกรรมการ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)  เพ่ือพัฒนาด้านเวชภัณฑ์และความ
ปลอดภัยด้านยา ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยา (Medication management system)  
ของโรงพยาบาลและ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

15. และสนับสนุนให้พยาบาลเข้าร่วมเป็นกรรมการ ในทีมอ านวยการ ทีมน าหน่วยงาน ทีมประสานงาน
และผู้ประสานงานหลักทุกทีม 

 
การจัดการทรัพยากรบุคคล 

การจัดก าลังคน 
1. ทีมให้บริการพยาบาล/พยาบาลประจ าการ 

พยาบาลวิชาชีพต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 

2. การมอบหมายหน้าที่ หมายถึง การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพให้บริการพยาบาล
ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพยังคงรับผิดชอบผลลัทธ์ที่เกิดขึ้น 
ผู้ที่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักศึกษา เพราะฉะนั้นการ

มอบหมายงานที่ให้ผู้ที่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพควรค านึงถึง (สภาการพยาบาล,2539 :35-36) 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล/ให้การพยาบาลผู้ป่วยมากกว่า 1 ประเภท ต้องมีความรู้ 

ความสามารถเพียงพอที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยได้ 
การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือนักเรียน

ฝึกงาน ควรด าเนินการภายใต้ข้อตกลงหรือหลักการดังนี้ 
1. มั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้บริการ 
2. ผู้รับมอบอ านาจมีความรู้และทักษะเพียงพอ 
3. พยาบาลวิชาชีพที่มอบหมายอ านาจนั้นยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยโดยตรง 
4. มีข้อปฏิบัติในการท างานไว้เพื่อการสอน การให้ค าแนะน าและฝึกฝน 

ลักษณะงานที่ไม่ควรมอบหมาย  ได้แก่ 
1. การประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ ซึ่งต้องใช้การตัดสินใจในการบ าบัดรักษา การส่งต่อ หรือ

ติดตาม 
2. การวางแผนการพยาบาล การประเมินผลการตอบสนองของผู้ใช้บริการ 
3. งานเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการน าแผนการพยาบาลไปปฏิบัติซึ่งต้องการการตัดสินใจ 
4. การสอน การให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการรวมทั้ง

ครอบครัว 
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5. การท าหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องอาศัยเทคนิคปลอดเชื้ออย่างมาก การท าแผล
ลึกๆ ที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน การใส่สายเข้าสู่อวัยวะหรือสารบางอย่างเข้าร่างกาย 

6. การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า การให้ยาเกี่ยวกับการค านวณขนาดยา ยกเว้นการตวงยา 
การเริ่มยาใหม่เป็นครั้งแรก การฉีดยา การพ่นยา การให้ยาผ่านท่อท่ีสอดใส่ในอวัยวะ 

7. การรับค าสั่งทางโทรศัพท์ หรือรับค าสั่งปากเปล่าจากแพทย์ การรับผิดชอบสั่งยาให้ผู้ป่วย 
ลักษณะการพยาบาลที่สามารถมอบหมายได ้

1. หัตถการที่ไม่ต้องสอดใส่เครื่องมือหรือสายสวนเข้าเส้นเลือดหรืออวัยวะ 
2. การเก็บรวบรวม บันทึกและรายงานข้อมูล ดังนี้ 

2.1 สัญญาณชีพ น้ าหนัก ส่วนสูง ปริมาณน้ าดื่มและปัสสาวะ การตรวจน้ าตาลในปัสสาวะ 
และตรวจความเข้มข้นของเลือด 

2.2 ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ผ่านการประเมินจากพยาบาลแล้ว  
2.3 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม 
2.4 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแล 
2.5 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับแผนการพยาบาล 

3. การช่วยผู้ป่วยในการเดิน การจัดท่า การพลิกตัว 
4. การติดตามผู้ป่วยไปรักษานอกแผนกหรือส่งไปสถานพยาบาลอ่ืน ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ป่วยหนัก 
5. การดูแลด้านกิจวัตรประจ าวันและสุขอนามัย การขับถ่าย การสวนล้างทางช่องคลอดและ

สวนอุจจาระ 
6. การให้อาหารและเตรียมถาดอาหาร 
7. การจัดกิจกรรมทางสังคม เช่น การให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มสนทนาปัญหาสุขภาพ 
8. การให้ยาในสถานพักฟ้ืนระยะยาว และการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ซึ่งมีพยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติงานเป็นประจ าสามารถมอบหมายให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ยาได้ โดย
ผู้รับมอบหมายต้องผ่านการอบรมเรื่องการให้ยาได้ และพยาบาลวิชาชีพต้องนิเทศงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนยา 

9. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการที่อยู่บ้านหรือที่พัก มีอาการเจ็บป่วยคงที่ และผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน
การดูแลตนเอง พยาบาลสามารถมอบหมายงานต่อไปนี้ให้แก่ผู้ดูแลได้ 
9.1 ให้ยาทางปาก ทางท่ออาหาร อมใต้ลิ้น หรือยาชาเฉพาะที่ โดยผู้ดูแลต้องได้รับการ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 
9.2 การช่วยเหลือในการให้อาหาร รวมทั้งการให้อาหารทางท่ออาหารที่ใส่ถาวร 
9.3 การช่วยเหลือเรื่องการขับถ่าย รวมทั้งการสวนอุจจาระเป็นระยะ ๆ  
9.4 การช่วยให้ผู้ป่วยพึ่งพอตนเอง เช่น การเคลื่อนไหว การดูแลผิวหนัง 
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3. การประเมินความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ 
3.1 ศึกษาปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน โดยดูจาก 

3.1.1 สถิติและแนวโน้มของผู้ป่วย 
3.1.2 ลักษณะผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บ 
3.1.3 การใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงระดับต่าง ๆ  

3.2 เมื่อทราบปริมาณงานแล้ว จึงพิจารณาความเพียงพอ ซึ่งท าได้โดย 
3.2.1 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ  

 
การวิเคราะห์และการจัดการก าลังคนทางการพยาบาลระดับหน่วยงาน/โรงพยาบาล 

การบริหารจัดการอัตราก าลัง 

การสร้างสมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาบุคลากรและปริมาณและความต้องการการพยาบาลของ
ผู้ใช้บริการ – การพัฒนาบุคลากร 

 

กระบวนการบริหารจัดการอัตราก าลัง 

1. วิเคราะห์ภาระงาน(Workload Determination) 
2. ก าหนดปริมาณและคุณภาพของคนท่ีต้องการ(Staff mixed & Requirement) 
3. จัดการกระจายก าลังคนตามภาระงานและจัดตารางการท างาน(Allocation & Scheduling) 
4. ประเมินผล 

 

การคิดอัตราก าลังจากชั่วโมงพยาบาล 

หลักการค านวณคิดจาก 

1. ความต้องการการพยาบาลเป็นชั่วโมง 

2. ชั่วโมงการท างานของพยาบาล(ตามเกณฑ์และนโยบาย) 
3. ความสามารถในการท างานและสัดส่วนการจัดตารางเวร 

ข้อมูลที่ใช ้

1. ภาระงานคือปริมาณงานการพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยบริการ  ค านวณจากหน่วยนับปริมาณ
การให้บริการ 

2. ปริมาณการให้บริการตามหน่วยนับตามภารกิจหน่วยงาน 

3. ข้อมูลชั่วโมงการพยาบาลต่อหน่วยนับ 

หน่วยงาน หน่วยนับ ตัวอย่าง ชม.การพยาบาล 

OPD/ER จ านวนครั้งการรับบริการ (Case, visit) 0.25 hr/ visit,2.14 hr/visit 
IPD/ICU จ านวนวันนอนในโรงพยาบาล (Patient Day) 6 hr/ pt.day,12 hr/ pt.day 
LR จ านวนการคลอด (Delivery) 6 hr/ case 
OR/Anes จ านวนการผ่าตัด (Number of Operation) 2.5 hr/ operation 



 34 

การค านวณชั่วโมงการท างานแบบ FTE 
ภาพใหญ่ กสธ. 

1. คิดจากเวลาที่บุคลากร 1 คน ท างาน 7 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน หรือ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2. หักวันหยุด 125 วัน ดังนั้น 1 ปี 1  ท างาน = 1,680 ชั่วโมง (240 วัน × 7 ชั่วโมง) = 1 FTE 

การค านวณชั่วโมงการท างานของพยาบาล 
1. คิดจากเวลาที่บุคลากร 1 คน ท างาน 7 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน หรือ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2. ดังนั้น 1 ปี 1 คน ท างาน 1,820 ชั่วโมง (52 สัปดาห์ * 35 ชั่วโมง)= 1FTE 
3. แต่ละ 1 คน มี 

 วันหยุดเฉลี่ย เฉลี่ย 10 วัน/คน/ปี 
 ลาป่วย  เฉลี่ย 5 วัน/คน/ปี 
 ลากิจ  เฉลี่ย 3 วัน/คน/ปี 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/คน/ปี 
 อบรม  เฉลี่ย 10 วัน/คน/ปี 

