สารบัญ
คำนำ
รหัส
อาชีพ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
13
ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านบริการเฉพาะด้าน
134
ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
1341
ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก
1341.0010000-00
ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
1341.0010100-00
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1341.0010200-00
ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก
1341.0019090-90
ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
1342
ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ
1342.0010000-00
ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
1342.0010100-00
ผู้จัดการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล
1342.0010101-00
หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยบริการปฐมภูมิ
1342.0010101-01
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
1342.0010101-02
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
1342.0010101-03
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1342.0010101-04
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
1342.0010102-00
หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
1342.0010102-01
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
1342.0010102-02
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
1342.0010102-03
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
1342.0010102-04
หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
1342.0010102-05
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
1342.0010102-06
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออโธปิดิกส์
1342.0010102-07
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
1342.0010102-08
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
1342.0010102-09
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

หน้า
ก
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สารบัญ
หน้า
รหัส
1342.0010102-10
1342.0010102-11
1342.0010102-12
1342.0010102-13
1342.0010102-14
1342.0010102-15
1342.0010102-16
1342.0010102-17
1342.0010102-18
1342.0010102-19
1342.0010102-20
1342.0010103-00
1342.0010104-00
1342.0010104-01
1342.0010200-00
1342.0010201-00
1342.0010202-00
1342.0010202-01
1342.0010202-02
1342.0019090-90
1343
1343.0010000-00
1343.0010100-00
1343.0010101-00
1343.0019090-90
1344
1344.0010000-00
1344.0010100-00

อาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียนและสถิติ
ผู้อำนวยการพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าพยาบาล
หัวหน้าแผนก ผู้จัดการพยาบาล
หัวหน้าหน่วยพยาบาล
ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์ผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
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สารบัญ
หน้า
รหัส
1344.0010101-00
1344.0010102-00
1344.0010102-01
1344.0010102-20
1344.0010102-21
1344.0010102-22
1344.0010102-23
1344.0010102-24
1344.0010102-40
1344.0010102-60
1344.0010102-80
1344.0010103-00
1344.0010103-01
1344.0010104-00
1344.0010104-01
1344.0010104-02
1344.0010104-20
1344.0010104-21
1344.0010104-22
1344.0010104-23
1344.0010104-40
1344.0010104-41
1344.0010104-42
1344.0010104-43
1344.0010105-00
1344.0010105-01
1344.0010105-02
1344.0010105-03
1344.0010106-00

อาชีพ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมคนพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองเด็กพิการ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญา
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไข้จิตทุเลา
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิง
ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชาย
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชาย
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมสตรีและครอบครัว
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากปัญหา
การค้ามนุษย์
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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สารบัญ
หน้า
รหัส
1344.0010106-01
1344.0010106-02
1344.0010106-03
1344.0010107-00
1344.0010107-01
1344.0010107-02

อาชีพ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
1344.0010107-03
พระราชดำริ
1344.0019090-90
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
211
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
2113
นักเคมี
2113.0010000-00
นักเคมี ด้านสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
2113.0010100-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
2113.0010101-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเครื่องสำอางและวัตถุ
อันตราย
2113.0010102-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิจัยสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์
2113.0010103-00
สาธารณสุข
2113.0010104-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
2113.0010105-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีววัตถุ
2113.0010106-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านยาและวัตถุเสพติด
2113.0010107-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร
2113.0010108-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
2113.0010109-00
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
นักเคมี ด้านสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2113.0019090-90
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
213
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2131
นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ และผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2131.0030000-00
2131.0030100-00
2131.0030101-00
2131.0030102-00
2131.0030103-00
2131.0039090-90
22
221
2211
2211.0010000-00
2211.0010100-00
2211.0010200-00
2211.0019090-90
2212
2212.0010000-00
2212.0010100-00
2212.0010101-00
2212.0010102-00
2212.0010103-00
2212.0010104-00
2212.0010105-00
2212.0010106-00
2212.0010107-00
2212.0010108-00
2212.0010109-00
2212.0010110-00
2212.0010111-00
2212.0010200-00

อาชีพ
นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ และผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักชีววิทยา
นักชีววิทยาทางทะเล
นักชีววิทยาโมเลกุล
นักจุลชีววิทยา
นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ และผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
แพทย์
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
แพทย์รักษาโรคทั่วไป ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์รักษาโรคทั่วไป ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทาง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาตอยด์
อายุรแพทย์โรคกระเพาะและทางเดินอาหาร
อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
อายุรแพทย์โรคตจวิทยา
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
อายุรแพทย์ประสาทวิทยา
กุมารแพทย์
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34
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36
36
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38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
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40

สารบัญ
หน้า
รหัส
2212.0010201-00
2212.0010202-00
2212.0010203-00
2212.0010204-00
2212.0010205-00
2212.0010206-00
2212.0010207-00
2212.0010208-00
2212.0010209-00
2212.0010210-00
2212.0010211-00
2212.0010212-00
2212.0010300-00
2212.0010301-00
2212.0010400-00
2212.0010401-00
2212.0010402-00
2212.0010500-00
2212.0010501-00
2212.0010501-01
2212.0010501-02
2212.0010502-00
2212.0010503-00
2212.0010504-00
2212.0010505-00
2212.0010506-00
2212.0010507-00
2212.0010508-00
2212.0010509-00
2212.0010510-00
2212.0010511-00
2212.0010600-00

อาชีพ
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
กุมารแพทย์โรคเลือด
กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร
กุมารแพทย์โรคทางเดินหายใจ
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารแพทย์ประสาทวิทยา
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กุมารแพทย์โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติ
ของโครโมโซม
กุมารแพทย์โรคข้อ
กุมารแพทย์โรคไต
กุมารแพทย์โรคทางโภชนาการ
สูตินรีแพทย์
สูตินรีแพทย์โรคมะเร็ง
วิสัญญีแพทย์
วิสัญญีแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
วิสัญญีแพทย์ระงับปวด
ศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
ศัลยแพทย์ทางเดินท่อปัสสาวะ
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ศัลยแพทย์สมองและประสาทวิทยา
ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
กุมารศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์สมองเด็ก
ศัลยแพทย์หัวใจเด็ก
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเด็ก
ศัลยแพทย์ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เด็ก
แพทย์เวชศาสตร์

41
41
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41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47

สารบัญ
หน้า
รหัส
2212.0010601-00
2212.0010602-00
2212.0010603-00
2212.0010700-00
2212.0010800-00
2212.0010801-00
2212.0010802-00
2212.0010803-00
2212.0010804-00
2212.0010805-00
2212.0010900-00
2212.0010901-00
2212.0011000-00
2212.0011001-00
2212.0011002-00
2212.0011100-00
2212.0011101-00
2212.0011102-00
2212.0011200-00
2212.0019090-90
222
2221
2221.0010000-00
2221.0010100-00
2221.0010200-00
2221.0010201-00
2221.0010202-00
2221.0010203-00
2221.0010204-00
2221.0010205-00
2221.0010206-00

อาชีพ
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แพทย์นิติเวช
จิตแพทย์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
จิตแพทย์รักษาผู้ติดยาเสพติด
จิตแพทย์โรคซึมเศร้า
จิตแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ
จิตแพทย์โรคเครียด
แพทย์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
จักษุแพทย์
จักษุแพทย์จอและกระจกตา
จักษุแพทย์ภูมิคุ้มกันและอักเสบ
รังสีแพทย์
รังสีแพทย์วินิจฉัย
รังสีแพทย์รักษาโรค
พยาธิแพทย์
แพทย์เฉพาะทาง ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
พยาบาลทั่วไป
พยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลเฉพาะทางอายุรกรรม
พยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง

47
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47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55

สารบัญ
หน้า
รหัส
2221.0010207-00
2221.0010208-00
2221.0010209-00
2221.00102110-00
2221.00102111-00
2221.00102112-00
2221.00102113-00
2221.00102114-00
2221.00102115-00
2221.00102116-00
2221.00102117-00
2221.0010300-00
2221.0010301-00
2221.0010302-00
2221.0010303-00
2221.0010304-00
2221.0010305-00
2221.0010400-00
2221.0010401-00
2221.0010402-00
2221.0010403-00
2221.0010500-00
2221.0010501-00
2221.0010502-00
2221.0010503-00
2221.0010504-00
2221.0019090-90
2222

อาชีพ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาท
ศัลยศาสตร์
พยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์
พยาบาลเฉพาะทางปริศัลยกรรม
วิสัญญีพยาบาล
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยแบบประคับประคอง
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้
พยาบาลเฉพาะทางเด็ก
พยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด
พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช
พยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
พยาบาลเวชปฏิบัติ
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น)
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติในชุมชน
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (APN)
พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญทางคลินิก
พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเวชปฏิบัติ
พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการระงับความรู้สึก
พยาบาลสนับสนุนบริการวิชาชีพ
พยาบาลนักวิจัย
อาจารย์พยาบาล
พยาบาลสารสนเทศ
พยาบาลผู้จัดการทรัพยากรสุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์

55
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57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
61
61
61
61
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62
62

สารบัญ
หน้า
รหัส
2222.0010000-00
2222.0010100-00
2222.0010101-00
2222.0010102-00
2222.0019090-90
223
2230
2230.0010000-00
2230.0010100-00
2230.0010200-00
2230.0010300-00
2230.0019090-90
224
2240
2240.0010000-00
2240.0010100-00
2240.0010101-00
2240.0010101-01
2240.0010101-02
2240.0010101-03
2240.0010101-04
2240.0010101-05
2240.0010200-00

อาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
พยาบาลผดุงครรภ์
พยาบาลผดุงครรภ์เฉพาะทาง
พยาบาลผดุงครรภ์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนจีน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยแพทย์
นักปฎิบัติการการแพทย์
นักปฎิบัติการการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเชื้อราและมัยโค
แบคทีเรียวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาแบคทีเรียวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ
นักรังสีเทคนิค

63
63
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64
64
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66
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67
67
67
67
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69
69
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69
70
70
70

สารบัญ
หน้า
รหัส
2240.0019090-90
226
2261
2261.0010000-00
2261.0010100-00
2261.0010200-00
2261.0010201-00
2261.0010202-00
2261.0010203-00
2261.0010204-00
2261.0010205-00
2261.0010206-00
2261.0010207-00
2261.0010208-00
2261.0010209-00
2261.0019090-90
2263
2263.0010000-00
2263.0010100-00
2263.0010200-00
2263.0010300-00
2263.0010400-00
2263.0010401-00
2263.0019090-90
2264
2264.0010000-00

อาชีพ
นักปฎิบัติการการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมหัตถการ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชี่ยว
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาปริทันตวิทยา
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทันตแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวสุขศาสตร์ และนักสุขศึกษา
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวสุขศาสตร์ และนักสุขศึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักอาชีวสุขศาสตร์
นักสุขศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
นักสุขาภิบาล
นักสุขาภิบาลอาหาร
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวสุขศาสตร์ และนักสุขศึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง

70
70
71
72
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
75
75
75
76
76
77
77
77
77
78
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79

สารบัญ
หน้า
รหัส
2264.0010100-00
2264.0010101-00
2264.0010102-00
2264.0010102-01
2264.0010103-00
2264.0010104-00
2264.0010105-00
2264.0010106-00
2264.0010107-00
2264.0010108-00
2264.0010109-00
2264.0010110-00
2264.0019090-90
2265
2265.0010000-00
2265.0010100-00
2265.0010200-00
2265.0010201-00
2265.0010202-00
2265.0019090-90
2266
2266.0010000-00
2266.0010100-00
2266.0019090-90
2267

อาชีพ
นักกายภาพบำบัดด้านชุมชน
นักกายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ
นักกายภาพบำบัดทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
นักกายภาพบำบัดทางด้านกระดูกสันหลังคด
นักกายภาพบำบัดทางด้านระบบประสาท
นักกายภาพบำบัดทางด้านการกีฬา
นักกายภาพบำบัดทางด้านเด็ก
นักกายภาพบำบัดด้านระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
นักกายภาพบำบัดด้านความงาม
นักกายภาพบำบัดด้านสตรี
นักกายภาพบำบัดด้านผู้ป่วยมะเร็ง
นักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัด
นักกายภาพบำบัด ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ
นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
นักกำหนดอาหาร
นักโภชนาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬา
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสาธารณสุข
นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักบำบัดด้านการพูด
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา

79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
82
82
82
83
83
83
83
83
84
84
84
85

สารบัญ
หน้า
รหัส
2267.0010000-00
2267.0010100-00
2267.0010200-00
2267.0019090-90
2268
2268.0010000-00
2268.0010100-00
2268.0010101-00
2268.0010102-00
2268.0010103-00
2268.0010104-00
2268.0010105-00
2268.0010106-00
2268.0010107-00
2268.0019090-90
2269
2269.0010000-00
2269.0010100-00
2269.0010200-00
2269.0010300-00
23
234
2342
2342.0020000-00
2342.0020100-00

อาชีพ
นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักทัศนมาตร
ผู้ประกอบแว่นตาสำหรับผู้ป่วยโรคทางสายตา
นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุขชุมชน นักสาธารณสุข
วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสาธารณสุขชุมชน
นักสาธารณสุขวิชาชีพ
นักส่งเสริมสุขภาพชุมชน
นักระบาดวิทยาชุมชน
นักสุขศึกษา
นักอนามัยชุมชนและครอบครัว
นักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ชุมชน ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักกิจกรรมบำบัด
นักบำบัดกระดูก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

85
86
86
86
86
87
88
88
88
89
89
89
90
90
90
90
91
91
92
92
92
93
93
94
94

สารบัญ
หน้า
รหัส
2342.0029090-90
235
2352
2352.0010000-00
2352.0010100-00
2352.0010101-00
2352.0010102-00
2352.0010103-00
2352.0010104-00
2352.0010105-00
2352.0010106-00
2352.0010107-00
2352.0010108-00
2352.0010109-00
2352.0010200-00
2352.0010201-00
2352.0010201-01
2352.0010201-02
2352.0010201-03
2352.0010201-04
2352.0010201-05
2352.0010201-06
2352.0010201-07
2352.0010201-08
2352.0010201-09
2352.0010202-00
2352.0010203-00
2352.0019090-90
26
263

อาชีพ
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการร่างกาย
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางออทิสติก
ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางบุคคลพิการซ้อน
ครูสอนอาชีพ
ครูสอนอาชีพคนพิการ
ครูสอนอาชีพทางสติปัญญา
ครูสอนอาชีพทางการเห็น
ครูสอนอาชีพทางการได้ยิน
ครูสอนอาชีพทางการพูด
ครูสอนอาชีพทางการร่างกาย
ครูสอนอาชีพทางการเรียนรู้
ครูสอนอาชีพทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ครูสอนอาชีพทางออทิสติก
ครูสอนอาชีพทางบุคคลพิการซ้อน
ครูสอนอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
ครูสอนอาชีพผู้สูงอายุ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา

94
94
95
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
100
100
101

สารบัญ
หน้า
รหัส
2634
2634.0010000-00
2634.0010100-00
2634.0010200-00
2634.0010300-00
2634.0010301-00
2634.0019090-90
2635
2635.0010000-00
2635.0010100-00
2635.0010101-00
2635.0010102-00
2635.0010103-00
2635.0010104-00
2635.0010105-00
2635.0010200-00
2635.0010201-00
2635.0010202-00
2635.0010203-00
2635.0010204-00
2635.0010205-00
2635.0010206-00
2635.0010207-00
2635.0010208-00
2635.0010300-00
2635.0010301-00
2635.0010400-00
2635.0019090-90

อาชีพ
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักจิตวิทยาคลีนิก
นักจิตวิทยาบำบัด
นักนิติจิตวิทยา
นักนิติจิตวิทยาด้านเด็กและเยาวชน
นักจิตวิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีและครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก
นักสังคมสงเคราะห์ด้านผู้สูงอายุ
นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนพิการ
นักสังคมสงเคราะห์ด้านสตรีและครอบครัว
นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนไข้จิตทุเลา
นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนไร้ที่พึ่ง
นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคมมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
นักพัฒนาการเด็ก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

102
102
103
103
103
103
104
104
105
105
105
105
106
106
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
108
108
109
109

สารบัญ
หน้า
รหัส
อาชีพ
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
32
ผู้ปฎิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
321
นักเทคนิคทางด้านการแพทย์และทางด้านเภสัชกรรม
3211
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค
3211.0010000-00
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
3211.0010100-00
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
3211.0010101-00
นักเทคนิคถ่ายภาพเอ็กซเรย์
3211.0010102-00
นักเทคนิคถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านม
3211.0010103-00
นักเทคนิคถ่ายภาพการกำธรสนามแม่เหล็ก
3211.0010104-00
นักเทคนิคถ่ายภาพคลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์)
3211.0010105-00
นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
3211.0010200-00
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
3211.0010201-00
นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์
3211.0010201-01
ช่างเทคนิคชำนาญการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
3211.0010201-02
นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์ผลิตสารไอโซโทป
3211.0010202-00
นักเทคนิกอุปกรณ์การกายภาพบำบัด
3211.0019090-90
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
3212
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และพยาธิวิทยา
3212.0010000-00
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และพยาธิวิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
3212.0010100-00
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3212.0010101-00
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3212.0010102-00
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
3212.0010103-00
นักเทคนิคธนาคารเลือด
3212.0019090-90
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิ
วิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

110
110
111
112
112
112
112
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
115
116
116
116
116
116

สารบัญ
หน้า
รหัส
3214
3214.0010000-00
3214.0010100-00
3214.0010101-00
3214.0010102-00
3214.0010103-00
3214.0019090-90
322
3221
3222
323
3230
3230.0010000-00
3230.0010100-00
3230.0010101-00
3230.0010101-01
3230.0010101-02
3230.0010101-03
3230.0019090-90
325
3251
3251.0010000-00
3251.0010100-00
3251.0010200-00

อาชีพ
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียม
นักกายอุปกรณ์
นักเทคนิคทำตาปลอม
นักเทคนิคด้านฟันเทียม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยผดุงครรภ์
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ดั้งเดิม และการแพทย์ทางเลือก ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
หมอพื้นบ้าน
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวด
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกดจุดแบบแพทย์แผนจีน
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกระดูก
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ทางเลือก ด้านการสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ทันตาภิบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์

117
118
118
118
118
118
119
119
119
120
121
122
124
124
124
124
124
125
125
125
126
127
127
127

สารบัญ
หน้า
รหัส
3251.0010300-00
3251.0019090-90
3252
3252.0010000-00
3252.0010100-00
3252.0010101-00
3252.0010101-01
3252.0010102-00
3252.0019090-90
3253
3253.0010000-00
3253.0010100-00
3253.0010101-00
3253.0010102-00
3253.0010103-00
3253.0010104-00
3253.0010105-00
3253.0010106-00
3253.0019090-90
3254
3254.0010000-00
3254.0010100-00
3254.0019090-90
3255

อาชีพ
ช่างทันตกรรม
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ
นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านทะเบียนฐานข้อมูลโรค
นักวิเคราะห์บันทึกทางการแพทย์
นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน ด้านการสาธารณสุข
และงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ครอบครัว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟู
เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคระบาดวิทยา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างแว่นตา
ช่างแว่นตา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างประกอบแว่นตา
ช่างแว่นตา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

128
128
128
129
129
129
130
130
130
131
131
131
132
132
132
132
132
133
133
133
133
134
134
134

สารบัญ
หน้า
รหัส
3255.0010000-00
3255.0010100-00
3255.0010101-00
3255.0010200-00
3255.0010201-00
3255.0010202-00
3255.0029090-90
3256
3256.0010000-00
3256.0010100-00
3256.0010101-00
3256.0010102-00
3256.0010103-00
3256.0010104-00
3256.0010105-00
3256.0010106-00
3256.0019090-90
3257
3257.0010000-00
3257.0010100-00
3257.0010200-00
3257.0010300-00
3257.0019090-90
3258

อาชีพ
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัด
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดด้านการนวด
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยด้านการแพทย์
ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด
ผู้ช่วยวัดสายตา
ผู้ช่วยชันสูตรศพ
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
ผู้ช่วยเจาะเลือด
ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจสอบด้านสุขอนามัย
ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล

135
135
135
135
135
136
136
136
137
137
137
137
138
138
138
138
138
139
140
140
140
140
141
141

สารบัญ
หน้า
รหัส
3258.0010000-00

อาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
3258.0010100-00
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3258.0019090-90
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
33
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการ
334
เลขานุการฝ่ายบริหารจัดการและเฉพาะทาง
3344
เลขานุการทางการแพทย์
34
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
341
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม และศาสนา
3412
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
3412.0010000-00
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
3412.0010100-00
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
องค์กรของรัฐ
3412.0010101-00
เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลครอบครัวบุญธรรม
3412.0010102-00
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและติดตามผลครอบครัวอุปถัมภ์
3412.0010103-00
พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
3412.0010200-00
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
3412.0010201-00
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก องค์กร
ที่ไม่ใช่ของรัฐ
3412.0010202-00
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
3412.0019090-90
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
53
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
531
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผู้ช่วย
5311
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก
5311.0010000-00
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
5311.0010100-00
พี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงวัน
5311.0010101-00
พี่เลี้ยงเด็กนอก หลังเวลาเรียน

141
142
142
142
143
143
144
145
145
146
146
146
147
147
147
147
148
148

149
149
149
150
150
150

สารบัญ
หน้า
รหัส
5311.0010102-00
5311.0010102-01
5311.0010103-00
5311.0010103-01
5311.0010103-02
5311.0010103-03
5311.0019090-90
5312
5312.0010000-00
5312.0010100-00
5312.0010101-00
5312.0019090-90
532
5321
5321.0010000-00
5321.0010100-00
5321.0010200-00
5321.0010300-00
5321.0010301-00
5321.0010302-00
5321.0010303-00
5321.0010400-00
5321.0010401-00
5321.0010401-01
5321.0010401-02
5321.0010401-03
5321.0010401-05

อาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์
150
ผู้ปฏิบัติงานนวดสัมผัสเด็กในสถานสงเคราะห์
151
พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์
151
พี่เลี้ยงเด็กอ่อนในสถานสงเคราะห์
151
พี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานสงเคราะห์
151
พี่เลี้ยงเด็กพิการทางสมองในสถานสงเคราะห์
152
ผู้ดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
152
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ครูผู้ช่วย
152
ครูผู้ช่วย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
152
ครูพี่เลี้ยง
153
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษา
153
ครูผู้ช่วย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 153
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ
153
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
154
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
155
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
155
ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
155
พี่เลี้ยง
155
พี่เลี้ยงผู้ป่วยจิตเวช
155
พี่เลี้ยงคนพิการ
156
พี่เลี้ยงผู้สูงอายุ
156
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
156
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
156
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
156
(โภชนบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
156
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
157
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
157
(วารีบำบัด)

สารบัญ
หน้า
รหัส
5321.0010401-06
5321.0010401-07
5321.0010401-10
5321.0010401-11
5321.0010401-12
5321.0010401-15
5321.0010401-16
5321.0010401-17
5321.0010402-00
5321.0010402-01
5321.0010402-02
5321.0010402-03
5321.0010402-05
5321.0010402-06
5321.0010402-07
5321.0010402-10
5321.0010402-11

อาชีพ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด) ระดับ 1
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อาชีพ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(สุคนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(สุคนธบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(สุคนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
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และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
ผู้บ ัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโ ส ผู้จัดการเป็นผู้ว างแผน กำกับดู แ ล
ประสานงาน และประเมิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั ้ ง หมดของบริ ษ ั ท รั ฐ บาลและองค์ ก รอื ่ น ๆ หรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรภายในนั้น และการกำหนดและการทบทวนนโยบาย กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่าง ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
สากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO) ยกเว้นหมวดย่อย 14 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการอื่น ๆ โดยทั่วไปอาจต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3
(ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดและให้คำแนะนำด้านนโยบาย
งบประมาณ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รัฐบาล และหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ การตั้ง
วัตถุประสงค์และมาตรฐานต่าง ๆ การกำหนดและประเมินโครงการและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล การให้การรับประกันว่าจะมีการพัฒนาและการใช้ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมด้านงบประมาณ การให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากร
ทางการเงินเพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ การเฝ้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรหรือบริษัทและพนักงาน การทำการคัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกพนักงาน การรับประกัน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจำวัน เป็น ตัว แทนและดำเนิน การเจรจาในนามของรัฐ บาล บริษัท หรือหน่ว ยงานขององค์ ก ร
ในการประชุมหารือและการเวทีประชุมอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
11 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการพิเศษเฉพาะด้าน
14 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการอื่น ๆ
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่จัดไว้ในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการกับผู้ควบคุม
ดูแล ที่จัดไว้ในหมวดใหญ่อื่นนั้น สังเกตว่า ทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแล อาจทำหน้าที่วางแผน จัดระบบ
ประสานงาน ควบคุม และจัดการให้งานสำเร็จ รวมถึง ผู้จัดการมักจะรับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
และแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหมดในธุรกิจ หรือองค์กร (ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน
และคุณภาพของสินค้าในการผลิต) งบประมาณ (จะต้องใช้จ่ายจำนวนเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร)
การคัดเลือก การแต่งตั้ง การให้ บุคลากรออก ผู้ควบคุมดูแลอาจให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้จัดการในสิ่ง
เหล่านี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการให้บุคลากรออก แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ
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สังเกตว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ทั้งสามด้าน และแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการคัดเลือกและการให้ บุคลากรออก
ระดับของการปกครองอาจมีการปรับเปลี่ยน ความแตกต่างที่ควรคำนึงถึ งคือ ผู้ควบคุมดูแลมีหน้าที่
เพียงแค่ควบคุม ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของคนงานอื่นๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด

หมวดย่อย 13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
(Production and specialized services managers)
ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้านเป็นผู้วางแผน กำกับ
ดูแลและประสานงานด้านการผลิตสินค้าและจัดหาบริการด้านอาชีพและเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับ
บริษัทหรือองค์กรให้บริการดังกล่าว เป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้
มีการจัดระดับของผู้จัดการไว้ และมีหน้าที่ในการผลิต การทำเหมือง การก่อสร้าง โลจิสติกส์ การดำเนิน
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ป่าไม้และการประมง
และสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม ธนาคาร การประกัน และบริการ
ด้านอาชีพและพิเศษอื่น ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ของผลผลิต การให้บริการ คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน ตารางเวลา และแรงงานที่ต้องใช้ การตั้งมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ การประกันคุณภาพของสินค้า
และบริการที่ผลิตขึ้น การจัดเตรียมการยื่นประมูลและการประมูลสัญญา การตั้งงบประมาณและบริหาร
จัดการ การเฝ้าตรวจติดตามต้นทุน และปรับกิจกรรม ขั้นตอน และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน การดูแล
เรื่องความต้องการ และการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์ การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การควบคุม การคัดเลือก
การฝึกอบรม และการปฏิบ ัติงานของพนักงาน การจัดทำหรือ การจัดการเรื่องการเตรียมรายงาน
งบประมาณ และการพยากรณ์ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการเจรจากับหน่วยงานอื่น ๆ
และในการประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
131 ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านเกษตรกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านป่าไม้ ผู้จัดการฝ่าย
ผลิตด้านการประมง
132 ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัด การเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการฝ่าย
จำหน่ายสินค้า
133 ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
134 ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมายเหตุ หากมีคุณสมบัติเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 1 อาชีพ
หรือมากกว่าในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3
ผู้จัดการในส่วนภูมิภาค และผู้จัดการอาวุโสอื่น ๆ ที่ประสานงานและกำกับดูแล
กิ จ กรรมของผู ้ จ ั ด การที ่ อ ยู ่ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ซึ ่ ง มี ห น้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที ่ ห ลากหลายจะรวมไว้
ในหมู่ย่อย 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 134

ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ (Professional services managers)

ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ เป็นผู้วางแผน การกำกับดูแล การประสานงาน
ด้านการให้บริการดูแลเด็ก สุขภาพ สวัสดิการ การศึกษา และบริการวิชาชีพอื่น ๆ และผู้บริหารจัดการ
สาขาต่างๆ ของสถาบันที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการเงินและการประกันภัย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดนโยบายและแผนงานในการให้
บริการและการดำเนินงานของสถานประกอบการ การกำหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์ การพัฒนา
และการจัดทำโครงการและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การอำนวยการ
และประสานการจัดสรรทรัพยากร การประสานงานกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง กรรมการอำนวยการ หน่วยงาน
ทีใ่ ห้ทุน ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ การประสานงาน การตรวจติดตาม
และควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุม การคัดเลือก การพัฒนาและการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดทำ
หรือจัดการเพื่อจัดการเตรียมรายงาน งบประมาณและการคาดการณ์งบประมาณ การเป็นตัวแทนของ
องค์กรในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานอื่น ๆและเป็นตัวแทนในการประชุมประจำปี การสัมมนา
การประชาพิจารณ์ และการประชุมเสวนา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
1341 ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก
1342 ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ
1343 ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ
1344 ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม
1345 ผู้จัดการด้านการศึกษา
1346 ผู้จัดการด้านบริการทางการเงินและการประกันภัย
1349 ผู้จัดการด้านบริการวิชาชีพ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมายเหตุ ผู ้ จ ั ด การด้ า นการบริ ก ารวิ ช าชี พ เป็ น ผู ้ ว างแผน การกำกั บ ดู แ ลและ
การประสานงานด้านการให้บริการทางวิชาชีพและทางเทคนิคเฉพาะด้าน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ ที่จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ 2
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วย 1341

ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก (Child care service managers)

ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก เป็นผู้วางแผน กำกับดูแล ประสานงานและประเมินผล
การให้บริการดูแลเด็กก่อนเวลาเข้าเรียน หลังเรียน ช่วงวันหยุด และศูนย์บริการดูแลเด็กกลางวัน
และบริการอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การพัฒนา การจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์
และสติปัญญาของเด็ก

4

(ข) การจัดทำและติดตามการใช้งบประมาณ การจัดสรรเงินทุนสำหรับบุคลากร
สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
(ค) การดูแลและประสานงานด้านการให้บริการของศูนย์ดูแลเด็กก่อนเวลาเข้าเรียน
หลังเลิกเรียน ระหว่างวัน และช่วงวันหยุด
(ง) การกำกับดูแลและควบคุมบุคลากรผู้ดูแลเด็กในการให้บริการดูแลและควบคุมเด็ก
(จ) การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพและตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
บุคลากร และผู้มาติดต่อ
(ฉ) การทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดของภาครัฐ การพัฒนาขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและระบบรักษา ความปลอดภัย เป็นต้น
(ช) การติดตามพัฒนาการของเด็ก และหารือกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก
(ซ) การจัดทำ การดูแลบันทึกและรายงานเกี่ยวกับศูนย์ดูแลเด็ก
(ฌ) การสรรหา การประเมินบุคลากรและประสานงานด้านการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการศูนย์ดูแลเด็ก
1341.0010000-00

ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ร ั บ ผิด ชอบประกอบด้ว ย การวางแผน การจั ด ทำ
โครงการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ การจัดสรรเงินทุนที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม การกำกับดูแล
การควบคุมบุคลากรผู้ดูแลเด็กและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การประสานงานด้านการให้บริการ
ของศูนย์ดูแลเด็ก การทำความเข้าใจข้อกำหนดของภาครัฐและการประเมินผลการให้บริการดูแลเด็ก
ก่อนเวลาเข้าเรียน หลังเรียน ช่วงวันหยุด การติดตามพัฒนาการของเด็ก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1341.0010100-00

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Children Center Managers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางไว้ อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตรงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ
งานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา การดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก
ผู้ประกอบอาหารหรือภารโรง การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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1341.0010200-00

ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก (Day Care Center Managers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน เช่น การจัดการให้มีบุคลากรที่ทำหน้าดูแลและสอนเด็ก
ที่มีคุณภาพ ทั้งครู พี่เลี้ยง แม่บ้านแม่ครัว ที่มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ สามัคคีและมุ่งมั่นไปตามแนวทาง
ที่ส ถานรับ เลี้ยงเด็กตั้งไว้ การดูแลเด็กให้มีภาวะโภชนาการที่ดี มีพัฒ นาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตามวัย การจัดการกับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นต้น
การมีความรู้เรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการและข้อกำหนด เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1341.0019090-90

ผู้จัดการด้านบริการดูแลเด็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

หน่วย 1342 ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ (Health service managers)
ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพเป็นผู้วางแผน การกำกับดูแล การประสานงาน การประเมินผล
การให้บริการด้านการแพทย์ การบริการสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล คลินิ ก หน่วยบริการสาธารณสุข
และองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การอำนวยการทั่วไป การจัดการ การจัดบริการ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
และการจัดการองค์กรหรือศูนย์ต่าง ๆ
(ข) การอำนวยการ การกำกับดูแล การควบคุมและประเมินผลการทำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ การพยาบาล นักเทคนิค งานเสมียน งานบริการ งานบำรุงรักษาและบุคลากรด้านอื่น ๆ
(ค) การกำหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่เข้าไปบริหารจัดการ
(ง) การกำกับดูแลหรือดำเนินการสรรหา การจ้างงาน และการฝึกอบรมบุคลากร
(จ) การพัฒนา การนำใช้และติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล นักเทคนิค และบุคลากรด้านอื่นๆ
(ฉ) การติดตามการใช้บริการตรวจและวินิจฉัยโรค การใช้เตียงผู้ป่วยในสิ่งอำนวย
ความสะดวก และบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความต้องการ
ด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากร อุปกรณ์และบริการอื่น ๆ
(ช) การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนงบประมาณ
การจัดทำรายงาน การใช้จ่ายด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมืออุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ เป็นต้น
(ซ) การประสานงานกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ กรรมการ
อำนวยการ และหน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการให้การบริการ
(ฌ) การให้คำแนะนำหน่ว ยงานภาครัฐ เกี ่ยวกับ มาตรการต่า ง ๆ เพื่อปรั บ ปรุ ง
การบริการด้านสุขภาพสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
(ญ) การเป็ น ตั ว แทนขององค์ ก รในการเจรจาต่ อ รอง การประชุ ม การสั ม มนา
การประชาพิจารณ์ และการเสวนา
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ หัวหน้าบุคลากร
สาธารณสุข ผู้อำนวยการด้านการบริการคลินิก ผู้ประสานงานการดูแลสุขภาพชุมชน ผู้อำนวยการการ
พยาบาล หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้าด้านการพยาบาล ผู้บริหารด้านการแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ 1343
1342.0010000-00

ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การปฏิบ ัติงานด้านการบริห ารจัดการด้านบริการสุขภาพ การประสานงานด้านการอำนวยการทั ่ วไป
การประเมินผลการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการ
สุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล คลินิก หน่วยบริการสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยงข้อง
1342.0010100-00

ผู้จัดการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาล
(Directors of Medical Service)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์
ปรัชญา และนโยบายของโรงพยาบาล การบริหารงานในโรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น
กลุ่มงานหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานหน่วยบริการทุติยภูมิ และตติ ยภูมิ กลุ่มงานด้านการพยาบาล
และกลุ่มงานสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งการกำกับดูแลการใช้งบประมาณและวัสดุ
คุรุภัณฑ์ การส่งเสริมและติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้เกิดการขับเคลื่ อน
ตลอดเวลา การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
1342.0010101-00

หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Directors of Primary Care Unit)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการการบริการทางการแพทย์หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีว เวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
การควบคุมให้การบริการเป็นไปตามตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาล การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
1342.0010101-01

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
(Directors of Social Medicine Depatment)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การดูแล การจัดการ
บุคลากรและการดำเนิน การให้บ ริการสุขภาพระดับปฐมภู มิ โดยมุ่งเน้นการมีส ่ว นร่ว มของชุมชน
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค ระบาดวิทยา และการเฝ้าระวัง การให้
การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสนับสนุนเครือข่าย เช่น
การสนับสนุนทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เป็นต้น
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1342.0010101-02

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
(Directors of Occupational Medicine Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินงานอาชีวเวชกรรม ได้แก่ การดูแลสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
ของคนที่ทำงานในทุกสาขาอาชีพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม การดูแลการดำเนินงานของคลินิก
อาชีวเวชกรรม การบริการข้อมูลเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การทำงานด้า นอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ย และการตรวจวั ด สภาพแวดล้ อม
การทำงานด้านแสงสว่าง เสียงและความร้อน ตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทยและตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
1342.0010101-03

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
(Directors of Thai Traditional and Alternative
Medicines Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินงานของคลินิกเวชกรรมแผนไทย เช่น การจัดบริการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้ ว ย การนวด การอบ การประคบสมุ น ไพร เป็ น ต้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
และสมุ น ไพรเข้ า สู ่ ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพอย่ า ง ครบวงจร ตามที ่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก ำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้
1342.0010101-04

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
(Directors of Health Education Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจั ด การบุ ค ลากรและการดำเนิ น การให้ บ ริ ก ารสุ ข ศึ ก ษา เพื ่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพผู ้ ป ่ ว ย
การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อกำหนดกิจกรรมเป้า หมาย
และวางแผนดำเนินงานสุขศึกษา การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ทางด้านสาธารณสุข การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ
1342.0010102-00

หัวหน้ากลุ่มงานหน่วยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
(Directors of Secondary and Tertiary Care Unit)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการการบริการทางการแพทย์หน่วยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิของโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มงาน
ผู้ป่วยนอก กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงาน
จิตเวช กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ ื้น ฟู กลุ่มงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิ ค การแพทย์ และพยา ธิว ิ ท ยา
และกลุ ่ ม งานโภชนศาสตร์ การควบคุ ม ให้ ก ารบริ ก ารเป็ น ไปตามตามนโยบาย ระเบี ย บข้ อ บั งคับ
และมาตรฐานการปฏิ บ ั ติง านของโรงพยาบาล การช่ว ยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนหน่ว ยงาน/
ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
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1342.0010102-01

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก (Directors of Outpatient Unit)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินงานบริการคัดกรองผู้ป่วยนอก และจำแนกผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจ
ตามสาขาโรคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย การให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจรักษาโรค
ทั่วไปและเฉพาะสาขา การทำแผล ฉีดยา ให้สารน้ำ ให้เลือด การตรวจสุขภาพประจำปีบุคคลทั่ว ไป
ผู้ประกันตน และแรงงานต่างด้าว การรับผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น
1342.0010102-02

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม (Directors of Internal Medicines)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานอายุรกรรม
การบริหารงานผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกเบาหวาน คลินิกความดัน คลินิกวัณโรค
เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-03

หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
(Directors of Pediatrics Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
การบริ ห ารงานผู ้ ป ่ ว ยนอก ผู ้ ป ่ ว ยใน คลิ น ิ ก เฉพาะโรค เช่ น คลิ น ิ ก ทารกแรกเกิ ด คลิ นิ กผู ้ ป ่ ว ย
มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-04

หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
(Directors of Gynecology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานสูติน รีเวชกรรม
การบริหารงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกฝากครรภ์ คลินิกตรวจหลังคลอด
เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-05

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
(Directors of Surgery Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานศัลยกรรม
เช่น การบริหารงานผู้ป่วยในห้องผ่าตัด เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-06

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออโธปิดิกส์
(Directors of Orthopedic Surgery Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานศัลยกรรม
ออโธปิดิกส์ เช่น การบริหารงานผู้ป่วยในห้องผ่าตัด เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ
ในกลุ่มงาน
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1342.0010102-07

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
(Department Heads, anesthesiology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
เช่ น การให้ บ ริ ก ารระงั บ ความรู ้ ส ึ ก แก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ารั บ บริ ก ารผ่ า ตั ด และทำหั ต ถการต่ า ง ๆ จำกั ด
งานด้านเวชบำบัดวิกฤต การจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ต่าง ๆ (เครื่องดม
ยาสลบ เครื่องวัดสัญญาณชีพอุปกรณ์ช่วยหายใจ) เป็นต้น
1342.0010102-08

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
(Directors of Emergency and Forensic Medicine
Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและนิติเวช เช่น การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง การให้บริการ
นิติว ิทยาในการตรวจกรณีผ ู้ป ่วยถูกทำร้ายร่างกาย ประสบอุบัติเหตุจราจรหรือเด็กและสตรีที่ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึง การดูแลผู้ป่วยสังเกตอาการ เป็นต้น
1342.0010102-09

หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช (Directors of Psychiatry Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานจิตเวช เช่น
การบริหาร งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกสำหรับผู้ติดยาเสพติด คลินิกสุขภาพจิต คลินิกปัญหา
ครอบครัว เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-10

หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
(Directors of Otolaryngology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์ เช่น การบริหารงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกโรคภูมิแพ้ คลินิกนอนกรน
เป็นต้น รวมถึง เครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
1342.0010102-11

หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
(Directors of Ophthalmology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานจักษุวิทยา เช่น
การบริหารงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องผ่าตัดโรคตา คลินิกสายตา เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิค
พิเศษต่าง ๆ ในกลุ่มงาน
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1342.0010102-12

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
(Directors of Radiology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานรังสีวิทยา
การบริหารงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมถึง เครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่อง
อัลตร้าซาวน์ หรือเครื่องซีทีสแกน เป็นต้น
1342.0010102-13

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Directors of Rehabilitation Medicine Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น การให้บริการตรวจ
รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์เสริม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เป็นต้น
1342.0010102-14

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ป้องกัน
(Department head, preventive medicine)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ป้องกัน ได้แก่ การป้องกันและลด
การแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย เช่น การป้องกันก่อนเป็นโรคด้วยการใช้วัคซีน การหาปัจจัยเสี่ยงและให้ความรู้เพื่อให้แต่ละคน
รู้จักป้องกันด้วยตัวเอง การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ การฟื้นฟู
สภาพหลังจากเป็นโรคเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำหรือส่งต่อโรคให้ผู้ใกล้ชิด เป็นต้น
1342.0010102-15

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
(Directors of Pathology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากร นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และการดำเนินการ
ของกลุ่มงานพยาธิวิทยา เช่น การให้ บริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ แก่ผู้ป่วยนอก
การเตรียมน้ำยาและสารเคมีที่ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
การตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านจุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น การกำกับดูแล
งานธนาคารเลือด
1342.0010102-16

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
(Directors of Dentistry Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากร ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และการดำเนินการของกลุ่มงานทันตกรรม ได้แก่
การให้บริการส่งเสริม การป้องกันและการรักษาทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษาเหงือก
รากฟันหรือการใส่ฟันเทียมรากเทียม เป็นต้น การบริหารงานผู้ป่วย ห้องทำฟัน รวมถึง การบริหาร
ทรัพยากร เครื่องมือทางเทคนิคพิเศษต่าง ๆ
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1342.0010102-17

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
(Directors of Pharmacy Department)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การกำกับ ดูแล
จัดการบุคลากร เภสัชกร เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม และกิจกรรม บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
เช่น การจัดซื้อ จัดหายา เวชภัณฑ์ การจัดเก็บยาให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิช าการ การบริการ
จ่ายยา เวชภัณฑ์ให้แก่ผ ู้ป ่ว ยนอก ผู้ป่ว ยในและหน่ว ยงานต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ
ด้านการใช้ยา เป็นต้น การให้บริการและสนับสนุนข้อมูลยาในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนทั่วไป
1342.0010102-18

หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
(Directors of Physiology Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากร การดำเนินการของและขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มงานกายภาพบำบัด ได้แก่
การให้บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยในภาวะต่างๆ และประชาชนทั่วไป
ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กพิการ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ นักกีฬา ผู้พิการ เป็นต้น
1342.0010102-19

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
(Directors of Medical Technology and Pathology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งพยาธิแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิ
วิทยา เช่น การงานชันสูตรสาธารณสุข ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ของผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลและการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค
การรักษาพยาบาล การควบคุมโรค และการวินิจฉัยสารพิษต่าง ๆ เป็นต้น
1342.0010102-20

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
(Directors of Nutrition Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินการของกลุ่มงานโภชศาสตร์ เช่น การให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย
และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล หลักโภชนาการ ตรงตาม
แผนการรักษาของแพทย์ การกำหนดรายการอาหารและสั่งซื้ออาหาร โดย คำนวณวัตถุดิบที่จะใช้
จากจำนวนผู้ป่วยที่เบิกอาหารในแต่ละวัน การจัดระบบเวรการทำงานให้กับนักโภชนาการ เป็นต้น
1342.0010103-00

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ
(Directors of Healthcare Support Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินการของกลุ่มงานสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพและกลุ่มงานบริหารจัดการคลังสุขภาพ
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1342.0010104-00

หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ
(Directors of Health Service Development Department)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
การจัดการบุคลากรและการดำเนินการของกลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ เช่น การวางแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ การพัฒนาระบบส่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนาระบบปลูกถ่ายอวัยวะ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น
1342.0010104-01

หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียนและสถิติ
(Directors of Medical Record Department)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลงานเวชระเบียน
และสถิติ ตลอดจน วางแผน ควบคุม กำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานเวชระเบี ยน
การวางแผนและดำเนิน การจัด เก็บ รวบรวมข้ อ มูล เวชสถิติ จากแหล่ง ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บผู ้ ป ่ ว ย
การรั ก ษาพยาบาล และการวิ เ คราะห์ โ รค การควบคุ ม การตรวจสอบ ข้ อ มู ล สถิ ต ิ ท ี ่ เ ก็ บ รวบรวม
การวิเคราะห์ การแปลข้อมูล การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย DRG (Diagnosis
Related Groups) หรื อ กลุ ่ ม วิ น ิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม โดยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของฐานข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
ในรายบุคคลและตรวจสอบรหัส การวินิจฉัยโรค รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามระบบ DRG การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1342.0010200-00

ผู้อำนวยการพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
(Director of Nursing)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การวางแผนองค์กร การออกแบบระบบบริการพยาบาลให้ผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการได้อย่างเป็นธรรมมีความพึงพอใจและบริหารจัดการทรัพยากรและควบคุมกำกับ
ให้สามารถจัดบริการพยาบาลได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งบริหารงานบุคคลอัตรากำลัง การเงิน
การคลังและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้ง อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถรักษา
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพได้ในระดับดีที่สุด การบริหารจัดการให้มีสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรและเอื้อต่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
1342.0010201-00

ผู้ตรวจการพยาบาล (Superving Nurses)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีบทบาทหลักในการตรวจงานการพยาบาล เป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
ทางการพยาบาลในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ วิ เ คราะห์ น โยบาย ยุ ท ธศาสตร์
ของฝ่ายการพยาบาล/กลุ่มการพยาบาล เพื่อแปลงและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ วางแผนและวางระเบียบ
วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ติ ง านเฉพาะอย่ า งเพื ่ อ ให้ ง านการพยาบาลในสาขาเฉพาะทางในความรั บ ผิ ด ชอบ
ประสบความสำเร็ จ ตามนโยบายของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง บริ ห ารจั ด การ อำนวยการ กำกั บ นิ เ ทศ
และติ ด ตามประเมิ น ผล สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ก ารพยาบาลตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และสนั บ สนุน
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อ ง เพื่อให้มีการจัดบริการพยาบาลตามมาตรฐาน มีคุณภาพ

13
ในแผนก สาขา กลุ่มงานที่รับผิดชอบและควบคุมกำกับการใช้การกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ การทำหน้าที่ประสานงานระหว่างแผนก สาขา กลุ่มงาน รายงานให้กับผู้บริหาร
และร่วมมือช่วยเหลือในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่มากระทบจากภายนอกด้วย รวมทั้ง มีหน้าที่
สอนงาน ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบต่อการทำงานของพยาบาลในความรับผิดชอบ
1342.0010202-00

หัวหน้าพยาบาล
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ว ย การบริห ารการพยาบาล
เป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย เพื่อการเข้าถึงทางการพยาบาลและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดระบบบริการพยาบาลของโรงพยาบาล
ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
และศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสอนงาน การให้คำปรึกษาและรับผิดชอบ
ต่อการทำงานของพยาบาลในความรับผิดชอบ
1342.0010202-01

หัวหน้าแผนก ผู้จัดการพยาบาล
(Directors of Nursing Department)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่อยู่ในตำแหน่งบริห ารระดับ รองลงมาจากผู้ อำนวยการพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
หัว หน้าพยาบาล (Director of Nursing) เป็นผู้ร่ว มกำหนดทิศ ทาง นโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์
ทางการพยาบาล รับผิดชอบ วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
เพื่อแปลงและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ วางแผนและวางระเบียบวิธีปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง เพื่อให้งาน
ในความรับผิดชอบประสบความสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง บริหารจัดการ อำนวยการ
และติดตามประเมินผล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการจัดบริการพยาบาล
ตามมาตรฐานมีคุณภาพในแผนก สาขา กลุ่มงานที่รับผิดชอบและควบคุมกำกับการใช้การกระจาย
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างแผนก สาขา กลุ่มงาน
รายงานให้กับผู้บริหารและร่วมมือช่วยเหลือในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่มากระทบจากภายนอกด้วย
รวมทั้ง มีหน้าที่สอนงาน ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบต่อการทำงานของผู้บริหารที่อยู่ระดับรองลงมา
1342.0010202-02

หัวหน้าหน่วยพยาบาล (Directors of Nursing Unit)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่อยู่ในตำแหน่งบริห ารระดับ หน่ว ยงาน (Unit) รับผิดชอบการบริห ารจัดการทรัพ ยากรให้พ ร้ อ ม
และเพียงพอต่อการให้บริการตลอดเวลา มอบหมายงาน ควบคุมกำกับ สอนงาน เพื่อให้บุคลากร
พนักงานภายในหน่วยงานสามรถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ตาม Policy and
Procedure เป็นผู้ใกล้ชิดและสั่งการโดยตรงกับพยาบาล/พนักงานในหน่ วยงาน ตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงาน ในระยะสั้นวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ รับรายงานโดยตรงจากพยาบาล
พนักงานและเสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นต่อไป
1342.0029090-90

ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 1343 ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ (Aged care service managers)
ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ เป็นผู้วางแผน การกำกับดูแล การประสานงาน
และการประเมิน ผลการให้บ ริการดูแลผู้พักอาศัย การดูแลส่ว นบุคคลให้กับบุคคลและครอบครั ว
ที่จำเป็นต้องได้รับการบริการดังกล่าวอันเนื่องมาจากความชรา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การอำนวยการทั่วไป การจัดการเกี่ยวกับการจัดบริการ การจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวก และการจัดการองค์กรหรือศูนย์ต่าง ๆ
(ข) การอำนวยการ การกำกับดูแล การควบคุม และประเมินผลการทำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ การพยาบาล นักเทคนิค งานเสมียน งานบริการ งานบำรุงรักษา และบุคลากรด้านอื่น ๆ
(ค) การกำหนดวัตถุป ระสงค์และเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมิน หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าไปบริหารจัดการ
(ง) การกำกับดูแลหรือดำเนินการสรรหา การจ้างงาน และฝึกอบรมบุคลากร
(จ) การพั ฒ นา การดำเนิ น การ การติ ด ตามขั ้ น ตอน นโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการพยาบาล การดูแลส่วนบุคคล ด้านเทคนิค และงานธุรการ
(ฉ) การประสาน การบริห ารจัดการโครงการด้านสวัส ดิการและบริการการดูแล
ผู้สูงอายุ
(ช) การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนงบประมาณ
การจัดทำรายงาน การใช้จ่ายด้านเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ เป็นต้น
(ซ) การประสานกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ กรรมการอำนวยการ
และหน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อประสานงานด้านการจัดหาบริการ การให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
มาตรการในการปรับปรุงการบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก
(ฌ) การเป็นตัวแทนขององค์กรในการเจรจาต่อรอง การประชุม การสัมมนา การประชา
พิจารณ์ และการเสวนา
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานดูแลผู้สูงอาย ผู้ประสานงานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล ผู้ประสานงานหมู่บ้านผู้เกษียณ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ – 1342
1343.0010000-00

ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การประสานงาน และการประเมินผลการให้บริการดูแล รวมทั้งการดูแลส่วนบุคคลให้กับผู้สูงอายุ
และที่จำเป็นต้องได้รับการบริการดังกล่าวอันเนื่องมาจากความชรา
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1343.0010100-00

ผู้จัดการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home Managers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานรับดูแลผู้สูงอายุ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในการบังคับ
บัญชาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกั บการดูแลผู้ส ูงอายุที่ให้บริการ
การกำหนดมาตรฐานผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ มีความรู้ในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ
และต้องผ่านการพัฒนาฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง การวางแผนในการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพของ ผู้ให้บ ริการด้ว ย การมีความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถานบริบาล
หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องและจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
1343.0010101-00

ผู้อำนวยการศูนย์ผู้สูงอายุ (Directors of Center for Elderly)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุแบบไม่พักค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในชุมชน รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้ สูงอายุและผู้ดูแลได้ใช้บริการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ เช่น กิจกรรมด้านสังคมและนันทนาการ กิจกรรมด้านอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม กิจกรรมการให้ คําปรึกษาและบริการ
ทางสังคม กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ เป็นต้น รวมถึง กิจกรรมหรือโครงการภายนอกศูนย์ การแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคีองค์กรเครือข่ายในชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้การดําเนินงานศูนย์เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ
1343.0019090-90

ผู้จัดการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 1344 ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม (Social welfare managers)
ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม เป็นผู้วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านการจัด
ให้มีโครงการบริการสังคมและชุมชน เช่น การสนับสนุนรายได้ การช่วยเหลือครอบครัว การให้บริการเด็ก
การดำเนินโครงการและบริการด้านชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การกำกับดูแล การบริหารจัดการในภาพรวมเกี่ยวกับการบริการสิ่งอำนวย
ความสะดวกองค์กรหรือศูนย์ต่าง ๆ
(ข) การพั ฒ นา การดำเนิ น การ การติ ด ตามขั ้ น ตอน นโยบาย และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
(ค) การติดตามและประเมินทรัพยากรที่จัดสรรให้กับงานด้านสวัสดิการที่อยู่ อาศัย
และบริการทางสังคมอื่น ๆ
(ง) การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนงบประมาณ
การจัดทำรายงาน การใช้จ่ายด้านเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ เป็นต้น
(จ) การประสานกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ กรรมการอำนวยการ
และหน่วยงานที่ให้ทุนเพื่อหาความร่วมมือและการประสานงานด้านบริการสุขภาพและสวัสดิการ
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(ฉ) การให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการในการปรับปรุงการบริการ
ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
(ช) การเป็นตัวแทนขององค์กรในการเจรจา การประชุม การสัมมนา การประชา
พิจารณ์และการเสวนา
(ซ) การจัดทำและบริหารจัดการงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายและตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฌ) การกำหนด การกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการ
(ญ) การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์บริการชุมชน ผู้จัดการด้านบริการ
ครอบครัว ผู้จัดการด้านบริการที่อยู่อาศัย ผู้จัดการศูนย์สวัสดิการ
1344.0010000-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การวางแผน กำกั บ ดู แ ล
การบริหารจัดการในภาพรวม การควบคุมการใช้จ่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินทรัพยากรที่จัดสรรให้กับงานด้านสวัสดิการด้านต่าง ๆ
การเป็น ตัว แทนขององค์กรในการเจรจา การประชุม การสัมมนาและประสานงานกับผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพและสวัส ดิการอื่น ๆ การจัด ให้มีโครงการบริการสังคมและชุมชน การดำเนินโครงการ
และบริการด้านชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น
1344.0010100-00

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (Directors of Provincial Social Development And
Human Security Office)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนา
สังคมและการสังคมสงเคราะห์ในหน่ว ยงานที่รับผิดชอบ เช่น การให้บริการด้านสวัส ดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท
อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่ พึ่งและผู้ทำการขอทาน เป็นต้น การสร้าง
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
สถาบันครอบครัวและชุมชน เป็นต้น การบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม พี่เลี้ยง
รวมทั้ง เจ้าพนักงานอื่น ๆ
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1344.0010101-00

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
(Directors of Service Center for Persons with Disabilities)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ ได้เข้าถึง
บริการและสวัส ดิการตามสิทธิที่พึงได้รับในระดับชุมชนและจังหวัด เช่น การดูแลรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ
1344.0010102-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมคนพิการ
(Directors of Welfare Offices for Disable Persons)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม คนพิการ ทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ องค์กรที่ไม่ใช่
ของรัฐ (NGOs) เป็นต้น
1344.0010102-01

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
(Directors of Home for Persons with Disabilities
Protection and Development)
ภาระหน้ า ที ่ท ี ่ ร ั บ ผิ ดชอบประกอบด้ว ย การวางแผน การจั ด ทำ
แผนงานการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการคุ้มครองสิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการ รวมถึงการสร้า งโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ การบริหารจัดการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม ครูฝึกอาชีพ พี่เลี้ยง เป็นต้น รวมทั้งเจ้าพนักงานอื่น ๆ
1344.0010102-20

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
(Directors of Department of Empowerment of Persons
with Disabilities)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการหน่วยงานในรูปแบบสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย
ที่รับผิดชอบ การกำหนดและพัฒนาการจัดบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานให้บริการ ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม นันทนาการ
การบริการสังคมปัจ เจกบุค คล การประสานหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องและชุมชนท้ องถิ่น การสรรหา
การคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญด้าน การพยาบาลด้านการบำบัด
ด้านการดูแล ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพและด้า นการสังคมสงเคราะห์ การกำหนดและวางแผน
กิจ กรรมที่ เหมาะสมและจัด ให้ม ีส ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที ่เ หมาะสมกั บผู้ ใช้บริ การตามกลุ่ มเป้ า หมาย
การติดตามผล แผนงานและโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการที่อยู่ใน
การคุ้มครอง