รวม 44 วัน/คน/ปี 
   คิดเป็นชั่วโมง= 44 วัน * 7 ชั่วโมง = 308 ชั่วโมง/ปี 
  

ดังนั้นต้องมีชั่วโมงชดเชยการท างานของพยาบาล 1 คน = 308 ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ 1 
คน = 1,820+308/1,820 หรือ = 1.17 หรือเรียกว่าเป็น 1.17 FTE(เพ่ือให้ง่ายต่อการคิด สรุปเป็น 1.2 
FTE) 

ใน 1 สัปดาห์ 1 คน ท างาน 5 วัน ดังนั้นต้องการคน = 7/5 = 1.4 
สูตรการค านวณ จึงเป็นจ านวนพยาบาล 
 

จน.ผป.เฉลี่ย/วัน×ชั่วโมงความต้องการการพยาบาลต่อวัน ×1.4×1.2 
จ านวนชั่วโมงท่ีให้การพยาบาล/วัน (7 ชั่วโมง) 

 
การค านวณ Productive FTE 

1. RN 1 คน ท างาน 1ปี = 1,820 ชั่วโมง (52 สัปดาห์ * 35 ชั่วโมง)=1 FTE 
2. วันหยุดของพยาบาล 1 คน = 308 ชั่วโมง/ปี 
3. ดังนั้นพยาบาล 1 คน มีชั่วโมงการท างานจริงใน 1 ปี = 1,820-308=1,512 ชั่วโมง 

 
Productivity 

= OUTPUT × 100 
   INPUT 
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= จ านวนชั่วโมงการพยาบาลที่ต้องการ × 100 
   จ านวนชั่วโมงการพยาบาลจริง 

การแปลผล 

 90 -110  = คนเหมาะสม 

 น้อยกว่า 90  = คนเกินงาน 

 มากกว่า 110  = คนน้อยเกินไป 
 
การคิดสัดส่วนผสมผสานของบุคลากรพยาบาลและการจัดตารางการปฏิบัติงาน(เวร) 
Staff Mixed & Staff Allocation 
 

Staff Mixed เช้า บ่าย ดึก 
RN 80 % 40 % 35 % 25 % 
TN 10 % กรณีเวร 8 ชั่วโมง 
PN 10 % 

 
การค านวณชั่วโมงความต้องการการพยาบาล 

1. จากการก าหนดของสภาการพยาบาล 
2. จากลักษณะการให้บริการและประเภทผู้ป่วย 

 
การวิเคราะห์อัตราก าลังโดยใช้เกณฑ์สัดส่วน RN : PT 
เกณฑ์อัตราก าลังพยาบาลทั่วไปขั้นต่ าในแต่ละหน่วยงาน 

หน่วยงาน RN : PT 
ER 1 : 10 

OPD 1 : 100 (NP= 1 : 30) 
IPD 1 : 4 – 6 (ข้ึนอยู่กับสาขา) 
OR 2 : 1 
ICU 1 : 2 เด็ก 1 : 1.5 
LR 2 : 1 

 

วิธีคิดอัตราก าลังตามเกณฑ์สัดส่วน 

 อัตราก าลังที่ต้องการ = จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน × สัดส่วน× 4 ทีม (ต่อวัน)× FTE 
 
ที่มา : ดวงใจ นิยม หัวหน้าพยาบาล รพ.สงขลา,2550 
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อัตราก าลังในกลุ่มงานการพยาบาลในปัจจุบัน (ทั้งหมด 46 คน) 

 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

จริง 
เกณฑ์ที่ก าหนด สรุป 

พยาบาล
วิชาชีพ
(คน) 

จพ.เวช
กิจฯ(คน) 

FTE 
2.75 
(คน) 

Productivity
(คน) 

GIS
(คน) 

Service 
based
(คน) 

อัตราก าลังที่
ต้องการจริงใน
การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ

(คน) 
1.หัวหน้า
พยาบาล 

1   1   1  

2.OPD 9   10   10 ขาด 1 
3.IPD 16   16   20 ขาด 4 
4.ER 11 3  17  3 

(เวชกิจ) 
13 ขาด

พยาบาล 
2 คน เวช
กิจฯ ลา
เรียนต่อ
พยาบาล 

1 คน 
5.LR 6   4   8 ขาด 2 
6.OR 1   1   1  
7.IC 1   1   1  
8.Supply 
และ
ซักฟอก 

1   1   1  

รวม 46 3 ขั้นต่ า
37 
คน/
ขั้นสูง 
46คน 

51 57 3 55 ขาด
พยาบาล
วิชาชีพ 9 

คน 
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การจัดอัตราก าลังเสริม/ทดแทนกรณีขาดแคลนหรือไม่เพียงพอ 
1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เพ่ิมอัตราก าลังจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถขึ้นปฏิบัติงานได้โดยรับค่า 