18

1344.0010102-21

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองเด็กพิการ
(Directors of Homes for Children with Disabilities
Protection and Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเด็กพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย
ตามศักยภาพของเด็กพิการ และสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กพิการให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น
การจัดให้มีที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น (ทางลาด ราวเกาะ) ซึ่งมีความเหมาะสม
ต่อสภาพความพิการ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด การบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
ที่จ ำเป็น ต่อเด็ก เป็น ต้น รวมทั้ง ให้การสนับสนุนชุมชน เครือข่าย ให้มีส่ ว นร่วมในการจัดบริการ
สวัสดิการทางเลือกแก่เด็กพิการในสถานคุ้มครองฯ
1344.0010102-22

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
(Directors of Homes for Mentally Disabled Children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การอุปการะ
การเลี้ยงดู การฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายเด็กพิการทางสมองและปัญญาอายุ 7- 18 ปี
ที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล ภายใต้หลักการแห่งสิทธิ
มนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1344.0010102-23

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
(Directors of Homes for Mentally Disabled Infants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริ ห ารจั ด การสถานสงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นพิ ก ารทางสมองและปั ญ ญา ซึ ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ใ ห้
การอุปการะ การเลี้ยงดู การฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายเด็กพิการทางสมองและปัญญา
อายุ 0 - 7 ปีที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล ภายใต้หลัก
การแห่งสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1344.0010102-24

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไข้จิตทุเลา
(Directors of Half Way Homes)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนไข้จิตทุเลา เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทุเลาแล้วในสถานสงเคราะห์
ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เช่น การบริการด้านปัจจัยสี่ การบำบัด การฟื้นฟู
สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกอาชีพ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกาย
จิตใจ รวมทั้ง ความรู้สามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ พร้อมกลับสู่สังคมและไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัว การกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
และส่งเสริมฟื้นฟูศักยภาพและทักษะทางสังคม

19
1344.0010102-40

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
(Directors of Learning and Rehabilitation Center for
Disable Persons)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการ
ได้ ร ั บ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพของเด็ ก แต่ ล ะคน และผู ้ ป กครองได้ ม ี โ อกาส
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจในความพิการของลูก ตลอดจน เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน เสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน การจัดการให้มีระบบบริการที่เหมาะสมรองรับและได้รับ
การสนั บ สนุ น โดยภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รที่ เ กี ่ ย วข้ อ ง การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น
นักกายภาพบำบัด ครูพี่เลี้ยง เป็นต้น รวมทั้ง เจ้าพนักงานอื่น ๆ
1344.0010102-60

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
(Directors of Center for Person with Disabilities
Occupational Promotion)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งเป็นหน่ วยงานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เป็นของตัวเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว เช่น การจัด
ให้มีการฝึกอาชีพการจัดให้มีหน้าร้านจำหน่ายสินค้า เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมให้คนพิการร่วมกิจกรรม
นันทนาการและกีฬา
1344.0010102-80

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก
(Directors of Center for Empowerment and
Development of Autistic Persons)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริห ารจัดการศูน ย์พัฒ นาศักยภาพบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค คลออทิ ส ติ ก และผู ้ ม ี ภ าวะใกล้ เ คี ย งที ่ ม ี อ ายุ 12 – 25 ปี ให้ ม ี ท ั ก ษะในการดำรงชี วิ ต
ในด้านต่าง ๆ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างคนทั่วไป
1344.0010103-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(Directors of Welfare Offices for The Elderly)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการหน่วยงาน
ด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ องค์กรที่ไม่ใช่ข องรัฐ
(NGOs) เป็นต้น
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1344.0010103-01

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(Directors of Social Welfare Development Center for
the Elderly)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้สูงอายุ
ด้านข้อมูล และสารสนเทศงานสวัส ดิ การสัง คม มีการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และพัฒ นาศัก ยภาพ
การควบคุม การดำเนินงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด การวางแผนการปฏิบัติงาน
จัดทำโครงการหรือแผนงานตามนโยบายกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ การกำกับดูแล กระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะร่วมกัน
ปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ว มกัน ค้ น หา และดำเนิ น กิ จ กรรม เพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ต ิ งาน การประสาน
การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้การสงเคราะห์ และพั ฒนาผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ การริเริ่ม ปรับปรุง และขยายงานให้เจริญก้าวหน้าโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การวางแผน การกำกับ
ดูแล การบริหารจัดการบ้านคนชรา สำหรับผู้สูง อายุชายและหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ไม่มีที่อยู่อาศัยฐานะ
ยากจน เป็นต้น ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนและสมัครใจ
ที่จะพักอยู่ที่บ้าน การประสานงานระดมทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
จากสถานสงเคราะห์ ทั ้งภาครั ฐ และเอกชน เพื่อนำมาให้ ก ารสนับ สนุน ต่ อ การดำเนิ นงานในศู น ย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
1344.0010104-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน
(Directors of Welfare Offices for Children and Youth)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการ
หน่ว ยงานด้านสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒ นาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) เป็นต้น
1344.0010104-01

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(Directors of Children and Youth Protection Division)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพัฒนาเด็กในครอบครัวชุมชน เช่น การจัดบริการสงเคราะห์
เด็กในครอบครัวยากจน การจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก การจัดการเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม การจัดให้
มีสภาเด็กและเยาวชน การให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น การส่งเสริมและสนับ สนุนให้ภาคเอกชน
ดำเนิ น งานสถานรั บ เลี ้ ย งเด็ ก และสถานสงเคราะห์ เด็ ก เอกชน ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองเด็ก
พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยในการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน อายุแรกเกิด - 18 ปี ให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเหมาะสมตามวัย
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1344.0010104-02

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(Directors of Child Adoption Center)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลให้มีการดำเนิน
การจัดหาครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2533 และฉบับ 3 พ.ศ. 2553 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.จดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. 2478 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การอำนวยการให้ศูนย์
ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลาง (Central authority) ตามมติครม. และพันธกิจกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรม การจัดให้มีการดำเนินการติดตามผล
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภ าพเด็กภายหลังการรับบุตรบุญธรรม การส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็ กและเยาวชนที่พึงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต การดูแลให้มีจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ
พัฒนา ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
1344.0010104-20

ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
(Directors of Reception Homes for Children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานแรกรับหรือสถานซึ่งให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
เช่น เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน เป็นต้น และเด็กที่พึงได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม เด็กที่มีความเสี่ยงต่อ การกระทำความผิด
และเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีการพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในลักษณะชั่วคราวไม่เกินสามเดือน การจัดการนำส่งเด็กที่อยู่
ในปกครองที ่ ม ี ส ภาพจิ ต ใจและร่ า งกายพร้ อ มแล้ ว ให้ แ ก่ ค รอบครั ว หรื อ นำส่ ง สถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานอื่นใด ตามความเหมาะสมกับวัยและสภาพ
ของเด็กแต่ละคน
1344.0010104-21

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
(Directors of Shelters for Children and Families)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือที่พักพิง
ชั่วคราวสำหรับเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้
ด้ ว ยเหตุ ก รณี ต ่ า ง ๆ เช่ น กรณี ถ ู ก ล่ ว งละเมิ ด สตรี ท ี ่ ถ ู ก กระทำด้ ว ยความรุ น แรงแล้ ว ตั ้ ง ครรภ์
ไม่พึงประสงค์ ถูกละเลยทอดทิ้ง ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ ติดเชื้อ HIV/AIDS สามี
ทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ เป็นต้น ตามมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้เด็ก สตรี และครอบครัวผ่าน
พ้ น วิ ก ฤตในระยะเบื ้ อ งต้ น ก่ อ นส่ ง ต่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที ่ เ หมาะสม หรื อ คื น สู ่ ส ั ง คมครอบครั ว
ได้ ต ามปกติ การส่ ง เสริม ให้เ ด็ ก สตรี แ ละครอบครัว มี ภ ูม ิ ค ุ้ ม กัน สามารถป้ อ งกัน ตนเองให้ร อดพ้น
จากอันตรายและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

22

1344.0010104-22

ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิง
(Directors of Reception Homes for Girls)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง
ฟื้นฟูและเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เด็กหญิงวัย 6 - 18 ปี
1344.0010104-23

ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชาย
(Directors of Reception Homes for Boys)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง
ฟื้นฟูและเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เด็กชายวัย 6 - 18 ปี
1344.0010104-40

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
(Directors of Child Welfare Protection Institutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็ก ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามที่สาธารณะ
เด็กเร่ร่อน เด็กพลัดหลงหรือมาจากครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ตลอดจน
เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ (HIV) เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการถูกทารุณกรรม และเด็กที่พ่อแม่วิกลจริต
พ่อแม่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ หรือเด็กที่พ่อแม่ ยังเรียนอยู่ ไม่พร้อมจะดูแลเองการมี ความรู้ เรื ่ อ ง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การให้บ ริ การสวัส ดิการสังคมกับเด็กเยาวชน เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.การรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม เป็นต้น
1344.0010104-41

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
(Directors of Home for Infants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริห ารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนอายุ 0 - 6 ปี ที่ไม่อยู่ในสภาวะทุพพลภาพหรือพิการ
ทางปัญญา โดยจะอยู่รวมกันทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
1344.0010104-42

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง
(Directors of Home for Girls)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ 6 - 18 ปี หรือตามที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด
1344.0010104-43

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชาย
(Directors of Home for Boys)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กชายอายุ 6 - 18 ปี หรือตามที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด

23
1344.0010105-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมสตรีและครอบครัว
(Directors of Welfare Offices for Women and Families)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมสตรีและครอบครัว ทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) เป็นต้น
1344.0010105-01

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (Directors
of Women and Family Development Learning Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การบริหาร
จั ด การงานด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ สำหรั บ สตรี แ ละครอบครั ว ที ่ ด ้ อ ยโอกาส ทางสั ง คม
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะอาชีพ มีรายได้ มีง านทำ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การส่งเสริมงาน
ด้านสิทธิผู้หญิง ให้เท่าเทียม เสมอภาค การมีบทบาทส่งเสริมให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับ
ภูมิภาค
1344.0010105-02

หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
(Directors of Centers for the Protection of Women and
Children’s Rights)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริห ารจัดการศูน ย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
หรือปล่อยปะละเลย และสตรีที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขู่ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปี
ทั้งทางด้านการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ การติดตามประเมินผลและการประสานงาน
กับ หน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง การบริห ารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา ผู้ดูแล ผู้รับการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสวัสดิการสังคม พี่เลี้ยง เป็นต้น รวมทั้ง
เจ้าพนักงานอื่น ๆ
1344.0010105-03

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากปัญหา
การค้ามนุษย์
(Directors of Welfare Protection Center for Victims of
Trafficking in Person)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
การบริ ห ารจัด การศู น ย์ ป ฏิบ ั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามค้า มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ การเฝ้ า ระวั งป้ อ งกัน
และคุ้มครองช่วยเหลือ เช่น การประสานและระดมทรัพยากร บุคลากร (ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์
ล่าม ฯลฯ) หรือหน่วยงาน (เครือข่ายมูลนิธิองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชนส่วนบริหารราชการท้องถิ่น) เพื่อใช้
ในการคุ้มครองช่วยเหลือการสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟู ในการกลับคืนสู่สังคม เป็นต้น การกำหนด
นโยบายและมาตรการในการป้องกันคุ้มครองช่ว ยเหลือส่งกลับเหยื่อการค้ามนุษย์ และดำเนินคดี
ผู้ทำความผิ ด การบริห ารจัด การบุ คลากรที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒ นาสั ง คม
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นักจิตวิทยา ผู้ดูแลผู้รับ การสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านสวัส ดิการสังคม เป็นต้น รวมทั้ง
เจ้าพนักงานอื่น ๆ
1344.0010106-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
(Directors of Social Welfare Offices to Protect
Rights and Promote a Better Quality of Life)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) เป็นต้น
1344.0010106-01

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
(Directors of Promotion and Life Skill Development
Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกํากับดูแล
การบริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหการดูแลคนไรที่พึ่ง ที่ไดรับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคัด กรองจากสถานคุ ม ครองคนไรที ่พ ึ ่ง การจั ด ใหมี ก ารฟนฟู ส มรรถภาพ
ทางรางกายและจิตใจ การฝกอาชีพ การสังคมสงเคราะหนันทนาการ และการพัฒนาทักษะในการใชชีวิต
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม การบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชน นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนา
สังคม ผูดูแลผูรับการสงเคราะห เจาหนาที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนตน รวมทั้งเจ
าพนักงานอื่น ๆ
1344.0010106-02

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(Directors of Protection Center for the Destitute)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ง านภายใต้
การกำกับดูแลของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยมุ งเนนการบริหารจัดการงานดานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การจัดระเบียบคนขอทาน การบริหาร
นโยบายดานคนไรที่พึ่งในพื้นที่ ตามพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 การดูแลมาตรการ การคัด
กรองผู กระทํ า ความผิ ดตามพ.ร.บ. ควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อประสานสงตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงรุกเพื่อปองกันมิใหประชาชนกลุมเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลําบาก
กลายเปนบุคคลไรที่พึ่งหรือเขาสูวิถีการขอทาน
1344.0010106-03

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(Directors of Homes for the Destitute)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกํากับดูแล
การบริหารจัดการสถานคุ มครองคนไรที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ มครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557
ซึ่งไดแก บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลที่มีฐานะยากจนบุคคล
ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้
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ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดรวมทั้ง ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
เชน การจัดสวัส ดิ การสั ง คม การเสริมสรางสมรรถภาพทั ้ง รางกายและจิต ใจ การรักษาพยาบาล
และการสงเสริมการศึกษา อาชีพ และโอกาสทางสังคม การจัดใหมีที่พัก อาหารและเครื่องนุ งหม
ที่เหมาะสม สะอาดและถูกสุขลักษณะ
1344.0010107-00

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(Directors of Social Welfare Offices for Distinct Groups)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การจัดการ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งในส่วนภาครัฐ เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น
มูลนิธิ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGOs) เป็นต้น
1344.0010107-01

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
(Directors of Self-Help Land Settlements)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกํากับดูแล
การบริหารจัดการจัดสรรที่ดิน ใหสมาชิกนิคมสรางตนเองมีที่ อยู อาศัยและประกอบอาชีพ อันเปน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของสมาชิ ก นิ ค ม ทั ้ ง ภาคเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อม
การพัฒนาสาธารณูปโภคและพั ฒนาพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเอง การตรวจสอบข้ อมูล ข้อเท็จจริง
และแก้ไขขอรองเรียนหรือขอพิพาทในพื้นที่ที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชน
นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนาสังคม เจาหนาที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนตน
รวมทั้ง เจาพนักงานอื่น ๆ
1344.0010107-02

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
(Directors of Highland People Development Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกํากับดูแล
การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของราษฏร
บนพื้นที่สูง การสนับสนุนใหชาวเขาตั้งถิ่นฐานถาวรเปนหลักแหล่ง การจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน
ในหมูบาน เพื่อใหความชวยเหลือแกราษฎรที่อยูห่างไกล การพัฒนากลุ่มอาชีพการดำเนินการสำรวจ
ข้อมูล เพื่อจัดทําทะเบียนควบคุมรายงานผลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง การบริหารจัดการบุคลากร
ที่เกี่ย วของ เชน นักสังคมสงเคราะห นักพัฒ นาสังคม เจาหนาที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เปนตน รวมทั้งเจาพนักงานอื่น ๆ
1344.0010107-03

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(Directors of Offices of the Royal Development Projects)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินงานเพื่อพัฒนา
เครื อ ข่ า ยและส่ งเสริม การมี ส ่ ว นร่ว มของภาคี ท ุก ภาคส่ ว น ในการให้ บ ริก ารด้ านสวัส ดิ ก ารสั งคม
และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อให้
สมาชิกในพื้น ที่ตามโครงการตามพระราชดําริ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถดํารงชีวิตได้
อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบสหกรณ์ โดยสมาชิกโครงการตามพระราชดําริ
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มีส่วนในการบริหารจัดการชุมชน และเข้าถึงบริการของรัฐ นําไปสู่การพึ่งตนเองและสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้
1344.0019090-90

ผู้จัดการด้านสวัสดิการสังคม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ เป็นผู้เพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
ด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างเป็นระบบหรือนำเข้าไปสู่การผสมผสาน
ของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยและพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ การให้คำแนะนำหรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
กายภาพ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวิต การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 วิชาหรือมากกว่าในระดับการศึกษาต่าง ๆ
การสอนและให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีความต้องการพิเศษการให้บริการ
ทางธุรกิจ กฎหมายและทางสังคมที่หลากหลายการสร้างและแสดงผลงานทางศิลปะให้คำแนะนำ
ด้านศาสนา การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์และอาจรวมหน้าที่ในการควบคุมพนักงาน
ตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ทำการวิจัย ปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ
เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เคมี ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา เภสัชวิทยา
การแพทย์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถาปัตยกรรมวิศวกรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น ความสามารถในการประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการวิจัย การขยายความ การให้คำแนะนำ
หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของสสารทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ ลักษณะทางเคมีและกระบวนการแปรรูปสารต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบ
ของชีวิต ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช แนวคิด วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติ การให้คำแนะนำ การออกแบบ
การกำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร เมือง และระบบจราจรหรือวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างทางอุตสาหกรรม
ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ การให้คำปรึกษาและประยุกต์วิธีการทำเหมืองและการรับประกัน
การใช้ที่เหมาะสมที่สุด การสำรวจพื้นดิน พื้นน้ำและสร้างแผนที่การศึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของวัส ดุบ างชนิด ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และประสิทธิภ าพของการผลิต การจัด
ระบบงาน การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์อาจรวมหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรตำแหน่ง
อื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
211 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
212 นักคณิตศาสตร์ นักสถิติประกันภัยและนักสถิติ
213 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
214 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ยกเว้น เทคโนโลยีไฟฟ้า)
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
216 สถาปนิก นักวางผัง นักสำรวจ และนักออกแบบ

หมู่ 211

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
(Physical and earth science professionals)

ผู้ป ระกอบวิช าชีพด้านฟิส ิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก เป็นผู้ทำการวิจัย ปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เคมี ธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การขยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการวิจัย
และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล เทอร์โมไดนามิกส์ แสง (optics) คลื่นเสียง (sonics) ไฟฟ้า แม่เหล็ก
อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ดาราศาสตร์ เคมีสาขาต่าง ๆ สภาพบรรยากาศ และลักษณะทางกายภาพ
ของโลก และให้คำแนะนำหรือประยุกต์ความรู้นี้ไปใช้ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การผลิต การเกษตร ยา การเดินเรือ
การสำรวจอวกาศ น้ำมัน แก๊ส การใช้ประโยชน์จากน้ำและแร่ การบริการสื่อสารโทรคมนาคมและ
การบริการอื่น ๆ หรือวิศวกรรมโยธา การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2111 นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์
- 2112 นักอุตุนิยมวิทยา
- 2113 นักเคมี
- 2114 นักธรณีวิทยาและนักธรณีฟิสิกส์
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หน่วย 2113 นักเคมี
นักเคมี เป็นผู้ทำการวิจัย ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ
หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเคมีเพื่อพัฒนาความรู้หรือผลิตภัณฑ์ และเพื่อควบคุม
คุณภาพและกระบวนการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทำการวิ จ ั ย และปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาแนวคิด เครื่องมื อ ทฤษฎีและวิ ธี
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับเคมี
(ข) การทำการทดลอง ทดสอบและวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
และการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ วัสดุ
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(ค) การพัฒนาขั้นตอนการควบคุมสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพและขั้นตอนอื่น ๆ
ในการผลิตหรือการใช้งาน
(ง) การทำโปรแกรม การเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูล และวิเคราะห์ เพื่อระบุ
และหาปริมาณสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(จ) การเข้ามามีส ่ว นร่ว มในโครงการวิจัยและพัฒ นาระหว่างสถาบันการศึกษา
ที่ทำงานร่วมกับวิศวกรเคมี นักชีววิทยา นักจุลชีววิทยา นักวิชาการเกษตร นักธรณีวิทยา หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น ๆ
(ฉ) การใช้จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนสารให้เป็นสารประกอบชนิดใหม่
(ช) การหาแนวทางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงหรือผสมวัสดุต่าง ๆ หรือพัฒนาวัสดุชนิดใหม่
(ซ) การทำการผลิตซ้ำและสังเคราะห์สารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสร้างสาร
สังเคราะห์ชนิดใหม่
(ฌ) การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักเคมี
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักชีวเคมี – 2131
- นักเภสัชวิทยา – 2131
- เภสัชกร - 2262
2113.0010000-00

นักเคมี ด้านสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การปรับปรุง หรือ
การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกั บเคมี
เพื่อพัฒนาความรู้และผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมคุณภาพและกระบวนการ
2113.0010100-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Scientists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา
เซลล์วิทยาหรือแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ อณูชีววิทยา การตรวจการเข้ากันได้
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ของเนื้อเยื่อและอื่น ๆ การศึกษาค้นคว้า วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ สิ่งตัวอย่างที่มีผลต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำผลมาใช้ใน
การวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค
การส่งเสริมสุขภาพ การพิสูจน์หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การกำหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ น้ำยา การผลิตน้ำยาและชีววัตถุ การให้
คำปรึกษา แนะนำ สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2113.0010101-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
(Medical Scientists, specialized in cosmetics and
hazardous materials)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาระบบและกำหนด
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและวัตถุ
อันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือน
ภัย สุขภาพ การควบคุมคุณภาพและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือข้อกำหนดของประเทศหรือข้อกำหนด ข้อตกลงหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
2113.0010102-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิจัยสมุนไพร
(Medical Scientists, specialized in the study of herb)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร การพัฒนาระบบการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การกำหนดมาตรฐานสมุนไพรและเภสัชตำรับ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลวิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสมุนไพรแก่ ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2113.0010103-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(Medical Scientists, specialized in public health
science)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพด้านชันสูตรโรคและด้านเทคโนโลยี
ชีว ภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒ นาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพ ด้านชันสูตรโรคและด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
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2113.0010104-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(Medical Scientists,specialized in laboratory
standardization)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิ บัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสาขาโลหิตวิทยา เคมีคลินิก ธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
จุลชีววิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การติดตาม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพและให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2113.0010105-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีววัตถุ
(Medical Scientists, specialized in biological products)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกันคุณภาพและประเมิน
ความเสี่ยงวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดและชีววัตถุอื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศเพื่อการควบคุม ป้องกันและรักษาโรค
สำหรับมนุษย์ การพัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวัคซีน
และชีววัตถุที่ใช้ในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรคสำหรับมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรง
กับร่างกายมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดและวัคซีนสัตว์
2113.0010106-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านยาและวัตถุเสพติด
(Medical Scientists, specialized in drugs and addictive
substances)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา
โดยวิธีทางเคมี - ฟิสิกส์ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ภาชนะบรรจุ วัสดุทางการแพทย์ โ ดยวิธี
ทางชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์วัตถุตำรับและวัต ถุเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ การจัดทำตำรายา
ของประเทศไทยตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย การจัดทำจัดหาสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พิสูจน์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด
2113.0010107-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(Medical Scientists, specialized in food quality
and safety)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษาวิจัย และพัฒนา
ด้านอาหาร การเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร การให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ด้านจุลชีววิทยา ด้านเคมี ด้านกายภาพและด้านชีวโมเลกุล
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2113.0010108-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
(Medical Scientists, specialized in radiology and
medical equipments)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาระบบและกําหนด
มาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี และเครื่องมือแพทย์ใ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล การตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องกําเนิด รั งสี
ที่ใช้ในทางการแพทย์ และสาธารณสุข การตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมปริมาณรังสีที่คนใช้ได้รับระหว่าง
การวินิจฉัยโรคจากเครื่องกําเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ การตรวจวิเคราะห์และประเมินปริมาณรังสี
บุคคลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีและติดตามให้ คําแนะนําในการแก้ไขการได้รับรังสี
ในปริมาณสูง การประเมินความเสี่ยงการได้รับรังสีให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการด้านรังสี
2113.0010109-00

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical Scientists, specialized in biomedical science)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาป้องกัน เช่น ยา ชีววัตถุ วัคซีน เซลล์บำบัด เซลล์ต้นกำเนิด และวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ การพัฒ นาชุดทดสอบ เช่น Precision Medicine สำหรับเชื้อ TB วัณโรค มะเร็ง เป็นต้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพของแม่และเด็ก เช่น เด็กที่มีภาวะเป็นธาลัสซีเมีย มีอาการกลุ่มดาวน์
เด็กติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น การวิจัยทางคลินิก เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศ
2113.0019090-90

หมู่ 213

นักเคมี ด้านสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
(Life science professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นผู้ประยุกต์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยไปสู่มนุษย์ สัตว์ และพืช และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒ นา
ความรู้ใหม่ ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรและป่าไม้ และแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์และปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมิน
ข้อมูลเชิงทดลองและข้อมูลภาคสนามเพื่อระบุและพัฒนากระบวนการและเทคนิคใหม่ การให้คำแนะนำ
และการสนับสนุนแก่รัฐบาล องค์กรและธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2131 นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2132 ทีป่ รึกษาด้านเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
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หน่วย 2131 นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยาและผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง
(Biologists, botanists, zoologists and related professionals)
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยาและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ศึกษา
สิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ความรู้นี้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
ของมนุษย์และปัญหาสิ่งแวดล้อม อาชีพในหน่วยนี้ทำงานหลากหลายสาขา อาทิ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา
นิเวศวิทยา ชีววิทยาทางทะเล พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาเภสัชวิทยาพิษวิทยาสรีรวิทยา แบคทีเรียวิทยา
และไวรัสวิทยา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อค้นพบข้อมูลใหม่ เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
และสุขภาพและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและเทคนิคใหม่สำหรับใช้ในทางเภสัช การเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
(ข) การออกแบบและทำการทดลองและทดสอบ
(ค) การรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ แมลง พืชและศึกษาต้นกำเนิด
การพัฒนารูปแบบทางเคมีและทางกายภาพ โครงสร้าง องค์ประกอบและกระบวนการทางชีวิตและการสืบพันธุ์
(ง) การตรวจสอบสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต โดยใช้ อ ุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ เทคโนโลยี แ ละเทคนิ ค
เฉพาะต่าง ๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโทรมาตร (telemetry) ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม พันธุวิศวกรรม เป็นต้น การวิเคราะห์ภาพดิจิตัลปฏิกิริยาลูกโซ่
พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction) และการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
(จ) การระบุ การจำแนก การบันทึก การเฝ้าตรวจติ ดตามสิ ่ง มีช ีว ิต และรั ก ษา
ฐานข้อมูล
(ฉ) การเขียนเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
และการค้นพบใหม่ ๆ และนำไปลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรือในการประชุม เพื่อการพิจารณา
และโต้แย้งต่อไป
(ช) การออกแบบและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือมนุษย์
(ซ) การให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล องค์กรและธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ เป็นต้น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักพฤติกรรมสัตว์ นักแบคทีเรียวิทยา นักชีววิทยา
นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักพฤกษศาสตร์ นักพันธุศาสตร์เซลล์ นักชีววิทยาทางทะเล นักจุลชีววิทยา
นักชีววิทยาระดับโมเลกุล นักพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล นักเภสัชวิทยา นักสัตววิทยา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักนิเวศวิทยา - 2133
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2131.0030000-00

นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยในห้องปฏิบัติการ
และในภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ศึกษาสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์
ที่มีต่อกัน การเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต รวมถึง สิ่งแวดล้อมและการนำความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์และปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดทำเอกสารและเสนอ
รายงานเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและผลการศึกษาใหม่ ๆ
2131.0030100-00

นักชีววิทยา (Biologists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ง านศึ ก ษา
ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับต้นกำเนิด การพัฒนาการ
โครงสร้าง สรีรวิทยา การกระจายพันธุ์ สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ภายใน การจัดประเภทรูปแบบ
การมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว์ แล้วนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้ในการแก้ปัญหาทางยารักษาโรคการเกษตร
และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต การวางแผนการทดลองหากต้องเดินทางไปศึกษาการดำเนิน
ชี ว ิ ต ตามธรรมชาติ ข องพื ช และสั ต ว์ เพื ่ อ เก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งมาศึ ก ษาทดลองในห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ การ
ทางวิทยาศาสตร์ การทำการผ่าศึกษาตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เคมีภัณฑ์หรือวิธีการถ่ายภาพวัตถุ
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ถึงพัฒนาการของโรคต่าง ๆ และศึกษาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ
การดำเนินการตั้งชื่อ การจัดประเภทและการแยกเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหาย การทำการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์อาจมีความเชี่ยวชาญในชีววิทยาสาขาใด
สาขาหนึ่ง เช่น พฤกศาสตร์ สัตววิทยา กีฏวิทยา จุลชีววิทยา เป็นต้น
2131.0030101-00

นักชีววิทยาทางทะเล (Marine biologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตในทะเลและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น แพลงก์ตอน สิ่งมีชีวิตหน้าดิน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ปะการัง ปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์และปัญหามลภาวะทางทะเล และผลกระทบของมลภาวะนั้นต่อระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิต เป็นต้น
2131.0030102-00

นักชีววิทยาโมเลกุล (Molecular biologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษาสิ่งมีชีวิตในระดับ
โมเลกุล เช่น การทำงานของยีน (gene) และโมเลกุลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
ดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) โปรตีนและโมเลกุลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ ภายในเซลล์
รวมถึง กลไกการควบคุมการทำงาน เป็นต้น
2131.0030103-00

นักจุลชีววิทยา (Microbiologists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การแยก การคั ด เลื อ ก
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการผลิตเซลล์หรือสารที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
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เกษตรกรรม การควบคุมการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบและผลผลิตทางด้านจุลินทรีย์ของอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเกษตรกรรม
2131.0039090-90

นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์และผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เป็นผู้ที่ทำการวิจัย ปรับปรุง หรือการพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ การพยาบาล
ทันตกรรม สัตวศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และการส่งเสริมสุขภาพ
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น การวิ จ ั ย และหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษาความผิดปกติและความเจ็บป่วยของมนุษย์ และสัตว์ การหาแนวทาง
ในการรักษา การให้คำปรึกษาหรือใช้มาตรการป้องกันและการรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพ การจัดทำ
เอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร์ อาจรวมหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
221 แพทย์
222 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
223 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
224 ผู้ช่วยแพทย์
225 สัตวแพทย์
226 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
หมายเหตุ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ISCO) การใช้การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ISCO
เพื่อจำแนก อธิบายหรือตรวจสอบบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ตระหนักว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่ถูกพิจารณา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรด้านสุขภาพนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่นอกเหนือจากหมวดย่อย 22 ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งอาชีพดังกล่าวนั้นรวมอยู่ด้วยแต่ไม่จำกัด เช่น ผู้ให้คำปรึกษา ด้านการติดยา
เสพติด วิศวกรชีวเวชศาสตร์ นักจิตวิทยาคลินิก และนักฟิสิกส์การแพทย์ เป็นต้น

หมู่ 221

แพทย์ (Medical doctors)

แพทย์ เป็นผู้ศึกษา การวินิจฉัย บำบัด และการป้องกันความเจ็บป่วย โรค อาการบาดเจ็บ
ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ โดยการนำหลักการและขั้นตอนต่างๆ ทางการแพทย์
สมัย ใหม่มาประยุ กต์ใช้ นอกจากนี้แพทย์ย ัง ทำหน้าที่ว างแผน ควบคุม และประเมินผลการดู แ ล
การบำบัดรักษา โดยผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นๆ การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิด ชอบประกอบด้วย การตรวจร่างกาย การซักประวัติผ ู้ป่วย
และครอบครัวเพื่อระบุสถานะทางสุขภาพของผู้ป่วย การสั่งให้ดำเนินการตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์
ผลที่พบ การออกใบสั่งยา การดำเนินขั้นตอนในการบำบัดรักษาและมาตรการ การป้องกัน การทำ
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การผ่าตัดและการให้การรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ การติดตามความคืบหน้าและการตอบสนองต่อการรักษา
ของผู้ป ่ว ย การให้คำปรึ กษาด้านสุ ขภาพ โภชนาการ และพฤติ กรรมการดำรงชีว ิ ตที่ช ่ว ยป้ อ งกั น
การบำบัดโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ระบุและจัดการโรคแทรกซ้อนก่อน ระหว่างและหลังการคลอดบุตร
การวางแผน การจัดการ และการดำเนินงานตามแผนงานส่งต่อผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องได้ รับ
การบริการดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ ในระยะยาว หรือการดูแลสุขภาพในรูปแบบอื่นๆ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางการแพทย์กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลรักษาจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การรายงานการเกิด การตาย และโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติและ ความเจ็บป่วยของมนุษย์ รวมถึงวิธีการป้องกันหรือรักษา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2211 แพทย์รักษาโรคทั่วไป
- 2212 แพทย์เฉพาะทาง

หน่วย 2211 แพทย์รักษาโรคทั่วไป (Generalist medical practitioners)
แพทย์รักษาโรคทั่วไป (รวมถึงแพทย์ประจำครอบครัวและแพทย์ปฐมภูมิ) เป็นผู้วินิจฉัย
บำบัด รักษาและป้องกันความเจ็บป่วย โรค การบาดเจ็บและความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ
และดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปของมนุษย์ โดยการนำหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ทางการแพทย์สมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ โดยไม่ได้จำกัดชนิดของโรคที่รักษา หรือวิธีการรักษา อาจทำหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษา
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อระบุสถานะ
ทางสุขภาพร่างกาย
(ข) การสั่งให้ดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติ เอ็กซ์เรย์ การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นๆ
และวิเคราะห์ผลที่พบเพื่อระบุลักษณะของความผิดปกติหรือความเจ็บป่วย
(ค) การให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่ องแก่ผู้ป่วย รวมถึง การสั่งยา
การกำหนดวิธีการรักษาการให้คำปรึกษา การติดตามผลการรักษา และมาตรการป้องกัน
(ง) การทำการผ่าตัดและให้การรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ
(จ) การให้คำปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทางด้านสุขภาพ โภชนาการ
และพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ช่วยป้องกันหรือบำบัดโรคและความผิดปกติ
(ฉ) การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษในโรงพยาบาล ศูนย์สมรรถภาพฟื้นฟู หรือศูนย์ดูแลสุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ
(ช) การระบุ การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในกรณี ที่เกิดโรคแทรกซ้อนก่อนระหว่าง
และหลังการคลอดบุตร
(ซ) การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และประวัติทางการรักษาของผู้ป่วย การแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กั บ แพทย์ เ ฉพาะทางและผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพอื ่ น ๆ เพื ่ อ การดำเนิ น การรั ก ษา
อย่างต่อเนื่อง
(ฌ) การรายงานการเกิด การตาย และโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทางวิชาชีพ

36

(ญ) การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพของมนุษย์ การบริการ
ทางการแพทย์ และเผยแพร่ผลงานลงในรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
(ฎ) การวางแผนและมีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่
ระบาดของโรคทั่วไป
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- แพทย์เฉพาะทาง– 2212
- นักปฏิบัติการการแพทย์ – 2240
หมายเหตุ อาชี พ ในหน่ ว ยนี ้ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ท ี ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ด้านการศึกษาทางการแพทย์และศึกษาต่อด้านการอบรมทางคลินิกหรือเทียบเท่า แพทย์ฝึกหัด (intern)
ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาทางการแพทย์และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ
ด้านการอบรมทางคลินิ กนั้นจะรวมอยู่ในหน่วยนี้ แม้ว่าบางประเทศอาจพิจารณาว่า ‘แพทย์ทั่วไป’
และ ‘เวชศาสตร์ครอบครัว’ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง แต่ในที่นี้อาชีพดังกล่าวควรจัดอยู่
ในหน่วยนี้
2211.0010000-00

แพทย์รักษาโรคทั่วไป ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา
และการป้องกันความเจ็บป่วย โรค การบาดเจ็บและความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ การดูแล
รักษาสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย การให้
การดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ทางการแพทย์
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ การให้คำปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนทางด้านสุขภาพ โภชนาการ
และพฤติ ก รรมการดำรงชี ว ิ ต ที ่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ บำบั ด โรคและความผิ ด ปกติ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทางการแพทย์และประวัติทางการรักษาของผู้ป่วย
2211.0010100-00

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioners)
ภาระหน้า ที่ที่ร ั บ ผิด ชอบประกอบด้ ว ย การดูแลสุขภาพของคน
โดยองค์รวม การรักษาเบื้องต้น หรือขั้นปฐมภูมิ การส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษา
ไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม อาจให้บริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิหรือผ่าตัดเล็กได้
2211.0010200-00

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
(Family Medicine Doctors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลสุขภาพทั้งครอบครัว
การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพกับทั้งครอบครัว เพราะเชื่อว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การเจ็บป่วย
ของคนคนหนึ ่ ง อาจมี ผ ลมาจากปั ญ หาของคนในครอบครั ว และปั ญ หาสุ ข ภาพของคนคนหนึ่ ง
จะมีผลกระทบต่อครอบครัวด้วย
2211.0019090-90

แพทย์รักษาโรคทั่วไป ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 2212 แพทย์เฉพาะทาง (Specialist medical practitioners)
แพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้วินิจฉัยบำบัดรักษาและป้องกันความเจ็บป่วยโรค การบาดเจ็บ
การเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจอื่นๆ ของมนุษย์ ด้วยการทดสอบ การวินิจฉัย เทคนิคทางการแพทย์
ทางการศัลยกรรม ทางกายภาพ และจิตวิทยา โดยการนำหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ทางการแพทย์
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ แพทย์เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ประเภทของผู้ป่วยหรือวิธี
การรักษาที่เฉพาะเจาะจง อาจทำการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทางด้วย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทำการตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อระบุ
สถานะทางสุขภาพ
(ข) การพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับจาการส่งต่อจากแพทย์หรือผู้ให้บริการ
ดูแลสุขภาพอื่นๆ
(ค) การสั่งให้ดำเนินการทดสอบวินิจฉัยเฉพาะโรค เพื่อหาลักษณะของความผิดปกติ
หรือความเจ็บป่วย
(ง) การสั่งจ่ายยา ให้ยา และติดตามอาการตอบสนองของผู้ ป่ว ยต่ อการรั ก ษา
การให้ยาชาหรือการดมยา การบำบัดทางจิต โปรแกรมการฟื้นฟูทางร่างกาย มาตรการการป้องกัน
และการรักษาอื่นๆ
(จ) การทำการผ่าตัดทั่วไปหรือการผ่าตัดเฉพาะทาง
(ฉ) การจัดการโรคแทรกซ้อนก่อน ระหว่าง และหลังการคลอดบุตร
(ช) การบันทึกข้อมูลทางการรักษาของผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้จัดการดูแลรักษาที่ครอบคลุม
(ซ) การรายงานการเกิด การตาย และโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทางวิชาชีพ
(ฌ) การให้ข้อมูล แก่ผ ู้ป่ว ย ครอบครัว และชุมชนเกี่ ยวกับมาตรการการป้ อ งกั น
การรักษาและการดูแลอาการเจ็บป่วยเฉพาะโรค
(ญ) การชันสูตรศพเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
(ฎ) การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติ ความเจ็บป่วยเฉพาะโรคของมนุษย์
และหาวิธีการป้องกันหรือรักษา การเผยแพร่ผลงาน ลงในรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
(ฏ) การวางแผนและมีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่
ระบาดของโรคเฉพาะทาง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ วิสัญญีแพทย์ แพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน สูตินรีแพทย์ จักษุแพทย์ กุมารแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน จิตแพทย์ รังสีแพทย์
แพทย์ประจำบ้านในการฝึกอบรมเฉพาะทาง อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร์ นักสัตววิทยาและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง - 2131
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- แพทย์รักษาโรคทั่วไป – 2211
- ทันตแพทย์ – 2261
- ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โฟเชียล – 2261
- นักจิตวิทยา – 2634
หมายเหตุ อาชี พ ในหน่ ว ยนี ้ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ท ี ่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ด้านการศึกษาทางการแพทย์และศึกษาต่อด้านการอบรมทางคลินิกแพทย์เฉพาะทาง (ยกเว้นแพทย์
รักษาโรคทั่วไป) หรือเทียบเท่า แพทย์ประจำบ้านที่อบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง (ยกเว้นแพทย์รักษาโรค
ทั่วไป) จะรวมอยู่ในหน่วยนี้ แม้ว่าบางประเทศอาจพิจารณาว่า‘สาขาศัลยกรรมช่องปาก’ เป็นการศึกษา
ของแพทย์เฉพาะทาง แต่แพทย์สาขาศัลยกรรมช่องปากนั้นควรรวมอยู่ในหน่วย 2261– ทันตแพทย์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิจัยทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
โดยใช้สิ่งมีชีวิตและไม่ได้ปฏิบัติทางคลินิกจะจัดอยู่ในหน่วย 2131 นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา
และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
2212.0010000-00

แพทย์เฉพาะทาง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวินิจฉัย การบำบัดรักษา
การเจ็บ ป่ว ยทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ การซักประวัติผ ู้ป่ว ยและครอบครัว ของผู้ป่ว ย
การทดสอบด้ว ยการใช้เทคนิค ทางการแพทย์ เช่น ทางการศัล ยกรรม ทางกายภาพและจิตวิ ท ยา
โดยการนำหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ทางการแพทย์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ การทำการตรวจร่างกาย
การสั่งจ่ายยา ให้ยาและติดตามอาการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษา การบันทึกข้อมูลทางการรักษา
ของผู้ป่วย เป็นต้น แพทย์เหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคต่างกัน การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนจึงเป็นไป
ตามแนวทางเฉพาะทีแ่ พทย์ได้วิเคราะห์มา
2212.0010100-00

อายุรแพทย์ (Physicians, internal medicine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจและวินิจฉัยโรค
อาการบาดเจ็บ และอาการผิดปกติต่าง ๆ ของผู้ป่วยและให้การรักษาโดยการใช้ยาหรือให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติทางอายุรกรรม การตรวจผู้ป่วยหรือสั่งตรวจทางเอ็กซ์เรย์หรือการทดสอบ
พิเศษอืน่ ๆ เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม การพิจารณาผลการตรวจและทดสอบ การวินิจฉัยความผิดปกติ
การสั่งยา ให้วัคซีน หรือใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นอาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นตามความจําเป็น
2212.0010101-00

อายุรแพทย์โรคไต (Physicians, nephrology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดู แลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมหน้าที่ การให้การรักษา
ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือด การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง และการล้างช่องท้องถาวร
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2212.0010102-00

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
(Physicians, endocrinology and metabolism)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุ ร แพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นต่ อ มไร้ ท ่ อ และเมตาบอลิ ส ม การประเมิ น โรค
แทรกซ้อนต่าง ๆ การตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก การรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่น ๆ เช่น
โรคต่อมธัยรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราธัยรอยด์
โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น
2212.0010103-00

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
(Physicians, cardiology and coronary artery)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุ ร แพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นหั ว ใจและหลอดเลื อ ด การให้ ก ารรั ก ษาโรค
หรือความผิดปกติที่หัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง เป็นต้น
2212.0010104-00

อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ
(Physicians, respiratory)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านทางเดินหายใจ การให้การรักษาโรคหรือความผิดปกติ
ที่ทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง โรคหลอดลมอุดกั้น
อย่างเรื้อรัง เป็นต้น
2212.0010105-00

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาตอยด์
(Physicians, rheumatology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคข้อและรูมาตอยด์ เช่น โรคข้อ
และข้อสันหลังอักเสบเรื้อรัง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อ และโรคข้ออักเสบ
ที่เกิดร่วมกับลำไส้อักเสบ เป็นต้น
2212.0010106-00

อายุรแพทย์โรคกระเพาะและทางเดินอาหาร
(Physicians, gastroenterology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านทางเดินอาหาร การให้การรักษาโรคหรือความผิดปกติ
ของทางเดิน อาหารและตับ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้อักเสบ โรคไวรัส
ตับอักเสบ โรคตับอักเสบจากพิษสุรา โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ เป็นต้น
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2212.0010107-00

อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
(Physicians, allergy and immunology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน การประเมินด้วยการทดสอบ
อาการแพ้ของผู้ป่วย เช่น การทดสอบอาการแพ้อาหารและทางเดินหายใจ การทดสอบอาการแพ้แมลง
การทดสอบอาการแพ้ยา เป็นต้น
2212.0010108-00

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
(Physicians, infectious diseases)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุร แพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษด้านโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อและโรคระบาด เช่น
ไข้เลือดออก มาเลเซีย ริกเก็ต เซีย เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ เป็นต้น
2212.0010109-00

อายุรแพทย์ตจวิทยา (Physicians, dermatology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคผิวหนัง การให้การรักษาโรคและความผิดปกติ
ที่ผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษ สะเก็ดเงิน กลาก เกลื้อน เป็นต้น
2212.0010110-00

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง (Physicians, oncology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุ ร แพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ ย วชาญพิ เ ศษทางมะเร็ ง วิ ท ยา การค้ น หา การรั ก ษาและป้ อ งกั น
การแพร่กระจายของมะเร็ง พร้อมทั้งตรวจติดตาม ภายหลังการรักษา
2212.0010111-00

อายุรแพทย์ประสาทวิทยา (Physicians, neurology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของอายุรแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางประสาทวิทยา การให้การรักษาโรคและความผิดปกติ
ของร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ชาที่มือ ชาที่เท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต
จากหลอดเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน โรคสมองเสื่อม โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน เป็นต้น
2212.0010200-00

กุมารแพทย์ (Pediatricians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษา
โรคทั่วไปในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจผู้ป่วยหรือสั่งตรวจทางเอ็กซ์เรย์
หรือการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เพื่อหารายละเอียดเพิ่ มเติม การพิจารณาผลการตรวจและทดสอบ วินิจฉัย
ความผิดปกติ สั่งยาหรือใช้วิธีการรักษาอย่างอื่น อาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นตามความจําเป็น
การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการให้คำแนะนำและกระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย
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2212.0010201-00

กุมารแพทย์โรคหัวใจ (Pediatricians, cardiology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคหัวใจ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ด้วยการทำบอลลูน การรักษาโดยทางสายสวนหัวใจ
2212.0010202-00

กุมารแพทย์โรคเลือด (Pediatricians, hematology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
จากพันธุกรรม การให้การรักษาที่เหมาะสม ได้แก่ การให้ยาบำรุงเลือด การให้เลือดที่สะอาดปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ การให้ยาขับธาตุเหล็ก รวมถึง การปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
2212.0010203-00

กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร
(Pediatricians, gastroenterology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการส่องกล้อง
ทางเดิ น อาหาร การถ่ า ยภาพรั ง สี หรื อ การตรวจพั ง ผื ด และไขมั น ในตั บ การให้ ก ารรั ก ษาโรค
และความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น การย่อยผิดปกติทำให้ถ่ายเหลว น้ำหนักน้อย
ปวดท้อง ท้องผูกเรื้อรัง เลี้ยงไม่โต ริดสีดวงก้น โรคตับอักเสบจากไวรัส สารพิษ ไขมันพอกตับ เป็นต้น
2212.0010204-00

กุมารแพทย์โรคทางเดินหายใจ
(Pediatricians, respiratory)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมี ความเชี่ยวชาญพิเศษทางเดินหายใจ การให้การรักษาโรคและความผิดปกติ
ในระบบทางเดินหายใจและปอด เช่น อาการปอดติดเชื้อ โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบ หืด เป็นต้น
2212.0010205-00

กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
(Pediatricians, allergy and immunology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษด้านโรคภู มิแ พ้ การตรวจกรองหรือทดสอบเพิ ่ ม เติ ม
เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยเด็กมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดใด อาการแพ้เป็นอย่างไร จะได้ทำการวินิจฉัย
ได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลัง
2212.0010206-00

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
(Pediatricians, neonatal-perinatal care)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ การดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบ
มีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร
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ระบบประสาท เป็นต้น รวมถึง การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ และการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การให้คำปรึกษา แนะนำมารดา
ให้มีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตร
2212.0010207-00

กุมารแพทย์ประสาทวิทยา (Pediatricians, neurology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษด้านประสาทวิทยา การให้การรักษาอาการเจ็บป่ว ย
จากความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง โรคสมองอักเสบ โรคลมชัก เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ เลือดออกในสมอง ฝีในสมอง หนองในช่องเยื่อหุ้มสมอง เนื้องอกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง ภาวะโพรง
สมองคั่งน้ำ เนื้องอกในสมอง สมองพิการและไขสันหลังผิดปกติ และโรคกะโหลกศีรษะเชื่อ มติ ด
ก่อนกำหนด เป็นต้น
2212.0010208-00

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ (Pediatricians, infectious diseases)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคติดเชื้อ การให้การรักษาอาการเจ็บป่วยจากความผิดปกติ
ของร่างกายจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาการติดเชื้อจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการติดเชื้อ
จากปอดบวม รวมถึง อาการติดเชื้อเอชไอวี
2212.0010209-00

กุมารแพทย์โรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติของโครโมโซม
(Pediatricians, heredity)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคทางพันธุ กรรมและความผิดปกติของโครโมโซม
การตรวจร่างกาย เช่น การตรวจวัดขนาดศีรษะ ระยะห่างระหว่างดวงตา ความยาวของแขนและขา
อาจมีการตรวจระบบประสาท ตรวจสายตา และเอกซเรย์ดูภายในร่างกาย เพื่อนำมาวินิจฉัยว่าทารก
ป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ การตรวจสารพันธุกรรม โครโมโซม หรือสารชีวเคมีพันธุ กรรม
จากตัวอย่างเลือดหรือเนื้อเยื่อของแม่ การให้การดูแลและติดตามอาการที่เกิดจากโรคทางพันธุกรรม
เช่น ดาวน์ซินโดรม โรคฮีโมฟีเลีย โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เป็นต้น
2212.0010210-00

กุมารแพทย์โรคข้อ (Pediatricians, arthritis)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุ ม ารแพทย์ โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นการรั ก ษาข้ อ อั ก เสบ การประเมิ น ความรุ น แรง
และสาเหตุของอาการ การรักษาด้วยการให้ยาแก้ปวด ยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะ
ในกรณีที่อาการอักเสบจากการติดเชื้อ การให้การรักษาด้วยการบำบัด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอักเสบ
ของข้อมาเป็นเวลานาน ทำให้ข้อติด
2212.0010211-00

กุมารแพทย์โรคไต (Pediatricians, nephrology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุ ม ารแพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ย วชาญพิเ ศษด้ านการรัก ษาโรคไตอัก เสบ ซึ ่ ง เกิ ด จากการติ ดเชื้อ
หรือจากภาวะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้รับการกระตุ้น การสั่งตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตรวจเพาะ
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เชื ้ อ เพื ่ อ วิน ิ จ ฉั ย ถึ งสาเหตุข องโรคก่อ นเริ ่ ม การรั ก ษา การให้ ค ำปรึก ษา แนะนำ เรื ่ อ งการบริโ ภค
การพักผ่อน การให้ยาควบคุมความดันโลหิต
2212.0010212-00

กุมารแพทย์โรคทางโภชนาการ
(Pediatricians, clinical nutrition)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของกุมารแพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษด้านโภชนศาสตร์และโรคที่เ กิดจากภาวะ ทุพโภชนา
หรือการได้รับสารอาหารไม่ถูกต้องทั้งปริมาณ ชนิด และคุณภาพ การให้การรักษาภาวะร่วมต่าง ๆ เช่น
ภาวะไม่สมดุลของสารเกลือแร่ ภาวะโลหิตจาง ภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะติดเชื้อเพื่อให้อวัยวะต่าง ๆ
ทำงานได้ตามปกติ การให้การรักษาด้านโภชนาการ การควบคุม ปริมาณและประเภทอาหาร รวมทั้ง
สารเกลือแร่ต่าง ๆ
2212.0010300-00

สูตินรีแพทย์ (Gynecologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
วินิจฉัย บําบัด และป้องกันโรคของสตรีในระบบการเจริญพันธุ์ การช่วยการเจริญพันธุ์ การคุมกําเนิด
การตั้งครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด และทารกในครรภ์ การสั่งตรวจทางเอ็กซ์เรย์หรือการทดสอบ
พิเศษอื่น ๆ เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม การพิจารณาผลการตรวจ และทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติ
สั่งยาหรือใช้วิธีการรักษาอย่างอื่น อาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นตามความจําเป็น
2212.0010301-00

สูตินรีแพทย์โรคมะเร็ง (Gynecologists, cancers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของสูติ
นรีแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านมะเร็งวิทยา มะเร็งในสตรี เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็ งปากมดลูก
มะเร็งรังไข่ เป็นต้น การตรวจ วินิจฉัย เช่น การตัดเนื้อออกเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจ
ทางเซลล์วิทยา หรือการตรวจด้วยกล้องขยาย การให้การรักษาโดยประเมินจากระยะของมะเร็ง เช่น
การตัดปากมดลูกด้ว ยห่ว งไฟฟ้า การจี้ด้ว ยเลเซอร์ สำหรับผู้ป่ว ยโรคมะเร็งปากมดลู กระยะแรก
และก่อนลุกลาม การตัดมดลูกออก หรือการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกในระยะลุกลาม เป็นต้น
2212.0010400-00

วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการประเมิน
และเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนรับยาระงับความรู้ สึก การพิจารณา เตรียมขั้นตอนและวิธีการให้ยาสลบ
ยาชาหรือใช้เทคนิคอื่ น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย การมีความรู้ว่าโรคแต่ล ะโรคทำให้เ กิด
ความผิดปกติอย่างไร ต้องใช้เวลานานในการผ่าตัดมากน้อยเพียงใด และผู้ป่วยน่าจะมีปฏิกิริยาใด
ต่อการผ่าตัด เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การให้
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น การสนับสนุนการทำงานของทางเดินลมหายใจและหัวใจ รวมทั้งการควบคุม
ความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ป่วยมีเสถียรภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหนักที่อยู่
ในขั้นวิกฤตในหออภิบาล เช่น การให้ยาระงับความเจ็บปวดเรื้อรังในผู้ป่วยมะเร็ง เป็นต้น การปฏิบัติงาน
ช่วยกู้ชีวิตให้ฟื้นคืนชีพ
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2212.0010401-00

วิสัญญีแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
(Anesthesiologists, cardiovascular and Thoracic
anesthesia)
ภาระหน้ า ที ่ ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของวิสัญญีแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการระงับความรู้สึ กผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจหลอด
เลื อ ดใหญ่ แ ละทรวงอก การดู แ ลรั ก ษา รวมถึ ง การป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นในผู ้ ป ่ ว ยหลั ง ผ่ า ตั ด
ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
2212.0010402-00

วิสัญญีแพทย์ระงับปวด
(Anesthesiologists, pain management)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของวสัญญี
โดยมีความเชี่ยวชาญในการให้การรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยที่มีโรคคุกคามต่อชีวิ ต
และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การจัดการความปวด ทั้งการเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน หลังการผ่าตัด
และการเจ็บ ปวดแบบเรื้ อ รั ง การให้คำปรึ ก ษา เพื่อให้ผ ู้ ป่ว ยและญาติ ม ีส ่ว นร่ว มในการตัดสิ น ใจ
รักษาพยาบาล
2212.0010500-00

ศัลยแพทย์ (Surgeons)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการทํา
การผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กต่าง ๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรคหรือความผิดปกติของร่างกาย การสั่ง
ตรวจทางเอ็กซ์เรย์หรือการทดสอบพิเศษอื่ น ๆ เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม การพิจารณาผล การตรวจ
และทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติ สั่ง ยาหรือใช้วิธีการรักษาอย่างอื่น อาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น
ตามความจําเป็น
2212.0010501-00

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ (Orthopedic Surgeons)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการทําการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กต่าง ๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
หรือความผิดปกติของกระดูกและข้อ การสั่งตรวจทางเอ็ กซ์เรย์หรือการทดสอบพิเศษอื่น ๆ เพื่อหา
รายละเอียดเพิ่มเติม การพิจารณาผลการตรวจและทดสอบ วินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยาหรือใช้ว ิธี
การรักษาอย่างอื่น อาจปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นตามความจําเป็น
2212.0010501-01

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ข้อสะโพกและข้อเข่า
(Orthopedic Surgeons, arthroscopy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
ออโธปิ ด ิ กส์ โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษด้านศัล ยกรรมออโธปิ ด ิ กส์ ที่ข้อสะโพกและข้อเข่า การให้
การรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า
ขาโก่ง มีเสีย งดังเวลาเคลื่อนไหวข้ อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอ เหยียดไม่ส ุด โดยการใส่ข้ อ เข่ า
หรือข้อสะโพกเทียม
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2212.0010501-02

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
(Orthopedic Surgeons, foot and ankle surgery)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
ออโธปิดิกส์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมออโธปิดิกส์ที่เท้าและข้อเท้า การให้การรักษา
ด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เช่น มีความผิดรูปของเท้า ข้อเท้า
2212.0010502-00

ศัลยแพทย์ทางเดินท่อปัสสาวะ (Surgeons, urology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของศัลยแพทย์โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะ
ปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ อาจรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับอวัย วะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพ
ทางเพศการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต
โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง ภาวะไตเสื่อม ทางเดิ นปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น การรักษาโรคนิ่ว
ด้วยการสลาย
2212.0010503-00

ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง
(Surgeons, reconstructive surgery)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมตกแต่ง การทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติ การผิดรูป
การขาดหายของเนื้อเยื่อ เพื่อให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด ซึ่งภาวะดังกล่าว
อาจเป็นความผิดปกติหรือผิดรูปแต่กำเนิด หรือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น การประสบอุบัติเหตุ
โรคความเสื่อมถอย และการมีอายุมากขึ้น
2212.0010504-00