ปฏิบัติงานนอกเวลา ในกรณียอดผู้ป่วยนอนเกิน 40 คน หรือในวันท าการที่หัวหน้างาน / รองหัวหน้างานลา 
หรือติดราชการเต็มวัน 

2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด เพ่ิมอัตราก าลังจากเจ้าหน้าที่สามารถข้ึนปฏิบัติงานได้โดยรับค่า 
ปฏิบัติงานนอกเวลา กรณีขาดแคลน หรือถ้ามีผู้คลอดตั้งแต่ 2 คน  จากทีมห้องคลอด 

3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เพ่ิมอัตราก าลังจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถขึ้นปฏิบัติงาน 
ได้โดยค่าปฏิบัติงานนอกเวลากรณีขาดแคลน เช่น ในวันท าการที่หัวหน้าหน่วยงาน /รองหัวหน้าหน่วยงาน 
ลาหรือติดราชการเต็มวันเพ่ิมอัตราก าลังได้ 1 คน 

4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หากขาดแคลนอัตราก าลังในวันท าการให้แจ้งหัวหน้ากลุ่มการ 
พยาบาลเพ่ือจัดอัตราก าลังช่วยเหลือ กรณีมีเจ้าหน้าที่ลา 1 คน ไม่ให้ทดแทน หากลาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้
ทดแทนได้ ลา 2 คนทดแทน 1 คน ลา 3 คน ทดแทนได้ 2 คน  
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ ควรจะสอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการการฝึกอบรม
และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเน้นหนักสิ่งที่จ าเป็นส าหรับพัฒนาคุณภาพงานการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ความรู้ มีหลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับปัญหา และสถานการณ์ของโรงพยาบาล 

1. โดยมีข้อก าหนดให้ทุกคนได้รับการอบรมภายนอกหน่วยงาน โดยใช้งบสมัครใจได้ 1 ครั้ง/คน/ปี  
หรือ 10 ชม./คน/ปี 

2. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่ โดยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประจ าการ ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 ในระดับโรงพยาบาล ควรทราบเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติในยามปกติและ

ฉุกเฉิน การรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับของผู้ป่วย การจ่ายค่าตอบแทน ความ
คาดหวังของโรงพยาบาลต่อตัวเจ้าหน้าที่ 

2.2 ในระดับหน่วยงาน ควรได้รับทราบ เรื่องเก่ียวกับหน่วยงาน การเตรียมตัวรับบทบาทและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย นโยบายและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานทั้งยามปกติและฉุกเฉิน การรายงาน
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์อันไม่พึงประสงค์ ระบบการประสานงานและการขอค าปรึกษา/ความ
ช่วยเหลือ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ ก่อนส่งประเมิน การขึ้นบัญชี
รายชื่อ เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิส่งผลงานทางวิชาการ การให้ความร่วมมือในการวิจัยของหน่วยงานในและ
นอกโรงพยาบาล การจัดท าแผนการศึกษาต่อเนื่องและสนับสนุน ในทีมกรรมการบริหารสูงสุด 
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ระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานและการแลกเวร 
เวลาขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลที่ข้ึนเวร 

เวรเช้า เวลา  08.00 – 16.00 น. 
เวรบ่าย เวลา  16.00 – 24.00 น.  
เวรดึก เวลา  24.00 – 08.00 น.  

โดยก าหนดระเบียบดังนี้ 
1. รับเวรก่อนถึงเวลาปฏิบัติงานจริง อย่างน้อย 15 นาที 
2. ห้ามหยุดปฏิบัติงานติดต่อกันนานเกิน 4 วัน 
3. ห้ามขึ้นปฏิบัติงานเกิน 7 วัน หากมีเหตุจ าเป็นหัวหน้างานสามารถอนุญาตให้ขึ้นได้อีกไม่เกิน 1 

วัน และต้องแจ้งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลทราบโดยการขออนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. การข้ึนปฏิบัติงานสามารถขึ้นได้ไม่เกิน 30 - 31 วัน/คน/เดือน 
5. กรณีแลกเวร  ต้องเขียนใบแลกเวรและต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน/ หัวหน้ากลุ่มงานทุก

ครั้ง 
6. อนุญาตให้มีการขายเวรเฉพาะวันที่เกินก าหนดของวันท างาน (OT) 
7. กรณีมีการลาพักผ่อน  

7.1   ลาพักผ่อน 1 – 2 วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน 6 วัน   
7.2   ลาพักผ่อน 3 – 4 วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน 8 วัน   
7.3   ลาพักผ่อน 5 – 6 วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน 10 วัน นอกนั้นให้หยุดได้ไม่เกิน 4 วัน 

8. การลากิจ/ป่วยฉุกเฉิน แจ้งหัวหน้างาน/กลุ่มงาน ไม่เกินเวลาที่ข้ึนปฏิบัติงานดังนี้ 
8.1   เวรเช้า ไม่เกินเวลา  07.00 น. 
8.2   เวรบ่าย ไม่เกินเวลา  15.00 น. 
8.3   เวรดึก ไม่เกินเวลา  20.00 น. 

เพ่ือให้สามารถจัดหาอัตราก าลังทดแทนได้อย่างทันการณ์ 
ขณะปฏิบัติงานทุกเวร  ห้ามนอนหลับ (อนุญาตให้นั่งฟุบหลับได้ในเวรดึก) 
เวลาขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลที่ปฏิบัติตามเวลาปกติของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ประจ าเฉพาะวันท าการ  ปฏิบัติตามระเบียบของคู่มือโรงพยาบาล 
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การลงเวลาปฏิบัติงาน 
1. ให้ท าการสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานหรือออกจากการท างานทั้งในเวลาปกติและโอ

ทีทกุประเภท 
2. การสแกนลายนิ้วมือเข้าท างาน 

2.1 ถ้าสแกนลายนิ้วมือเข้าท างานช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเกิน 15 นาที ถือว่ามาสาย 
2.2 ถ้าสแกนลายนิ้วมือเข้าท างานช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเกิน 150 นาทีหรือลืมสแกนลายนิ้วมือ

เข้าท างานถือว่าขาดงาน 
2.3 หากมีความจ าเป็นทางราชการแล้วผิดเงื่อนไขให้ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการโยผ่านหัวหน้า

กลุ่มงานมาก่อนเพื่อท าการอนุโลมให้ 
3. การสแกนลายนิ้วมือออกท างาน 

3.1  ถ้าสแกนลายนิ้วมือออกท างานก่อนเวลาที่ก าหนดเกิน 30 นาที ถือว่าออกงานก่อนเวลา 
3.2  ถ้าสแกนลายนิ้วมือออกท างานก่อนเวลาที่ก าหนดเกิน 150 นาทีหรือลืมสแกนลายนิ้วมือ

ออกท างานถือว่าขาดงาน 
3.3  หากมีความจ าเป็นทางราชการแล้วผิดเงื่อนไขให้ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการโดยผ่านหัวหน้า

กลุ่มงานมาก่อนเพื่อท าการอนุโลมให้ 
 
ระเบียบการแต่งกาย 
พยาบาลวิชาชีพ 

วันจันทร์   -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดพยาบาลสีขาว) 
วันอังคาร -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดพยาบาลสีขาว) 
วันพุธ  -  ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดพยาบาลสีขาว) 
วันศุกร์  -  ชุดหม้อฮ่อมหรือชุดพื้นเมืองประจ าท้องถิ่น 
หมายเหตุ       
1. ติดป้ายชื่อทุกวัน ทุกเวร 
2. กรณีแต่งชุดพยาบาลสีขาว ให้สวมหมวก รองเท้าหุ้มส้น ถุงเท้า 
3. เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลกรณีปฏิบัติงานนอกวัน เวลาท าการ ใส่ชุดขาวเท่านั้น 
4. กรณีติดตามส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอ่ืน สวมเสื้อคลุมของโรงพยาบาลได้ 
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เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(เวชกิจฉุกเฉิน) 
วันจันทร์   -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) 
วันอังคาร -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) 
วันพุธ  -  ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน) 
วันศุกร์  -  ชุดหม้อฮ่อมหรือชุดพื้นเมืองประจ าท้องถิ่น 

 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

วันจันทร์   -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (คริปน้ าเงิน)  
วันอังคาร -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (คริปน้ าเงิน) 
วันพุธ  -  ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (คริปน้ าเงิน)  
วันศุกร์  -  ชุดหม้อฮ่อมหรือชุดพื้นเมืองประจ าท้องถิ่น 

 หมายเหตุ   
1. ติดป้ายชื่อทุกวัน  ทุกเวร 
2. กรณีแต่งชุดขาว (คริปน้ าเงิน) ให้ สวม รองเท้าหุ้มส้น  ถุงเท้า 

 
คนงานอ่ืน ๆ  

วันจันทร์   -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (เสื้อซาฟารีขาว  กรมท่า กางเกง ด า กรมท่า)  
วันอังคาร -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (เสื้อซาฟารีขาว  กรมท่า กางเกง ด า กรมท่า) 
วันพุธ  -  ชุดกีฬา 
วันพฤหัสบดี -  ชุดฟอร์มประจ ากลุ่มงาน ชุดขาว (เสื้อซาฟารีขาว  กรมท่า กางเกง ด า กรมท่า)  
วันศุกร์  -  ชุดหม้อฮ่อมหรือชุดพื้นเมืองประจ าท้องถิ่น 