ศัลยแพทย์สมองและประสาทวิทยา
(Surgeons, brain and neurology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมสมองและประสาท การให้การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วย
ที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยกล้องผ่าตัด กล้องส่องผ่าตัดขนาดเล็ ก
เครื่องนำวิถี เช่น อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง หลอดเลือดในสมองแตก หลอดเลือดในสมอง
โป่งพอง หลอดเลือดขอดในสมองและไขสันหลัง เนื้องอกในโพรงกระดูกสันหลัง เป็นต้น
2212.0010505-00

ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
(Surgeons, cardiology and coronary artery)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด การให้การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ปว่ ย
ที่มีอาการผิดปกติ ได้แก่ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยวิธีการบอลลูนหรือใส่ขดลวด การใส่
เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
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2212.0010506-00

ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Surgeons, colorectal)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของศัลยแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การให้การรักษาด้วยการผ่าตัด
ในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ เช่น โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคฝีคัณฑสูตรและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
2212.0010507-00

กุมารศัลยแพทย์ (Surgeons, pediatrics)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของกุมารแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางศัลยศาสตร์ (การผ่าตัด การดูแลก่อนและหลัง การผ่าตัด) การดูแล
ทางศัล ยศาสตร์ ที ่เ กี่ ย วกับ ช่ อ งท้ อง ทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับ ความพิการโดยกำเนิ ด
ก้อนมะเร็งในเด็กนอกกระโหลกศีรษะ รวมถึง การผ่าตัดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น การผ่าตัดไส้เลื่อน
บริเวณขาหนีบในเด็ก การผ่าตัดเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน การผ่าตัดแก้ไขโรคลำไส้โป่งพอง
การผ่าตัดก้อนมะเร็งในช่องท้อง เป็นต้น อาจทำการผ่าตัดสมอง ปอดและหัวใจด้วย
2212.0010508-00

ศัลยแพทย์สมองเด็ก
(Surgeons, pediatrics: brain and neurology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของกุมารแพทย์
ศัลยแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กอายุ 0 – 15 ปี ที่มีอาการ
ผิดปกติทางระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยกล้องผ่าตัด กล้องส่องผ่าตัดขนาดเล็ก เครื่องนำวิถี
เช่ น อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท ี ่ ศ ี ร ษะ เนื ้ อ งอกในสมอง หลอดเลื อ ดในสมองแตก หลอดเลื อ ดในสมองโป่ ง พอง
หลอดเลือดขอดในสมองและไขสันหลัง เนื้องอกในโพรงกระดูกสันหลัง เป็นต้น
2212.0010509-00

ศัลยแพทย์หัวใจเด็ก
(Surgeons, pediatrics, cardiology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กอายุ 0-15 ปี ที่มีสภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เช่น
ผนังกั้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ หลอดเลือดใหญ่ของหัวใจสลับขั้ว เป็นต้น ได้แก่ การทำบอลลูน การรักษา
โดยทางสายสวนหัวใจ
2212.0010510-00

ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักเด็ก
(Surgeons, pediatrics: colorectal)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กอายุ 0 – 15 ปี ที่มีอาการผิดปกติที่ลำไส้ใหญ่จากโรคลำไส้
กลืนกัน จนเกิดการเน่าหรือแตกทะลุหรือโรคลำไส้อุดตันในเด็กแรกเกิด
2212.0010511-00

ศัลยแพทย์ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เด็ก
(Surgeons, pediatrics, plastic surgery)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการให้การรักษาด้วยการศัลยกรรมตกแต่งในผู้ป่วยเด็กอายุ 0 – 15 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
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2212.0010600-00

แพทย์เวชศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าทีใ่ นการตรวจ
การประเมิน การวินิจฉัย การบันทึกข้อมูลทางการรักษาของผู้ป่วย การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและ
ชุมชนเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน การรักษาและการดูแลอาการเจ็บป่วย การให้คำปรึกษาและแนะนำ
ด้านวิชาการการบริหารงานทางแพทย์เวชศาสตร์แก่ทีมงาน รวมถึงการวางแผนและมีส่วนร่วมในโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาดของโรค
2212.0010601-00

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(Physicians, emergency medicine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน
เพื่อประเมิน วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่ว ยเหลือ
ทางการแพทย์ อ ย่ า งเร่ ง ด่ ว น การมี ค วามรู ้ ท างคลิ น ิ ก เกี ่ ยวกั บ โรคและภาวะฉุ ก เฉิ น ทุ ก สาขาวิช า
อาการ อาการแสดง พยาธิส รีร วิทยาของการเกิดโรค ยาที่ใช้รักษา เป็นต้น การมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อยอด เช่น ความรู้ด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ การลำเลียง พิษวิทยา ความรู้
ด้านโรคและภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2212.0010602-00

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physicians, rehabilitation)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย รวมทั้ง การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการ ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือภายหลังการผ่าตัด การวางแผนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
ผู้พิการและครอบครัว การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านวิชาการการบริหารงานแก่ทีมงานเวชศาสตร์
ฟื ้ น ฟู ได้ แ ก่ นั ก กายภาพบำบั ด นั ก กิ จ กรรมบำบั ด นั ก จิ ต บำบั ด นั ก อรรถบำบั ด พยาบาลฟื ้ น ฟู
และนักกายอุปกรณ์
2212.0010603-00

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (Physicians, preventive medicine)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ท ี ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ในการป้ อ งกั น และลดการแพร่ ก ระจายของโรค
ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้วัคซีนเพื่อป้องกันก่อนเป็นโรค การหา
ปัจจัยเสี่ยงและการให้ความรู้เพื่อให้แต่ละผู้รับบริการรู้จักป้องกันตัวเอง การตรวจสุขภาพ การตรวจ
คัดกรอง และการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ การฟื้นฟูสภาพหลังจากเป็นโรคเพื่อไม่ให้
เกิดซ้ำหรือส่งต่อโรคให้ผู้ใกล้ชิด เป็นต้น
2212.0010700-00

แพทย์นิติเวช (Physicians, forensic)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติ หรือ การตรวจดูสภาพศพภายนอกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า
พลิกไปมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้ครบทั่วทั้งร่างของศพ เพื่อหาร่องรอยของบาดแผล การบาดเจ็บ
หรือความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อประเมินสาเหตุและช่วงเวลาการเสียชีวิต การนำความรู้วิชาแพทย์ทุกสาขา
ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
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2212.0010800-00

จิตแพทย์ (Psychiatrists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยด้านจิตใจ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคนอนไม่หลับ
โรคเครียด เป็นต้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิต กับครอบครัว และสังคมได้ การให้
คำปรึกษา แนะนำ กรณีที่ไม่ได้เจ็บ ป่วย ไม่ได้เป็นโรคอะไร เช่น ปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหา
พัฒนาการเด็ก ปัญหาการเรียน ปัญหาชีวิตคู่ ปรึกษาก่อนแต่งงาน ปัญหาความขัดแย้งในใจ เป็นต้น
การถามประวัติอาการ และข้อมูลจากการตรวจร่างกาย อาจมีการสั่งให้ตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การตรวจเลือด การเอ็กซเรย์ เป็นต้น
2212.0010801-00

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
(Psychiatrists, child and adolescent mental health)
ภาระหน้ า ที่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจิตแพทย์โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
ปัญหาการเรีย นรู้ ปัญหาพัฒ นาการที่ผ ิด ปกติ ตลอดจนแนะนำวิธ ี การเลี้ย งดูเด็ก ให้ม ี พฤติ ก รรม
ที่เหมาะสมกับวัย การให้การรักษาและบำบัดด้วยยาเฉพาะทาง การบำบัดด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด
ดนตรีบำบัด
2212.0010802-00

จิตแพทย์รักษาผู้ติดยาเสพติด
(Psychiatrists, narcotic rehabilitation)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจิตแพทย์โ รงพยาบาลจิตเวช โดยมีความเชี ่ยวชาญพิ เ ศษในการให้ คำปรึก ษาและรั กษาผู ้ ติ ด
สารเสพติดหรือสุรา การให้การรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อาจจัดให้มีโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบ 28 วัน 12 ขั้น ตอน การให้ความรู้ทั้ง กับ ผู้ มารั บการบำบัด และครอบครัว เกี่ยวกับโรคสมอง
ที่ติดแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติด รวมทั้ง การบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
2212.0010803-00

จิตแพทย์โรคซึมเศร้า (Psychiatrists, depression)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีอาการ
ของโรคซึมเศร้า การพูดคุย ซักถามถึงการดำเนินชีวิต ประวัติ เพื่อประเมินอาการ โดยความเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ที่ชัดเจน เช่น ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแม้แต่กับสิ่งที่เคยชอบ มองโลกในแง่ร้าย
ไปเสียทุกเรื่อง จิตใจเหม่อลอย ขี้หลงขี้ลืม ท้อแท้ นอนไม่หลับ เป็นต้น
2212.0010804-00

จิตแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ (Psychiatrists, elderly care)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาสุขภาพ
ทางใจของผู้สูงอายุที่มักมีความกังวลใจ เหงา กลัวถูกทอดทิ้ง เอาแต่ใจ ลังเล ระแวง ซึ่งส่งผลทำให้เกิด
ภาวะไม่สบายใจและกาย เช่น ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นต้น การให้
การรักษาด้วยยา ในผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคสมองเสื่อม
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จิตแพทย์โรคเครียด (Psychiatrists, stress)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีอาการ
ของโรคเครียดหรือโรคเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายตื่นตัวมาก ส่งผลให้ความดัน
โลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่ น เหงื่อออกที่ฝ่ามือ มือเท้าเย็น เวียนศีรษะ ปวดไมเกรน หายใจไม่สุด เจ็บ
หน้าอก และกล้ามเนื้อหดตัว ส่งผลให้ปวดหลัง เจ็บขากรรไกร การตรวจและวินิจฉัยสาเหตุ สอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้พบหรือได้รับรู้ การให้การรักษาด้วยยา
2212.0010900-00

แพทย์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ (Otolaryngologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าทีข่ องอายุรแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์ หรือ หู ตา คอ จมูก การให้การรักษาโรค
หรือความผิดปกติที่ทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง
โรคหลอดลมอุดกั้นอย่างเรื้อรัง เป็นต้น
2212.0010901-00

ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
(Otolaryngologists, plastic facial surgery)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์
โสต ศอ นาสิ ก ลาริ ง ซ์ โดยให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ดเพื ่ อ บู รณะ เช่ น การเสริ ม สร้ า งซ่ อ มแซม
บริเวณศีรษะและลำคอภายหลังการผ่าตัด การตัดต่อเส้นประสาทบริเวณใบหน้า รวมถึง การเสริมสร้าง
ซ่อมแซมบริเวณใบหน้าเพื่อความสวยงามและการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
2212.0011000-00

จักษุแพทย์ (Ophthalmologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
สายตาและให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี ก ารให้ ย า ผ่ า ตั ด หรื อ สั ่ ง ประกอบแว่ น ตาแก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยการตรวจตา
และวัดสายตา เพื่อหาข้อบกพร่องและความผิดปกติของตาและสายตาด้วยเครื่องมือหรือวิธีการทดสอบ
ต่าง ๆ เช่น การวัดความดันตา การดูกระจกตา การความลึกของช่องหน้าลูกตา การลักษณะม่านตา
การบํารุง การรักษาท่อแสงสว่างและดูจอประสาทตา การให้การรักษาโดยการหยอดตา การสั่งยา
หรือการศัลยกรรม การให้คําแนะนําในการดูแลรักษาและฝึกสายตา วัดสายตา และสั่งขนาดของเลนซ์
เพื่อประกอบแว่นตา
2212.0011001-00

จักษุแพทย์จอและกระจกตา
(Ophthalmologists, cornea and retina)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจักษุแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านจักษุวิทยา จอและกระจกตา การตรวจวินิจฉัยและรักษา
ภาวะความผิดปกติ เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคเยื่อบุตาและกระจกตา โรคน้ำวุ้นตาและจอตา
อาการเบาหวานในจอตา เป็นต้น
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2212.0011002-00

จักษุแพทย์ภูมิคุ้มกันและอักเสบ
(Ophthalmologists, uveitis)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของจักษุแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิ เศษในการรักษาภาวะม่านตาอักเสบ การวินิจฉัยหาตำแหน่ง
ที่แน่ชัดและสาเหตุของการอักเสบ เช่น การติดเชื้อ การอักเสบจากโรคภูมิแพ้ โรคทางพันธุ กรรม
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการอักเสบที่เกิดจากการใช้ยา เป็นต้น เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง
2212.0011100-00

รังสีแพทย์ (Radiologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
วิเคราะห์ และรักษาด้ว ยเครื่องมือทางรังสี เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉายรังสีเครื่องนับวัด รังสี
เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และเครื่องที่ไม่ใช้รังสี เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องตรวจ
ด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง เครื่องเร่งอานุภาพ เป็นต้น การให้คำปรึกษากับแพทย์อื่น ๆ เพื่อช่วยตัดสินใจ
เลือกการตรวจภาพวินิจฉัยที่เหมาะสม การให้การรักษาโรคโดยใช้เทคนิคภาพวินิจฉัยนำทางโดยไม่ต้อง
ผ่าตัด เช่น การรักษาหลอดเลือดโป่งพอง โรคมะเร็งบางชนิด และการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย เป็นต้น
2212.0011101-00

รังสีแพทย์วินิจฉัย (Radiologists, diagnostic radiology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัตหิ น้าที่ของรังสีแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการใช้งานเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (general x-ray) เครื่องฟลูโอโรสโคปี
(fluoroscopy) เครื ่ อ งเอกซเรย์ ห ลอดเลื อ ด (digital subtraction angiography) เครื ่ อ งคลี ่ น เสี ย ง
ความถี ่ ส ู ง (ultrasound) เครื ่ อ งตรวจด้ ว ยคลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (MRI หรื อ Magnetic Resonance
Imaging)
2212.0011102-00

รังสีแพทย์รักษาโรค
(Radiologist, interventional radiology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าทีข่ องรังสีแพทย์
โดยมีความเชี่ย วชาญพิเศษในการใช้รังสีพลังงานสูงในการรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคไทรอยด์
และภาวะความผิดปกติของโลหิตบางประเภท การวางแผนการรักษา ได้แก่ การจำลองการรั ก ษา
การตรวจสอบตำแหน่งก่อนเริ่มรักษา การควบคุมการทำงานของเครื่องเร่ง อนุภาค กำหนดปริมาณรังสี
ความเร็วการหมุนของเครื่องฉายรังสี การกระจายตัวของรังสี และการเคลื่อนที่ของวัตถุกำบังรังสี
ซึ่งจะปกป้องอวัยวะรอบ ๆ เป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับอวัยวะข้างเคียงได้
2212.0011200-00

พยาธิแพทย์ (Pathologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคและการประเมินระยะของโรค จากชิ้นเนื้อที่ได้จากการตัด การคว้าน การล้วง การเจาะ
การดูด ฯลฯ ออกมาจากตัวผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์หลาย ๆ เซลล์ หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง
เส้นประสาท เป็นต้น ด้วยตาเปล่าหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การแจ้งผลการตรวจกับแพทย์ผู้รักษา
เพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง
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แพทย์ เฉพาะทาง ด้ านการสาธารณสุ ขและงานที ่ เกี ่ ยวข้ องอื ่ น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(Nursing and midwifery professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้ให้การบำบัดรักษาและดูแล
ผู้ที่เจ็บ ป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจ ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่แข็งแรง และผู้ที่ต้องการการดูแลอื่นๆ
เนื่องจากมีความเสี่ย งด้านสุขภาพ รวมถึง การให้การดูแลก่อน ระหว่าง และหลังการคลอดบุตร
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การจัดการ และประเมินผลการดูแลผู้ป่วย รวมถึง การควบคุม
กำกับบุคลากรดูแลสุขภาพอื่น ๆ โดยรับผิดชอบทำงานอย่างอิสระหรื อทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์
และบุคลากรอื่น ๆ ในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและการรักษาโรค
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมิน การวางแผน การให้การพยาบาล
การผดุงครรภ์ การประเมินผลการรักษาพยาบาลและการผดุง ครรภ์ ที่ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
ตามวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ทันสมัย การประสานการดูแล
ผู้ป่วย โดยการหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุข ภาพอื่น ๆ และสมาชิกในทีมสุขภาพ การพัฒนาและ
การดำเนินงานตามแผนการดูแล การปฏิบัติการรักษา การบำบัดรวมถึงการบริหารยา การเฝ้าระวังติดตาม
อาการ การบรรเทาอาการปวดและอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วย โดยใช้วิธีการบำบัดหลากหลายวิธี
รวมถึงการใช้ยาระงับปวด การเฝ้าระวังติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย รวมถึงการเฝ้าระวังการติ ดตาม
ความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์ และการตอบสนองของผู้ป่วยต่อรักษา การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางสุขภาพ รวมถึงการป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาและการดูแล การ
ดูแลเกี่ย วกับ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร และเรื่องอื่นๆ การควบคุมกำกับ การสอนงานและ
ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ การวิจัยด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ การจัดทำ
เอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2221 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- 2222 ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์กับผู้ช่วย นั้นควรพิจารณาจากลักษณะงานที่ทำตามที่ระบุไว้ในคำนิยามและในกลุ่มที่มี
ประเด็นเกี่ยวเนื่องกัน คุณวุฒิที่แต่ละบุคคลมีหรือได้รับในแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักของการระบุ
ความแตกต่าง เนื่องจากการจัดการศึกษาสำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์นั้นมีความหลากหลายแตกต่างกัน
อย่างมากระหว่างประเทศต่าง ๆ และยังมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในประเทศนั้น ๆ ด้วย

หน่วย 2221 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (Nursing professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้ให้การบำบัด การรักษา การสนับสนุนและการดูแล
ผู้ที่จ ำเป็น ต้องได้รับ การพยาบาลทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันเนื่องมาจากความชรา
การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติทางด้านร่างกายและทางจิตใจหรือมีความเสี่ยงที่จะมี
ปัญหาสุขภาพ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการการดูแลผู้ป่ว ย ครอบครัว
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และชุมชน รวมถึง การควบคุมกำกับ การสอนงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ โดยรับผิดชอบ
ทำงานอย่างอิสระหรื อทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์และบุคคลอื่นๆ ในการดำเนินการตามมาตรการ
การป้องกันและการรักษา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผน การให้บริการและประเมินผลการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยครอบครัว
และชุมชน บนพื้นฐานของวิธีปฏิบัติและมาตรฐานการพยาบาลที่ทันสมัย
(ข) การประสานการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนโดยการหารือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ และสมาชิกในทีมสุขภาพ
(ค) การพั ฒ นา การปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนการพยาบาลเพื ่ อ การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ โดยการทำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
(ง) การวางแผน การให้บริการดูแล การรักษา และการบำบัดทางการพยาบาล รวมถึง
การบริหารยา การเฝ้าระวังติดตามการตอบสนองต่อการรักษา หรือแผนการพยาบาล
(จ) การทำความสะอาดบาดแผลและตกแต่งบาดแผล
(ฉ) การเฝ้าระวังติดตามอาการปวด อาการไม่ส ุขสบายของผู้ป่วย และบรรเทา
อาการปวด โดยการบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ยาระงับปวด
(ช) การวางแผน การมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ
และกิจกรรมทางการศึกษาด้านพยาบาลและชุมชน
(ซ) การตอบข้อซักถามของผู้ป่วย ครอบครัว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้ อ งกัน
การเจ็บป่วย การรักษา และการดูแล
(ฌ) การควบคุมและประสานงานกับบุคลากรด้านการพยาบาลและผู้ดูแลสุขภาพ
ส่วนบุคคลอื่นๆ
(ญ) การทำวิจัยทางการพยาบาลและขั้นตอนต่าง ๆ ในการพยาบาลและเผยแพร่
ผลงานลงในเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ พยาบาลให้คำปรึกษาในสถานพยาบาล พยาบาล
ชุมชน วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาการ อาจารย์พยาบาล นักวิชาการพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบัติ
พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลสาธารณสุข พยาบาลเฉพาะทาง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ – 2222
- ผู้ช่วยทางการแพทย์ – 2240
- อาจารย์การพยาบาลในมหาวิทยาลัย อาจารย์การพยาบาลในระดับอุดมศึกษา – 2310
- อาจารย์การพยาบาลระดับอาชีวศึกษา – 2320
- ผู้ช่วยพยาบาล – 3221
- ผู้ช่วยผดุงครรภ์ – 3222
- ผู้ช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาล) – 5321
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หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างพยาบาลวิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาลนั้น ควรพิจารณา
จากลักษณะของงานที่ทำ ตามที่ระบุไว้ในคำนิยาม คุณวุฒิที่แต่ละบุคคลมีหรือได้รับในแต่ละประเทศนั้น
ไม่ ใ ช่ ป ั จ จั ย หลั ก ของการระบุ ค วามแตกต่ า ง เนื ่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ พยาบาลนั้ น
มีความหลากหลายแตกต่างกัน อย่างมากระหว่างประเทศต่างๆ และยังมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ในประเทศนั้น ๆ ด้วย พยาบาลทำงานด้านการศึกษาพยาบาลหรือทำงานวิจัยกับพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
พยาบาล จะจัดอยู่ในหน่วย 2221 ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล นักวิจัยด้านพยาบาล (พยาบาล
วิจัย) ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์โดยใช้ สิ่งมีชีวิตและไม่ได้ปฏิบัติทางคลินิกจะจัดอยู่
ในหน่วย 2131 นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
2221.0010000-00

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การให้บริการ
และประเมินผลการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วย การประสานการดูแลผู้ป่วยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติ
ตามแผนการพยาบาลทั ้ ง ด้ า นร่ า งกาย สั ง คมและจิ ต ใจ การปฐมพยาบาลเบื ้ อ งต้ น เช่ น การทำ
ความสะอาดบาดแผลและตกแต่งบาดแผล การบำบัดอาการไม่สบายของผู้ป่วยด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึง การ
ใช้ยาระงับปวด เป็นต้น
2221.0010100-00

พยาบาลทั่วไป (Nurses, general)
ภาระหน้าที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การทำการแนะนำหรือสอน การให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดูแล
การเจ็ บ ป่ ว ยและสุ ข ภาพอนามั ย การกระทำต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจของบุ ค คลจั ด สภาพแวดล้ อ ม
เพื่อการแก้ปัญหาความเจ็บป่วย การบรรเทาอาการของโรค การลุกลามของโรคและการฟื้นฟูสภาพ
การกระทำตามวิธีที่กำหนดไว้ในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคช่วยเหลือแพทย์กระทำ
การรักษาโรค
2221.0010200-00

พยาบาลเฉพาะทาง (Nurses, specialty)
ภาระหน้า ที่ร ับผิด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิบัติงานในการเป็ น
พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโท
ทางการพยาบาลหรือได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาหรือกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล
2221.0010201-00

พยาบาลเฉพาะทางอายุรกรรม (Nurses, internal medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มโรคทางอายุรกรรม หรือผู้ป่วยเฉพาะรายที่เป็นโรคทางอายุ รกรรมที่มีความรุนแรงหรือซับซ้อน
ในระยะวิกฤติ เฉียบพลัน และระยะสงบทำการประเมิน วินิจฉัยทางการพยาบาล การบำบัด การดูแล
รักษา การบรรเทาอาการและการลุกลามของโรค การฟื้นฟูสภาพ ช่วยเหลือแพทย์ทำการรักษาโรค
การป้องกัน โรคและภาวะแทรกซ้อนการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและจัดการตนเองของผู้ป่วย
และครอบครัว การพัฒนานวัตกรรม การจัดการระบบบริ การสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม
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เฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย การพัฒนากระบวนการปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว
องค์กร
2221.0010202-00

พยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรม (Nurses, postoperative care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การประเมิน และตัดสิน ปัญหาสุขภาพของผู้ป่ว ยศัล ยกรรมที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อน การประเมิน
ความเสี่ยงและความผิดปกติ การวิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิก เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภ าพ
ในการแก้ปัญหาทางศัลยกรรม เช่น การจัดการบาดแผลลักษณะต่าง ๆ ความปวด การติดเชื้อ การฟื้นตัว
และการฟื้น ฟูส ภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้ป่ว ย เป็นต้น โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
สามารถพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง
2221.0010203-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต (Nurses, critical care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การเฝ้าระวัง การประเมิน การวินิจฉัย และจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยวิกฤตอย่างเป็นองค์รวม
การวิเคราะห์ การคาดการณ์ และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษา การจัดการกับปัญหา
ของผู้ป่วย รวมถึงการประเมิน เฝ้าระวัง ความผิดปกติของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้เทคโ นโลยี
ขั้นสูง การให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตได้
การจัดการหน่วยวิกฤตและจัดการทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
2221.0010204-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
(Nurses, cardiovascular patients care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง ที่มีความซับซ้อนทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและโรคร่ว ม การวิเคราะห์ความซั บซ้ อนของปั ญหาและใช้ห ลั กฐานเชิงประจั ก ษ์
ในการจั ด การพยาบาล สามารถใช้ เ ทคโนโลยีข ั ้ นสูง ในการดูแ ลผู ้ป ่ ว ยในระยะฉุ ก เฉิน และวิกฤต
การหัตถการต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดบริหารการใช้ยาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
การจัดการทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในระยะต่าง ๆ การปรับวิถีการดำเนินชีวิต (Life
style modification) กับโรคหัวใจและหลอดเลือดและแนวทางการดูแลต่อเนื่อง รวมถึง การสามารถใช้
ระบบข้อมูลในการจัดบริการสุขภาพและกระบวนการจัดการสารสนเทศทางการรักษาพยาบาล
2221.0010205-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Nurses, stroke patients care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงที่มีความซับซ้อนทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคร่วม การวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการพยาบาล
สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยในระยะฉุกเฉินและวิกฤต การหัตถการต่าง ๆ ในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง การบริหารการใช้ยาในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการทางการพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะต่าง ๆ การปรับวิถีการดำเนินชีวิต การฟื้นฟูสภาพร่างกาย

55
ให้สอดคล้องกับภาวะโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงสามารถใช้ระบบข้อมูล
ในการจัดบริการสุขภาพที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
2221.0010206-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง (Nurses, oncology nursing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งและการตัดสินทางคลินิกได้ การให้การพยาบาล
ผู้ป ่ว ยโรคมะเร็งและผู้ดูแลที่ได้ร ับ การรักษาด้ว ยการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีบำบัด รังสีร่ว มรักษา
และไอโซโทป รวมทั้ง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อตัดสินใจ
เลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็ง การบริหารยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัดจัดการอาการปวด
เรื้อรังและอาการอื่น ๆ จากโรคมะเร็งดูและแบบประคับประคองเพื่อลดอาการทุกข์ทรมาน/ไม่สุขสบาย
จากโรคและอาการข้างเคียงจากการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
2221.0010207-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
(Nurses, respiratory disease patients care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง ที่มีความซับซ้อนทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคระบบ
ทางเดินหายใจและโรคร่วม การวิเคราะห์ความซับซ้อนของปัญหาและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัด
การพยาบาล สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยในระยะฉุกเฉินและวิกฤต การหัตถการต่าง ๆ
ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ การบริหารการใช้ยาในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ การจัดการ
ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในระยะต่าง ๆ การปรับวิถีการดำเนินชีวิต
รวมถึง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
2221.0010208-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
(Nurses, neurological patients care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา
และประสาทศัลยศาสตร์ การประเมินภาวะสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติที่ซับซ้อน
วิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิกความต้องการการดูแลรักษาพยาบาล การจัดการดูแล และเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความรุนแรงของโรคและแผนการรักษาที่ใช้อุปกรณ์พิเศษและเทคโนโลยีขั้นสูง
ในผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่อยู่ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการแก้
ปัญหาทางศัลยกรรมและการบาดเจ็บ เช่น การจัดการบาดแผลลักษณะต่าง ๆ ความปวด การติดเชื้อ
การฟื้นตัวและการฟื้นฟู เป็นต้น รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลได้อย่ างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานกฎหมาย
และจริยธรรมวิชาชีพ
2221.0010209-00

พยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ (Nurses, orthopedic nursing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ประเมินและตัดสินปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อน การประเมินความเสี่ยง
และความผิดปกติ การวิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิก การจัดการดูแล และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ที่เกิดจากความรุนแรงของโรคและแผนการรักษาที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการแก้
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ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ เช่น การจัดการบาดแผลลักษณะต่าง ๆ ความปวด การติดเชื้อ การฟื้นตัว การฟื้นฟู
สภาพร่างกายและการเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพผู้ป่วย โดยใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม สามารถพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง
2221.0010210-00

พยาบาลเฉพาะทางปริศัลยกรรม
(Nurses, pre-operative nursing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรม
ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบองค์รวม และต่อเนื่องตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด
และหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น ตามมาตรฐานวิช าชีพ การวิเคราะห์ปัญหาและให้การวินิจฉัยปัญหา
ทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดในทุกระยะของการผ่าตัดวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในห้องผ่าตัดป้อ งกัน และควบคุม การติด เชื้ อในห้ องผ่ าตั ด การเตรียมใช้และดู แลรั กษาเครื่ อ งมื อ
ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและครอบครัว
2221.0010211-00

วิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยได้รับยา
ระงับความรู้สึก การประเมินภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยตามเกณฑ์ ASA classification การบริหารยา
ระงับความรู้สึกและเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดขณะได้รับยาระงับความรู้สึกประเมินอาการและอาการแสดง
ของปัญหาที่พบบ่อย และวางแผนการให้การพยาบาลภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก การจัดการ
กับสถานการณ์เสี่ยงหรือภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น การให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ระยะ
ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดขณะได้ร ับ ยาระงับความรู้ส ึก และระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้ น (Post
Anesthetic Care Unit) รวมถึง การดูแลบริหารจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด (Postoperative Pain
Management) การติดตามและประเมินผลการดูแลหลังการให้ยาระงับความรู้สึกภายใน 24 ชั่วโมง
2221.0010212-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(Nurses, palliative care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคอง การประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ การวินิจฉัยปัญหาและการจัดการทางการพยาบาล
ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน
การให้คำปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อจัดการความปวด อาการต่าง ๆ การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลัง
การเสี ย ชี ว ิ ต สอนผู ้ป ่ ว ย ครอบครั ว และผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งเกี ่ ย วกั บ การดู แ ลผู ้ป ่ ว ยแบบประคั บ ประคอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและครอบครัว
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2221.0010213-00

พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุม
การขับถ่ายไม่ได้
(Nurses, wound, ostomy and continence nursing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล
ออสโตมี แ ละควบคุ ม การขั บ ถ่ า ยไม่ ไ ด้ การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ และประเมิ น ภาวะแทรกซ้ อ น
เพื่อค้นหาความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน การให้การพยาบาลผู้ป่วย เช่น การจัดการแผล
การจัดการอาการรบกวน การสอน การสาธิตให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลแผลและควบคุมการขับถ่าย
เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อและการเลือกรับประทานอาหาร การให้
คำปรึกษา การให้การดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความสามารถในการดูแลตัวเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2221.0010214-00

พยาบาลเฉพาะทางเด็ก (Nurses, children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก การประเมิน
การวินิจฉัย การบำบัด การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน
การส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาพเด็กในทุกช่วงอายุ ทั้งการดูแลทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดี
และกลุ่มเสี่ยง เด็กป่วยเรื้อรังเด็กป่วยภาวะวิกฤตและเฉียบพลันและครอบครัว การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการระบบบริการ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวเด็กที่ป ่วย
ครอบครัว องค์กร
2221.0010215-00

พยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด (Nurses, infants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลทารกแรกเกิด
การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกและความต้องการการดูแลรักษาพยาบาล การวินิจฉัย การจัดการแก้ไข
ปั ญ หาสุ ข ภาพของทารกแรกเกิ ด การวางแผนให้ ก ารพยาบาลอย่ า งเป็ น องค์ ร วม การวิ เ คราะห์
การคาดการณ์ แ ละจั ด การกั บ ภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคและการรั ก ษาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ทารกแรกเกิ ด
การประเมิ น การเฝ้ า ระวั ง ความผิ ด ปกติ ท างสุ ข ภาพทารกแรกเกิ ด การให้ ค วามรู ้ คำแนะนำ
และคำปรึกษาแก่ครอบครัวของทารกแรกเกิดใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2221.0010216-00

พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช
(Nurses, mental health care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิต การให้การพยาบาลหรือตัดสินใจ
ส่งปรึกษา หรือส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเพื่อรับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมทันเวลา การประเมิน การวินิจฉัย
ทางการพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ การบำบัดรักษาทางจิต การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต
และสร้างเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยทางจิต
ให้การพยาบาลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาล บ้าน และชุมชนสร้างนวัตกรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการระบบบริการสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนและผู้ป่ วยทางจิ ตเวช
ในเด็กและวัยรุ่นหรือในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และทุกระยะของการเจ็บป่วย
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2221.0010217-00

พยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Nurses, infection control)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล การประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยในการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหา
ซับซ้อน ทั้งผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ผู้ป่ว ยโรคติดเชื้อ
จากภัยพิบัติและการก่อการร้ายทางชีวภาพ การร่วมวางแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในหน่ว ยงานต่างๆ การปฏิบ ัติการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามบทบาทพยาบาลควบคุม
การติดเชื้อ พัฒนาหลักการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่บุค ลากร
ในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2221.0010300-00

พยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioners)
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ การปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิ บัตรหรือหนังสืออนุมัติ หรือสำเร็จการศึก ษาอย่างน้อยปริญญาโททางการพยาบาล
หรือได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาหรือกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะที่ปฏิบัติงานการพยาบาล
2221.0010301-00

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น)
(Nurse Practitioners, primary medical care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป
การวิเคราะห์ ป ั ญหาสุ ขภาพการจั ดการกับ ปั ญหาสุ ขภาพที่ พ บบ่ อ ยของบุ ค คล ครอบครัว /ชุ ม ชน
การประเมิน และคัดกรองปัญหาสุขภาพ การให้ความรู้ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริ ก าร
และครอบครัวรักษาโรคเบื้องต้น ให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่อง การช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินและตัดสินใจส่งต่ออย่างเหมาะสมและการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน การออกแบบ
การเสริมความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การจัดการครอบครัวและองค์กรในชุ มชน
การเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัว และกลุ่มทางสังคม การพัฒ นาระบบบริการสุขภาพบุ ค คล
ครอบครัวและชุมชน
2221.0010302-00

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติในชุมชน
(Nurse Practitioners, community health care)
ภาระหน้ า ที่ ท ี่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของบุคคล ครอบครัว/ชุมชน
การประเมิ น คั ด กรองปั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชนและวิ น ิ จ ฉั ย ชุ ม ชน การให้ ค วามรู้ การให้ ค ำแนะนำ
และคำปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว /ชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค การให้การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังต่อเนื่องช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และตัดสินใจส่งต่ออย่างเหมาะสมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การออกแบบการเสริ ม ความเข้ มแข็ง ของบุ คคล ครอบครัว และชุมชน การจัดการ
ครอบครัวและองค์กรในชุมชน การเสริมพลังอำนาจบุคคล ครอบครัวและกลุ่มทางสังคม การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน
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พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
(Nurse Practitioners, eye care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
การประเมินสภาพ การตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพทำหัตการเวชปฏิบัติทางตา การประเมินความเสี่ยง
และภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
ขั้น สูงที่เกี่ ย วข้องได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภ าพ การให้คำปรึกษาแก่ผ ู้ป่ว ยและผู้ดู แ ล
การกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโดยใช้ข้อมูล
เชิงประจักษ์และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม
2221.0010304-00

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
(Nurse Practitioners, renal replacement therapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลเวชปฏิบัติการ
บำบัดทดแทนไต การจัดการการคงสภาวะสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการบำบัดทดแทนไต
ตั้งแต่ระยะก่อน ขณะอยู่ในกระบวนการรักษา และต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการบำบัด
ทดแทนไต การประเมินสภาพ การตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การทำหัตการบำบัดทดแทนไต การประเมิน
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทั้งการบำบัดในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง การปฏิบัติการบำบัดทดแทน
ไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยมีประสิทธิ ภาพ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล การกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
ของการบำบัดทดแทนไตของผู้ป่วยและหน่วยงาน การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาโดยใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม
2221.0010305-00

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
(Nurse Practitioners, infants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลเวชปฏิบัติทารก
แรกเกิด การประเมินสภาพ การตรวจวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ การทำหัตการเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
ประเมินความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหา
ทางคลินิก และความต้องการ การดูแลรักษาพยาบาล การวินิจฉัย การจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของทารกแรกเกิด การวางแผนให้ การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม การวิเคราะห์ การคาดการณ์และจัดการ
กับภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษาที่เกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด การประเมิน การเฝ้าระวัง ความผิดปกติ
ทางสุขภาพทารกแรกเกิด การให้ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ครอบครัว ของทารกแรกเกิด
การใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละนวั ต กรรมทางการพยาบาลในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยทารกแรกเกิ ด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2221.0010400-00

พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (APN)
(Advanced Practice Nurses)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานเป็นพยาบาล
วิชาชีพเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

60

2221.0010401-00

พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญทางคลินิก
(Advanced Practice Nurses)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลทางคลินิก การประเมิน
การวินิจฉัย การบำบัด การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน
การส่งเสริมศักยภาพในการดูแลและจัดการตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว การพัฒนานวัต กรรม
ตลอดจน การบริห ารจัดการระบบบริการในผู้ป่ว ยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ กลุ่มผู้ป่ว ยโรคเรื้อรัง
และมีความพิ ก าร ผู้ป ่ว ยภาวะวิกฤตและเฉี ยบพลั น ผู้ป่ว ยโรคมะเร็ง หรือผู้ประสบภาวะฉุ ก เฉิ น
การบาดเจ็บ และสาธารณภัย การประเมิ นเทคโนโลยี ท างการแพทย์ และการพยาบาลที่ ท ันสมัย
เพื่อการนำมาใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในกลุ่มที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยง
ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาลและความเข้าใจในประสบการณ์
และความเป็นคนซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว องค์กร
และระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2221.0010402-00

พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญเวชปฏิบัติ
(Advanced Practice Nurses, clinical care)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลเวชปฏิบัติ การวิเคราะห์
ปัญหาด้านสุขภาพ การปัจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพ การจัดการกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของครอบครัว
ชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ออกแบบโครงการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการครอบครัวหรือองค์กรในชุมชนและเสริมพลังอำนาจบุคคล
และกลุ่มทางสังคม โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ระบาดวิทยา ประชากรศึกษา
การแพทย์ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิล ปะ
การพยาบาล ความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นคน รวมทั้ง การพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2221.0010403-00

พยาบาลผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการระงับความรู้สึก
(Advanced Practice Nurses,anesthetic administering)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพยาบาลด้านการให้ยา
ระงับความรู้สึก การให้การพยาบาลโดยตรง แก่ผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดต่าง ๆ และ
หรื อ มาทำหั ต ถการต่ า ง ๆ และผู ้ ป ่ ว ยที ่ อ ยู ่ ใ นภาวะวิ ก ฤติ การประเมิ น และสั ง เคราะห์ ส ิ ่ ง ที ่ ไ ด้
จากการประเมิน นำไปสู่การวางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม การจัดการกับสถานการณ์เสี่ยง
หรือภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น การตัดสินใจปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากวิสัญญีแพทย์
ร่วมสร้างและหรือใช้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของการพยาบาลให้บรรลุเป้าหมาย การประสาน
ความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พยาบาลในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว
องค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
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2221.0010500-00

พยาบาลสนับสนุนบริการวิชาชีพ
(Nurses, supporting and advancing nursing
professional)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนบริการวิชาชีพ
พยาบาล เช่น การวิจัย การสอนการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการให้การพยาบาล เป็นต้น
2221.0010501-00

พยาบาลนักวิจัย (Researching Nurses)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การพัฒนา การสร้าง
งานวิจัยทางการพยาบาลและงานวิจัยอื่นๆ การวางแผน การออกแบบงานวิจัย การดำเนินการวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัยได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ การสร้างงานวิจัยในการปฏิบัติ การบริหาร การศึกษา
การพยาบาล รวมทั้ง พัฒ นานวั ตกรรมการพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อวิช าชีพและระบบสุข ภาพ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิพากษ์ งานวิจัย รวมถึงสามารถประยุกต์งานวิจัยไปใช้ต่อยอดพัฒนา
วิ ช าชี พ การพยาบาล ร่ ว มกั บ พยาบาลและบุ ค ลากรอื ่ น ๆ ในการสร้ า งงานวิ จ ั ย ที ่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย และงานการพยาบาล การให้คำแนะนำ
การให้ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยแก่บุคลากรทางการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ตรงกับความต้องการ การพัฒนางานการพยาบาล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2221.0010502-00

อาจารย์พยาบาล (Nursing Instructors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการเรียน การสอน
การออกแบบวิธีการสอน การเขียนแผนการสอน/แผนการเรียนรู้และแบบพิมพ์เขียว การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้และสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่กำหนดในแผนการสอนทั้งในห้องเรียน
และในคลิน ิก การกำหนดข้อสอบประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบวางแผน
และจัดการบูร ณาการพัน ธกิจอุดมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนพัฒ นาสื่อการสอนที่ทันสมัย
และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ครบกระบวนการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาพยาบาล ออกแบบหลักสูตรที่ส ร้างสมรรถนะและพัฒ นาผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการ
ของสังคม
2221.0010503-00

พยาบาลสารสนเทศ (Nursing Informatics)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สถานการณ์ความต้องการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล การออกแบบระบบสารสนเทศทางการพยาบาล การจัดระบบการไหลเวียนของข้อมูล
จำแนกข้อมูลทางการพยาบาลด้วยระบบ nursing intervention classification และ nursing outcome
classification การพัฒ นาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อ กำหนดสารสนเทศ การประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร การปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล
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2221.0010504-00

พยาบาลผู้จัดการทรัพยากรสุขภาพ
(Nurses, managing healthcare resources)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรสุขภาพ
การวิเคราะห์ การทบทวน และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่าเหมาะสม การค้นหา
และปรับปรุงกระบวนการที่มาจากสาเหตุการใช้ การใช้ทรัพยากรสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การกำหนด
แผนการใช้ ท รั พ ยากรสุ ข ภาพที ่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การดู แ ลผู ้ ร ั บ บริ ก ารแต่ ล ะคน การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ การดูแลโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายและผลงานที่ดีที่สุด โดยมีกิจกรรม เช่น การทบทวน
การใช้ทรัพยากรสุขภาพ ณ จุดต่าง ๆ ของบริการ การวางแผนจำหน่าย การจัดการรายกรณี การจัดการ
กับอุปสงค์ เป็นต้น
2221.0059090-90

หน่วย 2222

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ (Midwifery professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์เป็นผู้วางแผน การจัดการ การให้การดูแลและการประเมิน
ผลการให้บริการด้านการผดุงครรภ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การทำคลอด
และการดูแลการคลอดบุตร เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีและทารกแรกเกิด โดยรับผิดชอบทำงาน
อย่างอิสระหรือทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผน การให้การดูแลและการประเมินผล การดูแลและสนับสนุนบริการ
ที่ให้แก่สตรีและทารกทั้งก่อน ระหว่างและหลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ตามวิธีการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานของการผดุงครรภ์สมัยใหม่
(ข) การให้คำปรึกษาแก่สตรีและครอบครัว การให้การศึกษาแก่ชุมชนด้านสุ ขภาพ
โภชนาการ สุขวิทยาและอนามัย การออกกำลังกาย การวางแผนการคลอดและแผนฉุกเฉิน การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การดูแลทารก การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด รูปแบบการดำเนินชีวิต และเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
(ค) การประเมินพัฒนาการระหว่างการตั้งครรภ์และความก้าวหน้าของการคลอดบุตร
(ง) การจัดการภาวะแทรกซ้อนและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์/ผู้คลอดไปยังสูตินรีแพทย์
เมื่อตรวจพบสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งผิดปกติที่จำเป็นต้องส่งต่อ
(จ) การเฝ้าระวังติดตามภาวะสุขภาพของทารกแรกเกิด การจัดการภาวะแทรกซ้อน
และส่งต่อทารกแรกเกิดไปยังกุมารแพทย์เมื่อตรวจพบสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งผิดปกติที่จำเป็นต้องส่งต่อ
(ฉ) การเฝ้าระวังติดตามอาการปวด อาการไม่สุขสบายของสตรีระหว่างการคลอดบุตร
และบรรเทาอาการปวดโดยการบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ยาระงับปวด
(ช) การรายงานการเกิ ด ให้เ จ้ า หน้า ที่ ข องรัฐ ทราบเพื ่อ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดทางวิชาชีพ
(ซ) การทำวิจัยเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ผลงาน
ลงในเอกสารและรายงานเชิงวิชาการ
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(ฌ) การวางแผน การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านผดุงครรภ์ในโรงพยาบาล
และชุมชน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผดุงครรภ์วิชาชีพ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล – 2221
- ผู้ช่วยพยาบาล– 3221
- ผู้ช่วยผดุงครรภ์ – 3222
- ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ์ กับผู้ช่วยพยาบาลนั้น ควรพิจารณาจากลักษณะของงานที่ทำ ตามที่ระบุไว้ในคำนิยาม
คุณวุฒ ิที่แต่ล ะบุคคลมีห รือได้ร ับ ในแต่ล ะประเทศนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักของการระบุความแตกต่าง
เนื่องจาก การจัดการศึกษาสำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์นั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างประเทศต่าง ๆ และยังมีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในประเทศนั้นๆ จะจัดอยู่ในหน่วย 2222
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
2222.0010000-00

ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การให้การดูแล
การประเมิน ผลและสนับ สนุน บริ การที่ให้แก่ส ตรี และทารกทั้งก่อนระหว่างและหลังการตั้งครรภ์
และการคลอดบุตร การให้คำปรึกษาแก่สตรี ครอบครัวและชุมชนในด้านต่าง ๆ การจัดการภาวะแทรกซ้อน
และการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไปยังสูตินารีแพทย์เมื่อตรวจพบสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งผิดปกติที่จำเป็นต้องส่งต่อ
การเฝ้าระวังติดตามอาการปวดของสตรีระหว่างการคลอดบุตร การทำวิจัยเกี่ยวกับการผดุง ครรภ์
และการวางแผน การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านผดุงครรภ์ในโรงพยาบาลและชุมชน
2222.0010100-00

พยาบาลผดุงครรภ์ (Midwife Nurses)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการแนะนำ
หรื อ สอน การให้ ค ำปรึ ก ษาและการแก้ ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ การดู แ ลการเจ็ บ ป่ ว ยและสุ ข ภาพอนามัย
การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของหญิงมีครรภ์หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด การตรวจ การทำคลอด
การส่ ง เสริ ม สุข ภาพและป้ อ งกั น ความผิ ด ปกติ ใ นระยะตั้ ง ครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลั ง คลอด
การช่วยเหลือแพทย์ก ระทำการรักษาโรค เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรี และทารกแรกเกิด
โดยรับผิดชอบทำงานอย่างอิสระหรือทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
2222.0010101-00

พยาบาลผดุงครรภ์เฉพาะทาง (Nurses, midwifery)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การผดุ ง ครรภ์ ก ารดู แล
และช่วยเหลือในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด
การประเมินความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี และระยะให้นมบุตรประเมิน การคัดกรองภาวะเสี่ยง
ของสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกในครรภ์และ
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ทารกแรกเกิดและจัดการส่งต่อได้อย่างเหมาะสมรวมถึงทารกแรกเกิดและครอบครัว ในภาวะปกติ ภาวะ
เสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉิน และวิกฤติ การตรวจ การทำคลอด การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน การรับฝากครรภ์ การส่งเสริมการคลอดปกติ การเตรียมตัวเพื่อการ
คลอด ทำคลอดปกติ การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด การให้ยาและคำแนะนำการใช้ยาแก่
สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้ง ทารกแรกเกิดได้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารกและครอบครัว การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้
คำปรึกษาการวางแผนครอบครัวรวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค
2222.0010102-00

พยาบาลผดุงครรภ์ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
(Advanced Practice Nurses, midwifery)
ภาระหน้า ที่ ท ี่ ร ั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การผดุงครรภ์ การดู แ ล
และช่วยเหลือในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด รวมถึง
ทารกแรกเกิดและครอบครัว ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤติ รวมถึงการตรวจ การทำคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค โดยเชื่อมโยงความรู้
จากศาสตร์ ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี
และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาล และความเข้าใจ
ในประสบการณ์และความเป็นคน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ ที่ดีทั้งต่อตัวผู้ป่วย
ครอบครัว องค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2222.0019090-90

หมู่ 223

ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
(Traditional and complementary medicine professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน เป็นผู้ทำหน้าที่ป้องกัน
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วย โรค การบาดเจ็บ และความผิดปกติทางด้านร่างกายและทางจิตใจอื่นๆ
และดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพทั ่ ว ไปในมนุ ษ ย์ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ทั ก ษะ และการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ไ ด้
จากการศึกษาในด้านทฤษฎี ความเชื่อ และประสบการณ์ วิธีการรักษาแบบแผนดั้งเดิมที่สืบทอดม า
ตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วย
และครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อระบุสถานะทางสุขภาพ การพัฒนาและการดำเนินงานตามแผนการรักษา
อาการป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตสังคม โดยประยุกต์ใช้วิธีการรักษาแบบต่าง ๆ เช่น การฝังเข็ม
อายุร เวช โฮมีโ อพาธีย ์ (homoeopathic) และยาสมุนไพร เป็นต้น การประเมินผลและการจัดทำ
เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยตามแผน การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โภชนาการ
และรูปแบบการดำเนินชีวิตแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน การสั่งจ่ายยาและการจัดเตรียมยาแผน
ดั้งเดิม เช่น สมุนไพร พืช สารสกัดจากแร่ และสัตว์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความสามารถของร่างกาย
ในการรักษาตนเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
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เมื่อจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องและครอบคลุม การดำเนินการวิจัยด้านการแพทย์
แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน และเผยแพร่ผลงานลงในเอกสารและการรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน - 2230

หน่วย 2230 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
(Traditional and complementary medicine professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน เป็นผู้ทำหน้าที่
การตรวจอาการผู ้ ป ่ ว ย ป้ อ งกั น และรั ก ษาความเจ็ บ ป่ ว ย โรค การบาดเจ็ บ และความผิ ด ปกติ
ทางด้านร่างกายและทางจิตใจ การดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปในมนุษย์โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
และการปฏิบัติที่ได้มาจากการศึกษาในทฤษฎี ความเชื่อ และประสบการณ์ วิธีการรักษาแบบแผนดั้งเดิม
ที่สืบทอดมาตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดำเนิน การตรวจร่างกาย การซักประวัติผ ู้ป่ว ยและครอบครัวของผู้ป่วย
เพื่อระบุสถานะทางสุขภาพ
(ข) การพัฒ นา การดำเนินงานตามแผนการรักษาอาการป่วยทางร่างกาย จิตใจ
และจิ ต สั ง คม โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ว ิธ ี ก ารรัก ษาแบบต่า ง ๆ เช่ น การฝั ง เข็ ม อายุ ร เวช โฮมี โ อพาธีย์
(homoeopathic) และยาสมุนไพร เป็นต้น
(ค) การประเมิน ผล การจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วย
ตามแผนการรักษา
(ง) การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โภชนาการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตแก่บุคคล
ครอบครัว และชุมชน
(จ) การสั่งจ่ายยา การจัดเตรียมยาแผนดั้งเดิม เช่น สมุนไพร พืช สารสกัดจากแร่
และสัตว์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความสามารถของร่างกายในการรักษาตนเอง
(ฉ) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยกับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
เมื่อจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องและครอบคลุม
(ช) การดำเนิ น การวิ จ ั ย ด้ า นการแพทย์ แ ผนดั ้ ง เดิ ม และการแพทย์ ผ สมผสาน
การเผยแพร่ผลงานลงในเอกสารและรายงานเชิงวิทยาศาสตร์
ตั ว อย่ า งอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ แพทย์ แ ผนดั ้ ง เดิ ม แพทย์ แ ผนจี น แพทย์ อ ายุ ร เวช
นักธรรมชาติบำบัด (Naturopath)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักเทคนิคการฝังเข็ม – 3230
- นักเทคนิคอายุรเวช – 3230
- หมอสมุนไพร – 3230
- นักเทคนิคการรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ 3230
- หมอตำแย 3230
- หมอพื้นบ้าน – 3230
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- นักบำบัดด้วยน้ำ – 3255
- นักบำบัดกระดูก (Chiropractor) – 2269
- ผู้รักษาโรคกระดูก (Osteopath) 2269
หมายเหตุ อาชี พ ในกลุ ่ ม ที ่ บ ำบั ด โรคด้ ว ยยาแผนดั ้ ง เดิ ม ต้ อ งการผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถ มีความเข้าใจในประโยชน์และการประยุกต์การรักษาแบบแผนดั้งเดิม และการรักษา
แบบผสมผสานเป็นอย่างมาก ซึ่งพัฒ นาขึ้นจากผลของการศึกษาเทคนิคเหล่านี้อย่างเป็นทางการ
ตลอดจนกายวิภาคของมนุษย์และองค์ประกอบของยาแผนปัจจุบัน จะจัดอยู่ในหน่วย 2230 ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้คือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ที ่ ต ้ อ งใช้ ค วามเข้ า ใจเพี ย งเล็ ก น้ อ ยจากการศึ ก ษาและการอบรมระยะสั ้ น อย่ า งเป็ น ทางการ
หรือไม่เป็นทางการ หรือมีการปฏิบัติด้านการรักษาอย่างไม่เป็นทางการในชุมชนที่ถือกำเนิด จะจัดอยู่
ในหน่วย 3230 ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก
สำหรับผู้ที่ทำงานในการประยุกต์เกี่ยวกับยาสมุนไพร การบำบัดทางจิตวิญญาณหรือเทคนิคการบำบัด
โรคด้วยตนเอง จะไม่จัดอยู่ในหน่วย 2230
2230.0010000-00

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจอาการผู้ป่วย การป้องกัน
การรักษาความเจ็บป่วยและความผิดปกติทางด้านร่างกาย และทางจิตใจ การดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป
ของมนุษย์ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึง วิธีการรักษาแบบแผนดั้งเดิม
ที่สืบทอดมาตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยประยุกต์ใช้วิธีการรักษาแบบต่าง ๆ เช่น การฝังเข็ม
อายุรเวช โฮมีโอพาธีย์ (homoeopathic) และยาสมุนไพร เป็นต้น
2230.0010100-00

แพทย์แผนไทย
(Doctor of Thai traditional medicine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแนะนำการตรวจโรค
การวิน ิจ ฉัย โรค การบำบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้ น ฟูส ุ ข ภาพ
โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์
พื้นบ้านไทยและองค์ความรู้ด้านอื่นด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา
ตามตำราการแพทย์ดั้งเดิม
2230.0010200-00

แพทย์แผนไทยประยุกต์
(Doctor of applied Thai traditional medicine)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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2230.0010300-00

แพทย์แผนจีน (Doctor of Chinese medicines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย การรักษา
และการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม การครอบแก้ว
การกัวซา การนวดทุยหน่า การเปิดตำรับยาจีน และการใช้โกศจุฬาลัมพา เป็นต้น
2230.0019090-90

หมู่ 224

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

ผู้ช่วยแพทย์ (Paramedical practitioners)

ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ วินิจฉัย ให้การบริการทางการแพทย์ในการรักษา
และการป้องกันโรคให้กับมนุษย์ โดยมีขอบเขตและความซับซ้อนที่จำกัดกว่างานที่กระทำ โดยแพทย์
อาจปฏิบ ัติงานได้ด้ว ยตนเอง หรือปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของแพทย์ การประยุกต์ขั้นตอน
ทางการรักษาขั้นสูงเพื่อการรักษาและการป้องกันโรค การบาดเจ็บ และความผิดปกติทางด้านร่างกาย
หรือจิตใจอื่น ๆ
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การตรวจร่ างกาย การซั กประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ วย
และครอบครัวของผู ้ ป ่ ว ย เพื ่ อ ระบุ ส ถานะทางสุ ข ภาพ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางการรั ก ษาของผู ้ป่ว ย
การปฏิบัติงานขั้น พื้น ฐาน หรือที่เป็นงานประจำ ทั้งงานหัตถการและการผ่าตัด การตรวจวินิจฉัย
และรักษา รวมถึง การสั่งจ่ายยา และการกำหนดวิธีการรักษา การให้ยาและมาตรการการป้องกัน
หรือการรักษาอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคและความผิดปกติทั่ว ไป เป็นต้น การจัดการหรือสั่งให้ดำเนิน
การทดสอบเพื ่ อ วิ น ิ จ ฉั ย โรค เช่ น การเอกซเรย์ การตรวจคลื ่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ เป็ น ต้ น การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการทำการรักษาในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การฉีดยา การฉีดวัคซีน การเย็บแผลและการทำ
ความสะอาดแผล เป็นต้น การดูแลเรื่องการติดเชื้อ การช่วยเหลือแพทย์ในขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อน
การติดตามอาการและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย การระบุสัญญาณรวมถึงอาการที่แสดงถึง
สิ่งผิดปกติที่ต้องให้แพทย์เข้ามาดูแ ล การให้คำแนะนำผู้ ป่วยและครอบครัวในการควบคุมอาหาร
การออกกำลังกาย และลักษณะนิสัย อื่นๆ ที่จะช่วยป้ องกันหรือรักษาโรคและความผิดปกติ การระบุ
อาการและส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่เกิดอาการแทรกซ้อนหรือผิดปกติไปยังแพทย์โ รงพยาบาล หรือสถานดูแล
พิเศษอื่นๆ การรายงานการเกิด การตายและโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดทางวิชาชีพ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2240 นักปฏิบัติการการแพทย์