 หมายเหตุ   
1. ติดป้ายชื่อทุกวัน ทุกเวร 
2. สวมรองเท้าสุภาพ (หุ้มส้น) 
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ระเบียบค่าตอบแทน (ค่าเวร ค่าโอที) 
1. ปฏิบัติงานมากกว่าวันหยุดของราชการ นับ OT  ตามวันที่ปฏิบัติงานเกิน 

1) พยาบาลวิชาชีพ 600 บาท/เวร    
2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(เวชกิจฉุกเฉิน) 480 บาท/เวร   
3) พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้/คนงาน  300บาท /เวร 

2. อัตราค่าเวรพยาบาลวิชาชีพ 240 บาท/เวร  เจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน(เวชกิจฉกุเฉิน)  
180 บาท/เวร 

3. ปฏิบัติงานเวรเสริมใช้อักษรย่อ S  บนเวรนั้น   ถ้าหากปฏิบัติงานเกินวันหยุดของทางราชการ
สามารถเบิก OT  ได ้

 
สวัสดิการของโรงพยาบาล 

1. กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับสวัสดิการ การเยี่ยม
ป่วย จ านวนเงิน 300 บาท (ได้รับสวัสดิการปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่ม 1 ตุลาคม - 30กันยายน ในแต่ละ
ปี) 

2. กรณเีจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง แต่งงาน ไดร้ับสวัสดิการ จ านวนเงิน 500 บาท 
3. กรณเีจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองลาบวช  ไดร้ับสวัสดิการ จ านวนเงิน 500 บาท 
4. กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง/ครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต ได้รับสวัสดิการ จ านวนเงิน4,300 

บาท 
5. กรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลลอง ได้รับสวัสดิการเป็น 

จ านวนเงินตามจ านวนปีในการท างาน 
 
สวัสดิการบ้านพักโรงพยาบาลลอง 

ทางโรงพยาบาลมีบ้านพักส าหรับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความต้องการขอบ้านพัก
เพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยขณะปฏิบัติงาน ท าการเขียนบันทึกข้อความขอบ้านพักซึ่งประกอบด้วยบ้านพักคนโสด 
บ้านพักครอบครัว โดยผ่านคณะกรรมการบ้านพักของโรงพยาบาล เมื่อได้รับการจัดสรรเข้าอยู่บ้านพักให้
ปฏิบัติตามระเบียบบ้านพักของโรงพยาบาล 
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กฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง/บทลงโทษ 
ความผิดที่ไม่ร้ายแรง ได้แก่ การฝ่าฝืนกฎระเบียบของกลุ่มงาน/ของ รพ. ที่มีผลเสียหายต่อผู้อ่ืนและหรือ
โรงพยาบาลในภาพรวม 
ความผิดที่ร้ายแรง ได้แก่ การกระท าผิดที่ผลเสียหาต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ของผู้อ่ืนและหรือ รพ. กรณี
ที่การกระท าความผิดไม่ร้ายแรงก าหนดบทลงโทษดังนี้ 
 กระท าผิดครั้งที่ 1 (ในรอบ 1 ปี งบประมาณ) ว่ากล่าวตักเตือน โดยหัวหน้ากลุ่มงานและบันทึกการ
ตักเตือนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 กระท าผิดครั้งที่ 2  ผู้กระท าผิดบันทึกรายงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ 
ไม่ให้แลกเวร ขายเวร และห้ามลาพักผ่อนหรือลากิจในระยะเวลา 1 เดือน 
 กระท าผิดครั้งที่ 3  ผู้กระท าผิดบันทึกรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการและตั้งกรรมการสอบสวน
ความผิดตามระเบียบของโรงพยาบาล 

กรณีท่ีกระท าความผิดร้ายแรงเสนอผู้อ านวยการด าเนินการ 
หมายเหตุ  ระยะเวลากระท าความผิดนับ 1 ปี ของผู้กระท าความผิด 
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ภาคผนวก 
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กระบวนการให้บริการ 
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กระบวนการปฏิบัติงานเรื่องการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   วิธีปฏิบัติงาน          ระยะเวลา 
                                    

 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ 

สงสัยว่ามีการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 

ICWN  แจ้ง ICN 

ICN วินิจฉัยการติด
เชื้อร่วมกับแพทย์ 

วินิจฉัยการติด
เชื้อ 

ICN + ICWN วิเคราะห์ข้อมูลใน
หน่วยงาน 

บันทึกข้อมูลลงในใบรายงานการติดเชื้อ 

จัดท ากิจกรรมทบทวนร่วมกับหน่วยงาน 

ICN  สรุปผลการเฝ้าระวัง 

การติดเชื้อในภาพรวม รพ. 

รายงานผลการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อให้

คณะกรรมการ IC 

รับทราบ    

พยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยงาน 

พยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยงาน 

พยาบาลควบคุมการติด
เชื้อในหน่วยงาน 

ICN  และแพทย์ผู้ดูแล
ผู้ป่วย 

แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย 

ICN+ICWN 

ICN 

ICN+ หน่วยงาน 

ICN 

ICN 

ให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. สังเกตอาการ/อาการแสดง 

2. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

แจ้งอาการที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์ / ทางไลน์ 

ปรึกษาแพทย์ผู้รักษา 

วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลหรือมาจากชุมชน  

น าข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การติดเชื้อ 

บันทึกข้อมูลลงใบแบบฟอร์มตามท่ี
ก าหนด 

จัดท ากิจกรรมทบทวนร่วมกับ
หน่วยงานในระยะเวลาที่ก าหนด 

สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเดือน
ละ 1 ครั้ง 

แจ้งผลการเฝ้าระวังแก่คณะกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง 

48 ชั่วโมง 

48 ชั่วโมง 

24 ชั่วโมง 

30 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

10 นาที 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

5 นาที 



 50 

 



 51 



 52 

สรุปแนวทางการช่วยปฏิบัติงาน ER ของหน่วยงาน LR โรงพยาบาลลอง 

ล าดับ เร่ือง แนวทาง 

1 ช่วยงาน ER กรณีไม่มี 
Case 

1. ช่วยงาน ER กรณไีม่มี Case ให้ไปช่วยงาน ER ทั้ง 2 คน ในเวร ดึก บ่าย ทุกวัน และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ ์
1.1 ให้ Member ไป Refer ใน Case แรกของการ Refer ในเวรนั้น ๆ ( เมื่อกลับจากการ Refer ให้พัก 2 ช่ัวโมง) 
1.2 ให้ Incharge อยู่ช่วยงาน ER และหากมี Refer Caseที่ 2 ของการ Refer ในเวรนั้น ๆ ให้ Incharge ไป Refer 
1.3 หากม ีRefer ซ้อนให้เรียกพยาบาล Refer นอกรอบตามตารางเวรทีจ่ัด และหากพยาบาล LR อยู่ท างานท่ี LR 1 คน ถ้ามี Refer นอกรอบต่อไป ภายใน 2 

ช่ัวโมง ที่พยาบาล LR พัก ให้เรียกพยาบาล Refer นอกรอบไป Refer  ตามตารางเวรที่จัด หรือพยาบาลที่สามารถไปได ้
1.4 กรณีมีงานเอกสาร เช่น งานนมแม ่งานลงข้อมูล ให้ Incharge ท างานอยู่ LR ให้ Member ไปช่วยงาน ER ก่อน 

2 กรณี LR มี Case 1. ไม่ไปช่วยงาน ER ทั้ง 2 คน (ให้โทรแจ้ง งาน ER  ว่ามีเคสตามเงื่อนไข) 
1.1 มีคลอด 
1.2 มี Case เข้า Active phase 1 Case ขึ้นไป (Active phase Cx. Dilate 3 cms ขึ้นไป) 
1.3 มี Case attend 2 case ขึ้นไป 
1.4 มี Case Admit มาใหม่ ให้อยู่ช่วยงานกันจนเสร็จ จึงให้ Member ไปช่วยงาน ER ในกรณีที่ Case ยังอยู่ในระยะ Latent phase (ใช้ระยะเวลาการรบัใหม่

ประมาณ 2 ช่ัวโมงต่อเคส) 
1.5 มียอด Case จ านวน 6 Case ขึ้นไป (หลังคลอดและรอคลอด) 

2. ไปช่วยงาน ER 1 คน อยู่ LR 1 คน Member ช่วยงาน ER และไป Refer ใน Case แรกให้  Incharge อยู่ LR ในกรณ ี
2.1 มี attend  ระยะ Latent phase 1 Case 
2.2 มีเด็ก On photo 
2.3 มีหลังคลอดโดยยอด Case ไม่เกิน 6 Case 
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ล าดับ เร่ือง แนวทาง 

  