หน่วย 2240 นักปฏิบัติการการแพทย์ (Paramedical practitioners)
นักปฏิบัติการการแพทย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ การวินิจฉัย ให้การบริการทางการแพทย์
ในการรักษาและการป้องกันโรคให้กับมนุษย์ โดยมีขอบเขตและความซับซ้อนที่จำกัดกว่างานที่กระทำ
โดยแพทย์ อาจปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง หรือปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของแพทย์ การประยุกต์
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ขั ้ น ตอนทางการรั ก ษาขั ้ น สู ง เพื ่ อ การรั ก ษาและการป้ อ งกั น โรค การบาดเจ็ บ และความผิ ด ปกติ
ทางด้านร่างกาย หรือจิตใจอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจร่างกาย การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อระบุสถานะ
ทางสุขภาพ และบันทึกข้อมูลทางการรักษาของผู้ป่วย
(ข) การปฏิบัติงานตามกระบวนการในการรักษา การผ่าตัด ซึ่งเป็นงานที่ทำเป็นประจำ
รวมถึง การสั่งจ่ายยา และการกำหนดวิธีการรักษา การให้ยา และมาตรการการป้องกันหรือการรักษาอื่น ๆ
โดยเฉพาะโรคและความผิดปกติทั่วไป
(ค) การจัดการหรือสั่งให้ดำเนินการทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น การเอ็ กซเรย์
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
(ง) การทำการรักษาในขั้นตอนต่างๆ เช่น การฉีดยา การฉีดวัคซีน การเย็บแผล
และการทำความสะอาดแผล การดูแลเรื่องการติดเชื้อ เป็นต้น
(จ) การช่วยเหลือแพทย์ในขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อน
(ฉ) การติดตามอาการ การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย และการระบุสัญญาณ
รวมถึงอาการที่แสดงถึงสิ่งผิดปกติที่ต้องให้แพทย์เข้ามาดูแล
(ช) การให้คำแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวในการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย
และลักษณะนิสัยอื่น ๆ ที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคและความผิดปกติ
(ซ) การระบุ อาการและส่ งต่ อผู้ ป่ว ยกรณี ท ี่ เ กิ ด อาการแทรกซ้ อนหรื อ ผิ ด ปกติ
ไปยังแพทย์ โรงพยาบาล หรือสถานดูแลพิเศษอื่น
(ฌ) การรายงานการเกิด การตายและโรคที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทางวิชาชีพ
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- แพทย์รักษาโรคทั่วไป – 2211
- แพทย์เฉพาะทาง 2212
หมายเหตุ อาชีพในหน่วยนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการอบรมระดับ 3 ในด้านการบริการ
ทางการแพทย์ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บุคลากรที่ให้บริการจำกัดเฉพาะการรักษาฉุกเฉินและให้บริการ
รถพยาบาลจะจัดอยู่ในหน่วย 3258 ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล
2240.0010000-00

นักปฎิบัติการการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจร่างกาย การซักประวัติ
ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและครอบครัวในการปฏิบัติตนเพื่อการรักษา
และป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้บริการทางการแพทย์ในการรักษาและการป้องกันโรคให้กับมนุษย์
การปฏิบ ัติงานตามกระบวนการในการรักษา การทดสอบเพื่อ วินิจฉัยโรค และทำการส่งตัวผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีความผิดปกติไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลพิเศษดูแล การประยุกต์ขั้นตอน
ทางการรักษาขั้นสูงเพื่อการรักษาและการป้องกันโรค การบาดเจ็บและความผิดปกติทางด้านร่างกาย
หรือจิตใจอื่น ๆ
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นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technicians, general)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เวชศาสตร์ ช ั น สู ต ร เพื ่ อ ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพและติ ด ตามดู แ ลสุ ข ภาวะที ่ ด ี ข องประชาชน เช่ น
การวิเคราะห์ทางเคมีของเหลวและการไหลซึมในร่างกายมนุษย์ เพื่อหาข้อมูลสำหรับใช้ในการวินิจฉัย
และการรักษาโรค เป็นต้น การทดสอบตัวอย่างที่ได้จากร่ างกายมนุษย์ เช่น ปัสสาวะ เลือดของเหลว
จากไขสันหลัง น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงสารที่เกิดขึ้นและปริม าณของสาร
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในร่างกายมนุษย์ การประเมินภาวะสุขภาพในภาพรวมของชุมชนและส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีในชุมชน การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เหมาะสม การดูแลมาตรฐานและคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
2240.0010101-00

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง
(Medical technicians, specialist)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย งานเทคนิ ค การแพทย์
เฉพาะทาง ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาโลหิตวิทยา สาขาเชื้อราและมัยโคแบคทีเรีย
วิ ท ยาสาขาแบคที เ รี ย และสาขาบริห ารจั ดการห้อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยต้ อ งผ่า นการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ในสาขานั้น ๆ
2240.0010101-01

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
(Medical technicians, specialized in transfusion services)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการงานบริการโลหิต
เช่ น การใหความรู แ ละบริ ก ารโลหิ ต ที ่ ป ลอดภั ย ไดมาตรฐาน ทั น เวลา การวิ จ ั ย การประยุ ก ตใช้
การพัฒนางานการแกไขปญหา โดยคํานึงถึง ความคุมคา คุมทุน
2240.0010101-02

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา
(Medical technicians,specialized in hematology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวิเคราะหดานสัณฐาน
วิทยาเซลลเม็ดเลือด การบริห ารหองปฏิบั ติ การทางเทคนิค การแพทย การใหบริการทางวิ ช าชี พ
และดานวิชาการ การวิจัย การแกไขปญหา การใหคําปรึกษาและพัฒนางานในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การตรวจดานสัณฐานวิทยาเซลลเม็ดเลือด
2240.0010101-03

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาเชื้อราและมัยโค
แบคทีเรียวิทยา (Medical technicians, specialized in fungi
and mycobacteria)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารหองปฏิบัติการ
การให้บริการทางวิชาชีพและวิช าการดานจุลชีววิทยาคลินิก สาขาเชื้อราและมัยโคแคทีเรียวิ ท ยา
การวิจัย การแกไขปญหา การใหคําปรึกษาและการพัฒนางานในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
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2240.0010101-04

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาแบคทีเรียวิทยา
(Medical technicians,specialized in bacteriology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารหองปฏิบัติการ
การให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการดานจุลชีววิทยาคลินิก สาขาแบคทีเรียวิทยา การวิจัย การแกไข
ปญหา การใหคําปรึกษาและพัฒนางานในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
2240.0010101-05

นักเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
(Medical technicians,specialized in managing medical
laboratory)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารหองปฏิบัติการ
แบบบูรณาการ การริเริ่มและสรางสรรคแนวคิดหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหองปฏิบัติการ การแกไข
ปญหา การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานดานบริการและวิชาการของหองปฏิบัติการ
2240.0010200-00

นักรังสีเทคนิค (Radiographers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิด ต่าง ๆ
ด้ ว ยวิ ธ ีก ารทางรัง สีว ิท ยาหรือ การใช้ เ ครื ่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ อ ย่า งอื ่น ที ่ป ระกาศให้ เ ป็ น เครื่ อ งมือ
หรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา รวมทั้ง แนะนำการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ
ทางเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสี การสนับสนุน การทำงานของรังสีแพทย์
ในการใช้สารเภสัชรังสีในการวินิจ ฉัยและรักษาโรค การควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจดูห น้า ที่
และสุขภาพของอวัย วะต่าง ๆ เช่น SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
หรื อ PET (Positron Emission Tomography) การเตรี ย มสารเภสั ช รั ง สี ส ำหรั บ ใช้ ใ นการวิ น ิ จ ฉั ย
และรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
2240.0019090-90

หมู่ 226

นักปฎิบัติการการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ (Other health professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอันที่เกี่ยวกับทันตกรรม
เภสัชกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด โภชนาการ การได้ยิน
การพูด การมองเห็น และการบำบัดฟื้นฟู อาชีพในหมู่นี้รวมถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของมนุษย์
ทั้งหมด ยกเว้น แพทย์ แพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ผ สมผสานพยาบาลวิช าชีพ ผดุงครรภ์ว ิชาชี พ
และผู้ช่วยแพทย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเพื่อระบุ
ลั ก ษณะของความผิ ด ปกติ ความเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ปั ญ หา การจั ด ทำและนำแผนการรั ก ษาไปใช้
และประเมินผล การจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วย การวินิจฉัยและรักษาโรค
การบาดเจ็บ และการรักษาฟัน ปาก ขากรรไกรและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องที่ผิดปกติ การจัดเก็บรักษา
การทดสอบส่วนผสม การจ่ายยา การให้คำปรึกษาด้านการใช้ ยาที่เหมาะสมและผลข้างเคียงของยา
การประเมิน การวางแผน การนำโปรแกรมต่าง ๆ ไปใช้ในการติดตาม การควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
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ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ เพื่อปรับปรุงหรือฟื้นฟูการตอบสนองของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์
เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวให้สูงสุด การบรรเทาอาการปวด หรือการส่งเสริมผลกระทบ
ของอาหารและการโภชนาการต่อสุขภาพของมนุษย์ การดำเนินการวินิจฉัย การจัดการการรั ก ษา
ความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลต่อการได้ยิน การสื่อสาร การกลืน หรือความผิดปกติของดวงตา
และระบบการมองเห็น การให้คำแนะนำผู้รับบริการเกี่ยวกับการบำบัดรักษา การดูแลอย่างต่อเนื่อง
และการจัดหาหรือจัดให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การส่งต่อผู้ป่วยหรือหารือกับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องถ้าจำเป็น
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2261 ทันตแพทย์
- 2262 เภสัชกร
- 2263 นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัย และนักสุขศาสตร์
- 2264 นักกายภาพบำบัด
- 2265 นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ
- 2266 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- 2267 นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
- 2269 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2261 ทันตแพทย์ (Dentists)
ทันตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยการรักษาและการป้องกันโรค การบาดเจ็บและความผิดปกติ
ของฟัน ปากขากรรไกรและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนต่างๆ ทางทันตแพทย์ศาสตร์
สมัยใหม่ดำเนินการโดยวิธีการที่หลากหลายในการวินิจฉัยเฉพาะทาง การผ่าตัด และเทคนิคอื่น ๆ
ซึ่งมีความจำเพาะ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวินิจฉัยโรค การบาดเจ็บ ความผิดปกติ และโครงสร้างที่ผิดปกติของฟัน
และอวั ย วะที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในปากและขากรรไกร โดยใช้ ว ิ ธ ี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การถ่ า ยภาพเอ็ ก ซเรย์
การทดสอบน้ำลาย และการซักประวัติทางการแพทย์ เป็นต้น
(ข) การให้การดูแลป้องกันสุขภาพช่องปาก เช่น การดูแลอวัยะปริทันต์ เคลื อบ
ฟลูออไรด์และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น
(ค) การให้ยาชาเพื่อระงับความปวดแก่ผู้ป่วยระหว่างการรักษา
(ง) การสั่งจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังการรักษา
(จ) การดูแลฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก เช่น การฝังรากฟันเทียม การบูรณะด้วยครอบฟัน
สะพานฟัน ทันตกรรมจัดฟัน การบูรณะฟันส่วนที่เสียหาย เป็นต้น
(ฉ) การให้การรั ก ษาทางศัล ยกรรม เช่น การถอนฟัน การตัดเนื้อ เยื ่ อ ไปตรวจ
การทำศัลยกรรมร่วมกับการทำทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น
(ช) การวัด การพิมพ์ขากรรไกรและฟันของผู้ป่วยเพื่อกำหนดรูปร่างและขนาด
ของฟันเทียม
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(ซ) การออกแบบ การจัดทำ การใส่อุปกรณ์เสริมและฟันเทียม เช่น เครื่องมือกัน
ที่สะพานฟัน และฟันเทียม การเขียนใบสั่งทำโครงแบบฟันเทียม หรืออธิบายให้ช่างทันตกรรม เป็นต้น
(ฌ) การฟื้นฟูการทำงานของช่องปากด้วยการทำฟันเทียม แบบถอดได้และแบบติดแน่น
(ญ) การช่วยวินิจฉัยโรคทั่วไปที่ปรากฏอาการทางช่องปาก เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
(ฎ) การให้ทันตสุขศึกษา แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งสุขอนามัยช่องปาก โภชนาการ
และมาตรการอื่น ๆ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
(ฏ) การควบคุมการทำงานของทันตาภิบาล ผู้ช่วยงานทันตกรรม และบุคลากรอื่น ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น
1. ทันตแทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมทั่วไป
2. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
3. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยว
4. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
5. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมจัดฟัน
6. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
7. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตสาธารณสุข
8. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมหัตถการ
9. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาปริทันต์วิทยา
10. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
11. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้า
12. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาทันตกรรมทั่วไป
13. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับทันตกรรมทั่วไป
หมายเหตุ อาชี พ ในหน่ ว ยนี ้ ต ้ อ งเป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาอบรม
ทางด้านทันตกรรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบางประเทศอาจพิจารณา ว่า
ทัน ตแพทย์ “สาขาโอษฐ์ว ิทยาง” และ “ศัล ยแพทย์ช ่องปาก” เป็นแพทย์เฉพาะทางแต่ควรจัดให้
อาชีพสาขานี้อยู่ในหน่วยนี้
2261.0010000-00

ทันตแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การวิ น ิ จ ฉั ย การรั ก ษา
และการป้องกันโรค การตรวจการบาดเจ็บและความผิดปกติของฟัน ปาก ขากรรไกรและเนื้ อ เยื่ อ
ที่เกี่ย วข้อ ง การให้ย า การสั่งจ่ายยา การรักษาทางศัล ยกรรม การฟื้นฟูการทำงานของช่ อ งปาก
ด้วยการทำฟันเทียมเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
ทั้งสุขอนามัยช่องปาก โภชนาการและมาตรการอื่น ๆ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
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2261.0010100-00

ทันตแพทย์ทั่วไป (Dentist, general)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ
การวิ น ิ จ ฉั ย การบำบั ด หรื อ ป้ อ งกั น โรคฟั น โรคอวั ย วะที ่ เ กี ่ ย วกั บ ฟั น โรคอวั ย วะในช่ อ งปาก
โรคขากรรไกรและกระดู ก ใบหน้ า ที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ ขากรรไกร รวมทั ้ ง การกระทำทางศั ล ยกรรม
และการกระทำใด ๆ ในการบำบั ด การบูรณะและฟื ้น ฟูส ภาพอวัย วะในช่ องปาก กระดูกใบหน้ า
ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการทำฟันในช่องปาก
2261.0010200-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Dentist, specialists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทันตแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน
ศัล ยศาสตร์ช ่องปากและแม็ กซิล โลเฟเชี่ยว ปริทันต์ว ิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาการวินิจฉั ย
โรคช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า เป็นต้น โดยเป็นทันตแพทย์ ผู้ได้รับ
วุฒ ิบ ัตรหรือ อนุ ม ัต ิบ ัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิ ช าชี พทัน ตกรรมสาขาต่า ง ๆ
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
2261.0010201-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
(Dentist, specialists: pedodontist)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทัน ตแพทย์โ ดยมีความเชี่ย วชาญในการดูแล รักษา สุขภาพในช่องปากให้กับผู้รับบริการเด็ ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ การผนึกหลุมร่องฟันป้องกัน
ฟันผุ การอุดฟัน การรักษาโพรงประสาทฟัน การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมากการถอนฟัน
การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้
2261.0010202-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมจัดฟัน
(Dentist, specialists: orthodontic)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทัน ตแพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญในการรักษาให้ฟันมีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบ ซึ่งนอกจาก
เพื่อความสวยงามแล้ว ยังส่งผลดีต่อการบดเคี้ยวและเพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน
2261.0010203-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
(Dentist, specialists: prosthodontic)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทั น ตแพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ ย วชาญในการใส่ ฟ ั น ปลอม ฟั น เที ย ม ทั ้ ง แบบถอดได้ แ ละติ ด แน่ น
หรือครอบฟันและสะพานฟัน
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2261.0010204-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมหัตถการ
(Dentists, specialized in operative dentistry)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทั น ตแพทย์ โดยมี ค วามเชี ่ ย วชาญในการวิ น ิ จ ฉั ย และป้ อ งกั น ฟั น ผุ การรั ก ษาฟั น ผุ สึ ก กร่ อ น
หรือแตกบิ่น การบูรณะฟันด้วยอมัลกัม ทองและวัสดุสีเหมือนฟัน การปิดช่องฟันห่าง การฟอกสีฟัน
ให้ขาวขึ้น การทำเคลือบหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันหรือเพื่อความสวยงาม
2261.0010205-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
(Dentists, specialized in occlusion dentistry)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทัน ตแพทย์ โดยมีความเชี่ย วชาญในการวินิ จฉัยและรักษาความผิดปกติของข้อต่อ ขากรรไกร
(Temporomandibular joint disorder) หรื อ ข้ อ ต่ อ ระหว่ า งขากรรไกรบนและล่ า ง ซึ ่ ง มี ผ ลต่ อ
การเคลื่อนขากรรไกรล่างไปข้างหน้า หลังและด้านข้าง การให้การรักษาด้วยการลดความเจ็บปวด
ของกล้ า มเนื ้ อ ด้ ว ยยาคลายกล้ า มเนื ้ อ หรื อ ยาแก้ ป วดอื ่ น ๆ หรื อ ยาแก้ อ ั ก เสบ การให้ ก ารรั ก ษา
ด้วยการใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันการกระทบของฟันบนและล่าง หรือการผ่าตัด
2261.0010206-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชี่ยว
(Dentist, specialists: Oral and Maxillofacial Surgery)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของทันตแพทย์ โดยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ผ่าฟันคุด การปลูกฟัน การผ่าตัด
การฝังรากฟันเทียม เป็นต้น การรักษาถุงน้ำหรือเนื้องอกบริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกร
แตกหัก การรักษาอาการอักเสบของปลายประสาทบริเวณใบหน้า ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม การผ่าตัดแก้ไขโครงหน้า เช่น ตัดกราม สไลด์
ปลายคาง ทุบโหนกแก้ม เลื่อนขากรรไกร เสริมหน้าผาก เสริมคาง เป็นต้น
2261.0010207-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาปริทันตวิทยา
(Dentist, specialists: periodontic)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเหงือก การขูดหินปูนและเกลารากฟันหรือคราบเชื้อโรคที่เกาะ
อยู่บนรากฟัน
2261.0010208-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
(Dentist, specialists: endodontic)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคของเนื้อเยื่อในฟันหรือโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันให้สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม
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2261.0010209-00

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
(Dentist, specialists: oral diagnostic science)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์
โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากและความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อเมือก
ในช่องปากและฟัน ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังคลินิกอื่น ๆ ต่อไป
2261.0029090-90

ทันตแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2263 นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัยและนักสุขศาสตร์
(Environmental and occupational health and hygiene professionals)
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัยและนักสุขศาสตร์ เป็นผู้ประเมิน วางแผน
ดำเนินงานทบทวนติดตามและควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ เพื่อให้
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และป้องกันการเกิดโรค
หรือการบาดเจ็บ อันมีสาเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ รังสี หรือปัจจัยด้านการยศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การพัฒนา การดำเนินงาน การทบทวนโครงการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัย
(ข) การจัดทำ การดำเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการกำจัดของเสีย
ที่มาจาก ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ และจากครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ และเหมาะสม
(ค) การดำเนินโครงการและกลยุทธ์ด้านการป้องกัน เช่น ด้านโรคติดต่อความปลอดภัย
ของอาหาร ระบบบำบัดและกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพเพื่ อการสันทนาการและใช้ใน
ครัวเรือน การป้องกันการปนเปื้อนและสารอันตราย
(ง) การระบุ การจัดทำรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับสารอันตราย การประเมินและ
ควบคุมความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงาน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(จ) การพัฒนา การดำเนินโครงการ และติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อลดมลภาวะ
ในสถานที่ทำงานและมลพิษสิ่งแวดล้อม จากปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
(ฉ) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิ ธีการในการป้องกัน การควบคุม การกำจัดหรือลด
การสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสีสารอันตรายอื่นๆ และปัจจัยการเกิดโรคของพนักงาน นักเรียน ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
(ช) การส่งเสริมหลักการทางการยศาสตร์ภายในสถานที่ทำงาน เช่น การจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และกิจกรรมการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของบุคลากร เป็นต้น
(ซ) การให้ความรู้ ข้อมูล การฝึกอบรม และคำแนะนำแก่บุคคลในทุกระดับเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยและสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
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(ฌ) การบันทึก การตรวจสอบการบาดเจ็บและความเสียหายของอุปกรณ์การรายงาน
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
(ญ) การประสาน การจัดการสำหรับการชดเชย การฟื้นสภาพและการกลับเข้ามา
ทำงานของบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาล นักสุขาภิบาล
สิ ่ งแวดล้ อม ที ่ ปรึ กษาด้ านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย นั กอาชี วสุ ขศาสตร์ นั กอาชี วอนามั ย
และความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
- แพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง (สาธารณสุข)
- พยาบาลเฉพาะทาง (สาธารณสุข)
- นักอาชีวบำบัด
- ผู้ตรวจสอบสุขภาพ
- ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย
- ผู้ตรวจสอบด้านสุขอนามัย
หมายเหตุ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้ประเมิน การวางแผน และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
เพื่อเฝ้าติดตามและการควบคุมผลของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจะจัดอยู่ในหน่วย 2133
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2263.0010000-00

นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวสุขศาสตร์และนักสุขศึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมิน การวางแผน
การพัฒนา การดำเนินงาน การทบทวนโครงการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
ที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย การจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกั บสารอันตราย การดำเนิน
โครงการต่ า ง ๆ เพื ่ อ ลดมลภาวะในสถานที ่ ท ำงานและมลพิ ษ สิ ่ ง แวดล้ อ ม การให้ ค วามรู ้ ข้ อ มู ล
การฝึกอบรมและคำแนะนำแก่บุคคลในทุกระดับเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสุขภาพอันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2263.0010100-00

นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย
ปัญหาทางวิช าการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การกำหนดนโยบาย การวางแผนงานและดำเนินงาน
ตามหลักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการ การควบคุม การแก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เป็นต้น การให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและคำแนะนำ
ทางวิชาการ การพัฒนาด้านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ
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สาธารณสุขและสถานที่ ต่า งๆ การปฏิบัติงานควบคุมระบบบำบัด มลพิ ษ และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2263.0010200-00

นักอาชีวสุขศาสตร์ (Occupational Health Professionals)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การศึ ก ษา วิ เ คราะห์
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
ด้านอาชีวอนามัยหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน การดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
2263.0010300-00

นักสุขศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
(Educational Health Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การค้นคว้า
ทางด้านสุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภ าพ
การกำหนดท้องที่และชุมชนเพื่อทำการศึกษา วิจัยทางด้านสุขศึกษา โดยการสำรวจสภาพท้องถิ่น สภาพ
ความเป็นอยู่ การศึกษา ทัศนคติ และความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประชาชน การนำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ สำหรับวางแผนให้การดำเนินการสุขศึกษา สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนสาธารณสุข การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสุขศึกษาให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
2263.0010400-00

นักสุขาภิบาล (Sanitation Professionals)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์
และการวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการการสุขาภิบาล การกำหนดนโยบาย การวางแผนงานและดำเนินงาน
วิชาการสุขาภิบาลตามแผนวัดและประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล
อย่างเป็น ระบบเบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการกำจัด
การกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ การนิเทศ การควบคุม การติดตามผลและประเมินผลงาน
สุขาภิบาลและวิชาการสุขาภิบาล การสอนและอบรมด้านการสุขาภิบาลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะนำทางวิชาการสุขาภิบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2263.0010401-00

นักสุขาภิบาลอาหาร (Food sanitation officials)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์
และการวินิจฉัย ปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาลอาหารเพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงาน
วิช าการสุขาภิบาลอาหาร การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน การกำหนดมาตรฐาน มาตรการ
กระบวนการเพื่อการป้องกัน ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหาร การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อให้สะอาด ปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคหนอนพยาธิ
และสารเคมีต่าง ๆ การกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ การนิเทศ การควบคุม การติดตามผล
และประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหารการสอนและอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหารและการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ การให้ ค ำปรึก ษาข้ อ เสนอแนะและข้ อ แนะนำทางวิช าการด้ านสุ ข าภิบ าลอาหาร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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2263.0019090-90

นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นักอาชีวสุขศาสตร์ และนักสุขศึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

หน่วย 2264 นักกายภาพบำบัด (Physiotherapists)
นักกายภาพบำบัด เป็นผู้ทำหน้าที่ การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด
เพื่อนำมาวางแผน การดำเนินงานโปรแกรมพักฟื้นเพื่อปรับเพิ่มหรือฟื้นฟูการเคลื่อนไหวในการทำงาน
ของร่ า งกาย เพิ ่ ม ความสามารถสู ง สุ ด ในการเคลื ่ อ นไหว การบรรเทาอาการปวดและการรั ก ษา
หรือป้องกันความทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ โรค หรือ ความบกพร่องอื่น ๆ นักกายภาพบำบัด
กระทำด้วยวิธีการและเทคนิคกายภาพบำบัดที่หลากหลาย อาทิ เช่น การเคลื่อนไหว เครื่องอัลตราซาวด์
การให้ความร้อน แสงเลเซอร์และเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทดสอบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ประสาท และความสามารถในการทำงานเพื่อระบุ
และประเมินปัญหาทางกายภาพของผู้ป่วย
(ข) การตั้งเป้าหมาย การรักษาร่วมกับผู้ป่วย การออกแบบโปรแกรมการรั ก ษา
เพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การปรับเพิ่มการทำงานของหัว ใจ
และทรวงอก การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
และปรับเพิ่มความสมดุลและการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย
(ค) การพัฒนา การดำเนินการ การกำกับโปรแกรมและการรักษาแก่ผู้ป่วย โดยใช้
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ความร้อน ความเย็น การนวด การดัดดึง ธาราบำบัด การบำบัด
ด้วยเครื่องไฟฟ้า การฉายแสงอัลตราไวโอเลต แสงอินฟราเรด และอัลตราซาวด์ การพัฒนา การดำเนินการ
และติดตามโปรมแกรมและการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยใช้การบำบัดด้วยการออกกำลังกายใช้ความร้อน
ใช้ความเย็น
(ง) การแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวในกระบวนการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติตน
ให้เกิดประสิทธิผลที่ดี
(จ) การบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา โดยใช้
ระบบการเก็ บ บั น ทึ ก ทางการแพทย์ และใช้ ข ้ อ มู ล ร่ ว มกั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพอื ่ น ๆ
เมื่อต้องการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
(ฉ) การพั ฒ นา การดำเนิ น โปรแกรมเพื ่ อ คั ด กรอง การป้ อ งกั น ความเจ็ บ ป่ ว ย
และความผิดปกติทางกายด้วยความรู้ด้านการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพทางกาย
(ช) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยกายภาพบำบัดและบุคลากรอื่น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักกายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด
ด้านเด็ก นักกายภาพบำบัดด้านโครงร่างและกล้ามเนื้อ นักกายภาพบำบัดด้านระบบประสาท
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักบำบัดเท้า – 2269
- นักกิจกรรมบำบัด – 2269
- นักกดจุดบำบัด – 3255
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นักบำบัดด้วยน้ำ – 3255
นักนวด – 3255
ผู้ช่วยกายภาพบำบัด – 3255
นักกดจุดเซียอะสุ (Shiatsu) – 3255
นักจัดเรียงกระดูก (Chiropractor) 2269
นักดัดกระดูก (Osteopath) 2269

2264.0010000-00

นักกายภาพบำบัด ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจประเมิน การวินิจฉัย
ทางกายภาพบำบัด การทดสอบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ประสาทและความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อ
เพื ่ อ นำมาวางแผนการดำเนิ น งานโปรแกรมพั ก ฟื ้ น และเพื ่ อ ปรั บ เพิ ่ ม หรื อ ฟื ้ น ฟู ก ารเคลื ่ อ นไหว
ในการทำงานของร่ า งกาย การบรรเทาอาการปวดและการรั ก ษาหรื อ ป้ อ งกั น ความทุ พ พลภาพ
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ โรคหรือความบกพร่องอื่น ๆ
2264.0010100-00