   2.3 เจ้าหน้าท่ี ท่ีไป Refer มีการส่ง Case กับ เจ้าหน้าท่ีปลายทางให้เสร็จสิ้นกระบวนการก่อน ค่อยเดินทางกลับ 
3. การรับ Refer ผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลแพร่  
   3.1 การรับ Refer กลับ สามารถรับผู้ป่วยกลับได้ในทุกเวรทั้งในและนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.   
   3.2 ศูนย์ Refer มีการประสานงานกับโรงพยาบาลแพร่ และพยาบาล Refer เพื่อให้มีการเตรยีมความพร้อมของผู้ป่วยในการรับกลับ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการระบบ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1. บทบาทเพิ่มเติมของศูนย์ Refer  (งาน ER ) 
    1.1 หน่วยงานท่ีมีการร้องขอใช้รถ Refer แจ้งรายละเอียดที่งาน ER (ท้ังในและนอกเวลาราชการ) 
    1.2 งาน ER เป็นผู้บริหารจดัการในการจ าแนกประเภทผู้ป่วย เพือ่การออกปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
         1) ในและนอกเวลาราชการ (เวรเช้า) 

              กรณีผู้ป่วยเร่งด่วน ศูนย์ Refer ประสานประชาสัมพนัธ์เพ่ือขอรถและออกปฏิบัติงานทันที 

              กรณีผู้ป่วยไมเ่ร่งด่วน ศูนย์ Refer ประสานประชาสัมพันธ์เพื่อขอรถและออกปฏิบัติงานตามดังนี้                                                 
                ช่วงเช้า ออกปฏิบัติงานเวลา 10.00 น. และ ช่วงบ่าย ออกปฏิบัติงานเวลา 14.00 น.  
  หมายเหตุ : กรณีมี Refer ก่อนเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ถ้ามีผู้ป่วย Refer ครบจ านวนที่เหมาะสมในการ  Refer 
              ให้ไป Refer ก่อนเวลาที่ก าหนดได้ แต่ถ้าตั้งแตเ่วลา  14.00 น. เป็นต้นไป ให้ Refer ได้ทนัที 
          2) นอกเวลาราชการ ( เวรบ่าย และเวรดึก ) ประสานตามขัน้ตอนปกติและปฏิบัติงานทันที 
2. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถและอุปกรณ์ในการ Refer และ EMS โดยเจ้าหน้าที่ ER ทุกเวรเช้าปฏิบัติการ 
3. เจ้าหน้าที่ ที่ไป Refer และ ออก EMS รับผิดชอบในการเก็บความพร้อมใช้ ความสะอาดเรียบร้อย หลังการใช้ทุกครั้ง 
    3.1 อุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมด รวมทั้ง Long Spinal Board   
    3.2 ดูแลความสะอาดทั่วไป ความสะอาดเรยีบร้อยเบื้องต้น เช่น ขยะ เลือด/สารคดัหลั่งที่เห็นชัดเจน เป็นต้น 

4 การแต่งกาย 1. ให้แต่งกายให้เหมาะสม ตามระเบียบการปฏิบัติงานของแต่ละงานกรณีที่ไม่ได้ใส่ชุดฟอร์มในการปฏบิัติงาน ให้แต่งกายชุดสุภาพ             
   ไม่อนุญาต ให้สวมกางเกงขาสั้นหรือสามส่วน และให้ใส่ชุดคลุมของโรงพยาบาลทับด้วยทุกครั้ง 
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ล าดับ เรื่อง แนวทาง 
5 การเบิกจ่าย

ค่าตอบแทน 
1. กรณีเจ้าหน้าที่ในเวรปฏิบัติการไป Refer และเกินเวลา ให้เบิกค่าตอบแทนดังนี้  
   1.1 Refer ในจังหวัด เบิกค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 
   1.2 Refer ต่างจังหวัด พิจารณาตามระยะเวลาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         1.2.1  เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 
         1.2.2  เวลาปฏิบัติงาน เกิน 4 ชั่วโมงข้ึนไป ให้เบิกค่าตอบแทนเที่ยวละหนึ่งโอที 
2. กรณีท่ีมีการเรียกเจ้าหน้าที่นอกเวลาปฏิบัติงาน เบิกค่าตอบแทน ดังนี้  
    2.1  การ Refer ในจังหวัด  เบิกค่าตอบแทนเที่ยวละครึ่งโอที 
    2.2  การ Refer ต่างจังหวัด  เบิกค่าตอบแทนเที่ยวละหนึ่งโอที 
หมายเหตุ: การเรียกเจ้าหน้าที่นอกเวลาปฏิบัติงานกรณี Refer ต่างจังหวัด ยกเว้น ล าปาง ใช้แนวทางเดียวกับ Refer ในจังหวัดแพร่  