นักกายภาพบำบัดด้านชุมชน
(Physiotherapists specialized in community health)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานเชิงรุก เพื่อให้การดูแล
ประชาชนอย่ างทั ่ว ถึ ง ทั้งผู้ส ูง อายุ และผู้ พ ิก ารที่ ด้ อยโอกาส ไม่ส ามารถเดิ นทางมารับ การรั ก ษา
ที่ส ถานพยาบาลได้ การให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน การให้
การรักษาที่บ ้านพักของผู้ป่วย การทำกิจกรรมในชุมชน การคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรั ก ษา
เพื่อเข้ามารับการรักษาต่อเนื่องในกรณี ที่ไม่สามารถทำการรักษาต่อที่บ้านได้ การดูแลสุขภาวะญาติ
ผู้ป่วยที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยให้มีสุขภาวะใจและกายรวมทั้งความรู้เบื้องต้นในการออกกำลังกาย
เพื่อการรักษาผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด
2264.0010101-00

นักกายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ
(Physiotherapists specialized in geriatric)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรักษา การบำบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่ว ยเหลือตนเองได้ในกิจวัตร
ประจำวัน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำกิจกรรมกายภาพบำบัดกิจกรรรมการออกกำลังกาย การวางแผน
และจัดการโครงการฟื ้น ฟูส มรรถภาพเพื่ อ ปรั บปรุง หรื อ ฟื ้น ฟู ก ารเคลื่ อ นไหวของร่า งกายให้ ด ี ขึ้ น
การมีความรู้ความเชี่ยวชาญในโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบกล้ามเนื้อ
อ่อนแรง ปัญหาด้านการทรงตัว ความดัน เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น
2264.0010102-00

นักกายภาพบำบัดทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
(Physiotherapists specialized in musculoskeletal)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาเจ็บปวด
ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น กลุ่มอาการปวดคอ กลุ่มอาการชา
จากเส้นประสาทถูกกดทับ กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กลุ่มอาการกระดูกเสื่อม
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กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการทำงาน กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหักใส่เฝือก/
ดามเหล็ก เป็นต้น การให้การรักษาด้วยมือ เช่น นวด การขยับข้อต่อ และการดัดข้อ เป็นต้น การให้
การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อลดการบวม การอักเสบ และคลายกล้ามเนื้อร่วมไปถึงกระตุ้น
การทำงานของกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเพื่อการรักษา
2264.0010102-01

นักกายภาพบำบัดทางด้านกระดูกสันหลังคด
(Physiotherapists specialized in scoliosis)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความเจ็บปวด
ที่มีสาเหตุมาจากความผิ ดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การทำการตรวจวินิจฉัยประเมินภาวะ
ความรุนแรงของอาการกระดูกสันหลังคดเพื่อทำการวางแผนวิธีการบำบัดรักษาที่เหมาะสม การจัด
ท่าทาง การคลายกล้ามเนื้อ การฝึกกล้ามเนื้อการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อปรับสรีระรักษาอาการ
กระดูกสันหลังคดให้กระดูกสันหลังกลับมาอยู่ในแนวปกติ
2264.0010103-00

นักกายภาพบำบัดทางด้านระบบประสาท
(Physiotherapists specialized in neurology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา
และฟื้น ฟู ผู้ป ่ว ยที่มี ความบกพร่ อ งอัน มี ส าเหตุ มาจากโรคที่ เกิด บริเวณระบบประสาทส่ว นกลาง
และระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยโรคเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันผู้ป่วยเด็ก
ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เป็นต้น รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังบาดเจ็บ
การตรวจร่างกายเพื่อหาจุดบกพร่องที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว การให้รักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้น
ด้วยเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อ เป็นต้น
2264.0010104-00

นักกายภาพบำบัดทางด้านการกีฬา
(Physiotherapists specialized in athletes)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา
และฟื้นฟู ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น กีฬาให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ การให้คำแนะนำ การวางแผน
การออกกำลังกายและการรักษาเพื่อป้องกันและฟื้นฟู อาการ บาดเจ็บ การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายของนักกีฬาและหลังการผ่าตัดด้วยวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ การปฏิบัติงาน
กายภาพบำบัดข้างสนามเพื่อเป็น การดูแลและป้องกัน การบาดเจ็บในระหว่างการทำการแข่งขัน
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นสำคัญ
2264.0010105-00

นักกายภาพบำบัดทางด้านเด็ก
(Physiotherapists specialized in children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การรักษา และฟื้นฟู
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวหรือมีความผิดปกติทางด้านสมองที่ส่งผลต่ อ
การเคลื่อนไหว รวมทั้ง โครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ การให้การรักษาด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น
การกระตุ้นพัฒนาการ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายในน้ำ การทำ
ฮิปโนเทอราปี่ การรักษาด้วยเทคนิค ต่างๆเพื่อพัฒนาการทรงตัว เป็นต้น การให้คำแนะนำผู้ปกครอง
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ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้เด็กขณะทำกิจวัตรประจำวันอยู่ที่บ้าน รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวให้กับเด็ก
2264.0010106-00

นักกายภาพบำบัดด้านระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
(Physiotherapists specialized in pulmonary and
cardiovascular)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยดูแลรักษา
และฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ และการไหลเวียนเลือด การฟื้นฟูก่อนและหลัง
การผ่าตัดการฟื้นฟูผู้ป่วยหัวใจ การระบายเสมหะในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การให้การรักษาด้วยการเคาะปอด การดูดเสมหะ การออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยตามภาวะโรค
2264.0010107-00

นักกายภาพบำบัดด้านความงาม
(Physiotherapists specialized in beauty)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การรักษา การส่งเสริม
การฟื้นฟูสภาพผิวหนังและความงาม การให้การดูแลวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้เทคนิคการนวด การใช้
เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเนื้อเยื่อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะสุขภาพ เป็นต้น
2264.0010108-00

นักกายภาพบำบัดด้านสตรี
(Physiotherapists specialized in obstetrics)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การรักษา การส่งเสริม
ฟื้นฟูสตรีในภาวะก่อนและหลังตั้งครรภ์ การให้การดูแลด้วยการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาวะอาการ
ข้างเคียงในสตรีมีครรภ์ เช่น ภาวะปัสสาวะเล็ด อาการปวดหลัง เต้านมคัด เป็นต้น การนวดเปิดท่อน้ำนม
2264.0010109-00

นักกายภาพบำบัดด้านผู้ป่วยมะเร็ง
(Physiotherapists specialized in oncology)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การรักษา การส่งเสริม
ฟื้นฟูดูแลภาวะแทรกซ้อนจากอาการของโรค การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ในขอบเขต
รวมถึง การให้คำแนะนำและข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะมะเร็งแต่ละชนิด
2264.0010110-00

นักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัด
(Physiotherapists specialized in Hydrotherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การรักษา การส่งเสริม
ฟื้นฟู ด้วยวิธีการออกกำลังกายในน้ำเพื่อการรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพ ให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติ
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ป่วยแต่ละประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ นักกีฬาที่ได้รับ
บาดเจ็บ เป็นต้น
2264.0019090-90

นักกายภาพบำบัด ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 2265 นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ (Dieticians and nutritionists)
นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นผู้ทำการประเมิน วางแผน และนำโครงการไป
ใช้ในการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การแนะนำบุคคล ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับโภชนาการ การวางแผน การควบคุม
การเตรียมอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ
(ข) การวางแผน การควบคุมอาหารและรายการอาหาร การควบคุม การเตรียม
การเสิร์ฟอาหาร การติดตามปริมาณ การบริโภคและคุณภาพของอาหารเพื่อให้การดูแล ด้านโภชนาการ
ในสถานที่บริการอาหาร
(ค) การรวบรวบ การประเมิ น ผลข้อ มู ล เกี ่ ยวกับ ภาวะทางสุข ภาพและโภชนา
การของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนโดยยึดหลักคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่เสิร์ฟหรือที่บริโภค
(ง) การวางแผน การทำการประเมิ น ด้ า นโภชนาการ การสอดแทรกรายการ
การให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านโภชนาการของบุคคลและชุมชน
(จ) การหารือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอนามัย และผู้ให้การดูแลอื่น ๆ
เพื่อบริหารจัดการด้านอาหารและความต้องการทางโภชนาการของผู้ป่วย
(ฉ) การพัฒนา การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ เพื่อให้ตรง
กับความต้องการทางโภชนาการ
(ช) การดำเนิ น การวิ จ ั ย ด้ า นโภชนาการ และเผยแพร่ ผ ลงานในการประชุ ม
เชิงวิทยาศาสตร์และในวาระอื่น ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักโภชนาการ นักโภชนาการด้านบริการอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการฝ่ายสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการฝ่าย
กีฬา
2265.0010000-00

นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินภาวะโภชนาการ
ของผู้ป่วย การวางแผน การควบคุม การเตรียมอาหาร การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร
ว่าส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรและการทำการประเมินด้านโภชนาการเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
สูงสุดและลดความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น สารอาหาร วัตถุดิบ ปริมาณ เป็นต้น
2265.0010100-00

นักกำหนดอาหาร (Dietitians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินภาวะโภชนาการ
ของผู้ป่วย การกำหนดอาหารให้ผู้ป่วยในที่มาพักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาล รับประทานแต่ล ะมื้อ
ให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยและสถานภาพการรักษา อาจรับใบสั่งอาหารจากแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วย
ที่มีความต้องการทางด้านโภชนาการเป็นพิเศษ การให้คำแนะนำกับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีปัญหาภาวะ
สุขภาพ แต่ไม่ได้พักที่สถานพยาบาล เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ การควบคุมน้ำหนัก การส่งเสริม
สุขภาพด้วยการโภชนาการ นักกำหนดอาหารต้องได้รับขึ้นทะเบียนวิชาชีพ
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2265.0010200-00

นักโภชนาการ (Nutritionists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
อาหารและสารอาหารว่าส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร การใช้โ ภชนบำบัด ได้แก่ การทำอาหาร
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะโรค ซึ่งจะต้องมีการคำนวณค่าของสารอาหารให้เหมาะสมตามแพทย์
สั่ง การส่งเสริมโภชนาการในชุมชน การให้การสนับสนุนแก่กลุ่มงานอื่น เช่น กลุ่ม เวชกรรมสังคม
และกลุ่มงานสุขศึกษา เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมโภชนาการในชุมชน
2265.0010201-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬา (Nutritionists, athelets)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ด้ว ยการดูแลอาหารการกิน รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิม การเพิ่มพฤติกรรมใหม่ การให้
คำแนะนำแก่นักกีฬาเรื่องการบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้ต้องให้สมดุลและเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย แม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปญหาน้ำหนักตัว
เกินพิกัด
2265.0010202-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสาธารณสุข
(Nutritionists, public health)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิจัย โภชนาการ
สาธารณสุข เช่น ลักษณะ ประเภทและคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่างๆ ความสําคัญของโภชนาการ
สาธารณสุขกับสุขภาพ ความต้องการอาหารและวิธีจัดอาหารสําหรับบุคคลแต่ละวัย ทั้ งในด้านคุณภาพ
และปริมาณฉลากโภชนาการ การเลือกอาหารสํ าหรับ ครอบครัว โภชนบําบัด ปัญหาโภชนาการ
ของประชาชน เป็นต้น การเฝ้าระวัง การสํารวจประเมินสภาวะโภชนาการ การหาสาเหตุและแนว
ทางการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาโภชนาการในชุ ม ชน การกำหนดนโยบายและหลัก การของแผน
โภชนาการตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ
2265.0019090-90

นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2266 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(Audiologists and speech therapists)
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเป็นผู้ประเมิน
จัดการและรักษาความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลต่อการได้ยิน การพูด การสื่อสาร และการกลื น
ของมนุษย์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อแก้ไขหรือบำบัดเพื่อฟื้นฟูการสูญเสีย การได้ยิน
ความผิดปกติของการพูด และประสาทสัมผัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาด้านระบบประสาท การให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการได้ยินและความสามารถในการสื่อสาร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประเมินความสามารถด้านการได้ยิน การพูด และการใช้ภาษาของผู้ป่วย
เพื่อระบุความผิดปกติของการได้ยินและความผิดปกติของการสื่อสาร
(ข) การจัดการทดสอบการได้ยิน การพูด การใช้ภาษา หรือการตรวจสอบอื่น ๆ โดยใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยเฉพาะทาง การแปลผลการทดสอบควบคู่ไปกับข้อมูล การวินิจฉัย
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ทางการแพทย์ สังคม และพฤติกรรม เพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการรักษาที่เหมาะสม
(ค) การวางแผน การกำกับดูแล และมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา การคัดกรอง
การฟื้นฟูการพูด และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการสื่อสาร
(ง) การแนะนำเครื่ องช่ว ยฟัง และอุ ปกรณ์ช ่ว ยเหลื อ อื ่น ๆ ตามความต้อ งการ
ของผู้ป่วย การให้และสอนผู้ป่วยใช้อุปกรณ์เหล่านั้น
(จ) การวางแผน การดำเนินงานตามโปรแกรมการรักษา เพื่อรักษาความผิดปกติ
ทางร่างกายที่ส่งผลต่อการพูดและการกลืน
(ฉ) การให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ/หรือผู้พิการ
ทางภาษารวมถึง ครอบครัว ครู และนายจ้าง
(ช) การส่งต่อผู้ป ่ว ยและครอบครัว ไปยัง หน่ ว ยงานที่ ให้ บริ การทางการแพทย์
หรือบริการทางการศึกษาเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักตรวจการได้ยินนักบำบัดด้านภาษา นักบำบัด
ด้านการพูด นักพยาธิวิทยาด้านการพูด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
2266.0010000-00

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินความสามารถ
ด้ า นการได้ ย ิ น การพู ด และการใช้ ภ าษาของผู ้ ป ่ ว ย การทดสอบการได้ ย ิ น การพู ด การใช้ ภ าษา
หรือการตรวจสอบอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยเฉพาะทาง การให้คำปรึกษา
วางแผน การดำเนิน งานตามโปรแกรมการรั ก ษา เพื่อรักษาความผิดปกติ ทางร่ างกายที่ ส ่ง ผลต่ อ
การสื่อสาร
2266.0010100-00

นักบำบัดด้านการพูด (Speech therapists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด การตรวจคัดกรองหาข้อบ่งชี้ การประเมินสภาพความผิดปกติ
การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาและการพูด รวมถึงการกลืน การแยกประเภทความผิดปกติต่าง ๆ
การบำบัดรักษา การแก้ไข การฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติ เช่น การพูด
ไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ ออทิสติก สติปัญญาอ่อน กลืนลำบาก
กลื น ผิ ด วิธ ี ผู ้ ป ่ ว ยที ่ต ั ด กล่ อ งเสีย ง ผู ้ ป ่ ว ยสมองพิ ก าร เป็ น ต้ น โดยแก้ ไ ขความบกพร่ อ งที ่ เกิ ดขึ้น
กับกระบวนการพูด ระบบภาษา การทำงานของอวัยวะในช่องปาก คอ หลอดอาหารช่วงต้น การปรับ
พฤติกรรม การแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธี การรักษาที่ถูกต้อง การคัด เลือกหรือประยุกต์ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริม
วัสดุเพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย การติดตามผลการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วย เพื่อขอรับการ
ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2266.0019090-90

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 2267 นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
(Optometrists and ophthalmic opticians)
นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา เป็นผู้ทำการวินิจฉัย จัดการ
และบำบัดรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของดวงตาและระบบการมองเห็น และเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การดูแลดวงตาและสั่งจ่ายอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นหรือการบำบัดอื่นๆ เพื่อบำบัดอาการที่รบกวน
การมองเห็น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจดวงตาของผู้ป่วย การดำเนินการตรวจวินิจฉัย เพื่อประเมินสุขภาพดวงตา
การระบุลักษณะและขอบเขตของปัญหาและความผิดปกติในการมองเห็น
(ข) การทดสอบการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อวัดความคมชัด
ในการมองเห็นและความผิดปกติของสายตา การทำงานของทางเดินประสาทตา ลานสายตา การกลอกตา
อิสระแห่งการมองเห็น และความดันในลูกตา
(ค) การตรวจสอบ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคตารวมถึงการสั่ ง
จ่ายยาเพื่อการบำบัดรักษาโรคตา
(ง) การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
อื่น ๆ หากจำเป็นต้องให้การรักษาทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติม
(จ) การตรวจสอบและวินิจฉัยความผิดปกติของการกลอกตา และข้อบกพร่ อง
ของกระบอกตา การวางแผนและจัดโปรแกรมการรักษา รวมถึง การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในการบริหาร
ลูกตาเพื่อการกลอกตาที่ประสานกันและการโฟกัสสายตา
(ฉ) การออกใบสั่งตัดแว่น คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นอื่น ๆ
การตรวจสอบอุป กรณ์ที่ช่ว ยในการมองเห็นในส่วนของประสิทธิภ าพ ความปลอดภัย ความสบาย
และเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินชีวิต
(ช) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพตา เช่น การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ การดูแล
เรื่องการมองเห็นสำหรับผู้สูงอายุ ฟิสิกส์ของแสง เป็นต้น การยศาสตร์ด้านการมองเห็นและความปลอดภัย
ของดวงตาจากการประกอบอาชีพและอุตสากรรม เป็นต้น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับโรคตา นักทัศนมาตร
ผู้เชี่ยวชาญกล้ามเนื้อตา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- จักษุแพทย์ – 2212
- ช่างแว่นตา – 3254
2267.0010000-00

นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการตรวจวินิจฉัย
เพื่อประเมินสุขภาพดวงตาของผู้ป่วย การตรวจสายตาและสั่งให้ทำแว่นตาหรือให้การรักษาตาด้วยวิธี
ที่ไม่เกี่ยวกับการให้ยาหรือการผ่าตัด การให้คำแนะนำในการฝึกสายตาตามความจำเป็นเพื่อรักษาสายตา
ให้ดีขึ้น หรือการเลือกเลนซ์ที่มีความแรงได้มาตรฐานโดยให้มีโฟกัสใกล้เคียงกับรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง
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2267.0010100-00

นักทัศนมาตร (Optometrists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสายตาและสั่งให้ทำ
แว่นตาหรือให้การรักษาตาด้วยวิธีที่ไม่ เกี่ยวกับการให้ยาหรือการผ่าตัด การตรวจสายตาให้ ทราบ
ข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบต่าง ๆ การแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคในตาของคนไข้
การสั่งขนาดของเลนซ์สำหรับประกอบแว่นตา หรือให้คำแนะนำในการฝึกสายตาตามความจำเป็น
เพื่อรักษาสายตาให้ดีขึ้น การทดสอบเลนซ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้ตรงตาม ใบสั่ง อาจมีความชำนาญ
ในเรื่องการวัดสายตาทางใดทางหนึ่ง เช่น การสั่งและประกอบเลนซ์สัมผัส และแว่นดูไกลหรือการตรวจ
และแก้สายตาที่ไม่ถูกลักษณะของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น เป็นต้น
2267.0010200-00

ผู้ประกอบแว่นตาสำหรับผู้ป่วยโรคทางสายตา (Opticians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำเลนซ์สายตาจากเลนซ์เปล่า
ตามใบสั่งและประกอบเข้าแว่นตา การเลือกเลนซ์ที่มีความแรงได้มาตรฐานโดยให้มีโฟกัสใกล้เคียงกับรายการ
ที่ระบุไว้ในใบสั่ง การฝนและขัดผิวของเลนซ์ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ การตัดและฝนเลนซ์และใส่
เข้าในกรอบ การใส่เลนซ์อันเดิมเป็นแนวทางในการเปลี่ยนเลนซ์อันใหม่ให้มีความแรงขนาดเดียวกัน
2267.0019090-90

นักทัศนมาตรและผู้ประกอบแว่นตาเกี่ยวกับสายตา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2268 นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุขชุมชน นักสาธารณสุขวิชาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Public health official and Community of Public
Health certified and Public Health Professionals)
นักวิชาการสาธารณสุข นักสาธารณสุขชุมชน นักสาธารณสุขวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เช่น นักส่งเสริมสุขภาพ นักระบาดวิทยาชุมชน นักสุขศึกษานักอนามัยชุมชนและครอบครัว
นักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นต้น เป็นผู้ปฏิบัติงานในการศึกษา การค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย
การวินิจฉัยปัญหา การพัฒนการทางด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เป็นต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงการจัดบริการสุขภาพ
เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนและดำเนินการด้านสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการ
ด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข สอนและอบรมด้านสาธารณสุข
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การศึกษา การค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟื้ น ฟูส ุ ขภาพ เป็น ต้น การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุ ขภาพ พัฒ นาระบบกลไก
และการบังคับ ใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(ข) การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ การวางแผน การกำหนดแนวทางและมาตรการ
ในการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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(ค) การกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ การนิเทศ การควบคุม การติดตามผล
และประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
(ง) การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ การจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการสื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(จ) การปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การรักษาเบื้องต้นและติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน
(ฉ) การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา
สิ่งแวดล้อ มที่ เ อื ้ อ ต่ อสุ ขภาพของทุ ก กลุ ่ มวั ย สถานประกอบการและภาคี เ ครื อ ข่ าย เพื่อนำไปใช้
ในการวิเคราะห์ระบบการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
(ช) การคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การสอบสวนสืบสวนโรค การติดตาม
ผู้ป่วยผู้สัมผัสเพื่อการเฝ้าระวัง การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ
และการฟื้นฟูสุขภาพ
(ซ) การประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน การประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ฌ) การส่งเสริม การควบคุม การกำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข และกฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นบริ ก าร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ญ) การประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(ฎ) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีด้านการสาธารณสุขให้บริการ
ทางวิชาการ เช่น เอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อการเรียนรู้
และความเข้าใจในงานด้านสาธารณสุข
(ฏ) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กร อสม. เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ
และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2268.0010000-00

นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย
การวินิจฉัยปัญหาและการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เพื่อเสนอนโยบายวางแผนงาน การดำเนินการวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาระบบสุขภาพ
การควบคุมติดตามและประเมิน ผลงานด้านการสาธารณสุข สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กร อสม. เพื่อให้
เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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2268.0010100-00

นักวิชาการสาธารณสุข (Public Health Academics)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย
การวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุม
โรค เป็น ต้น เพื่อเสนอนโยบายวางแผนงาน การดำเนินงานวัดและประเมินผล การกำหนดระบบ
และวิธีการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ การควบคุมติดตามและประเมินผลงานด้านการสาธารณสุ ข
การพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน มาตรการด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข
การสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2268.0010101-00

นักสาธารณสุขชุมชน
(Community of Public Health Certified)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย
การวินิจฉัยปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนเพื่อเสนอนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานด้านสุขภาพ
ในชุมชน การประเมิน สุขภาวะชุมชน การส่งเสริมศักยภาพชุมชนและแก้ไ ขปัญหาสุขภาพชุ ม ชน
อย่างมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การควบคุมติดตามและประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข
ชุมชน การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุขแก่บุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนในชุมชน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การกระทำการสาธารณสุขชุมชนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทั ้ ง นี้ เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งจากการเจ็ บ ป่ ว ยในชุ ม ชนโดยนำหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
2268.0010102-00

นักสาธารณสุขวิชาชีพ (Public Health Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของนักสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขทีมีใบประกอบวิชาชีพ) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การวินิจฉัยปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเสนอนโยบายวางแผนงาน
และดำเนินงานด้านสุขภาพ การประเมินสุขภาวะ ส่งเสริมศักยภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาระบบสุขภาพ การควบคุมติดตามและประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรม
ด้านการสาธารณสุขแก่บุคลากร ภาคีเครือข่าย และประชาชนในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง การกระทำการสาธารณสุขชุมชนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย
ในชุมชนโดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ส่งเสริมสุขภาพสุขศึกษา อนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว
ระบาดวิทยา เป็นต้น การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การวิจัยทางสุขภาพและการสาธารณสุข อนามัย
การท่องเที่ยวและที่พัก การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงามเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
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2268.0010103-00

นักส่งเสริมสุขภาพชุมชน
(Community Health Promotion Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของนักสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
ตามกลุ่มอายุและตามลักษณะพื้น ที่ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ว ิจัยวินิจฉัยปัญหาด้านสุ ขภาพ
เพื่อเสนอนโยบายวางแผนงาน และดำเนินงานด้านการส่งเสริ มสุขภาพ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกแบบและพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภาพดี การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและชุมชน การควบคุม
ติดตามและประเมินผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การสอนและอบรมด้า นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค การสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2268.0010104-00

นักระบาดวิทยาชุมชน
(Community Epidemiology Professionals)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ว ย การศึกษาวิเคราะห์ว ิจัย
วิ น ิ จ ฉั ย โรคเพื ่ อ เสนอนโยบาย มาตรการวางแผนงานและดำเนิ น งาน การออกแบบ การพั ฒ นา
และดำเนินการควบคุมโรค การควบคุม การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การศึกษา การควบคุม การเฝ้า
ระวัง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกระจายของโรคและสุขภาพในชุมชน การเฝ้าระวังทางระบาดวิท ยา
และการสอบสวนทางระบาดวิทยา การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนเร็ว การบริการสุขภาพเพื่อการควบคุมโรค การควบคุม
ติดตามและประเมินผลงาน ด้านการควบคุมโรค การสอนและอบรมด้านการสอบสวนทารงระบาดวิทยา
และการควบคุมโรค การสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการควบคุมโรค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2268.0010105-00

นักสุขศึกษา (Educational Health Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม รวมถึง ความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพของประชาชนมีการแนะนำและให้คำปรึกษา มีการศึกษา การวิเคราะห์การวิจัย การค้นคว้า
ทางด้านสุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนด
ท้องที่และชุมชนเพื่อทำการศึกษา วิจัย สุขศึกษา โดยการสำรวจสภาพท้องถิ่น สภาพความเป็นอยู่
การศึกษา ทัศนคติ และความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชน
การนำข้อมูล มาศึกษาวิเคราะห์ส ำหรับวางแผนให้การดำเนินการสุขศึก ษาสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนสาธารณสุขชุมชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสุขศึกษาให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
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2268.0010106-00

นักอนามัยชุมชนและครอบครัว
(Health Community Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาวะและแนวทางในการพัฒนาภาวะสุขภาพของคนในชุมชนและครอบครัว การให้คำแนะนำ
ในการวางแผนครอบครัว
2268.0010107-00

นักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยชุมชน
(Public Environmental Health Professionals and
Community Occupational Health Professionals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยชุมชนที่พักอาศัย เช่น การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค สุขาภิบาล อาหาร น้ำ เสียง
กลิ่น อากาศ เหตุรำคาญ การควบคุมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี ที่ส่งผล
ต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชนและชุมชน การกำจัดขยะและของเสียในชุมชน การดูแลความปลอดภัย
ด้านสุขภาพ การป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพ ทั้งภายในสถานบริการสุขภาพ หน่วยงาน ชุมชน ครอบครัว
และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น
2268.0019090-90

นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขชุมชน ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2269 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Health professionals not elsewhere classified)
อาชีพในหน่วยนี้ครอบคลุม ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่นในหมวดย่อย 22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ ตัวอย่างเช่น นักอาชีวบำบัด นักดนตรีบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักสาธารณสุข นักสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประเมิน การวินิจฉัย การพัฒนาและจัดทำแผนการส่งเสริม การดูแลรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย การเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปกติด้านจิตใจ
อารมณ์และสังคม ให้กระทำกิจกรรมต่างๆ ได้
(ข) การให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครัวเรือน การพักผ่อน การทำงาน
และการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แก่บุคคลหรือกลุ่มเพื่อให้บุคคลที่มีข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน
และการประกอบอาชีพ สามารถทำกิจวัตรประจำวันและประกอบอาชีพได้
(ค) การวางแผน และนำโปรแกรมการรักษาไปใช้กับบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อปรับปรุง
และรักษาการทำงานด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านการรับรู้ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม โดยการใช้
กิจกรรมศิลปะและงานหัตถกรรม การเต้นรำ และการเคลื่อนไหว ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ
(ง) การพัฒนา การดำเนินงาน การทบทวนและกำกับติดตามโครงการและนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
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(จ) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพต่อบุคคลครอบครัวและชุมชน
โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
(ฉ) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์โดยการกระทําด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว
และชุมชน
(ช) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้มีภาวะ
เสี่ยง/ผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
(ซ) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักอาชีวบำบัด นักดนตรีบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิชาการสาธารณสุข และนักสาธารณสุขชุมชน
หมายเหตุ ถึงแม้ว ่า ผู้มีอ าชีพ เกี่ยวกับ การบำบั ดโรคด้ว ยการจับ กระดูกสั น หลั ง
และผู้รักษาโรคกระดูกบางคนถือว่ามีคุณสมบัติพิเศษเชี่ยวชาญด้านการรักษา เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขานี้
แต่ควรจัดประเภทไว้ในผู้จัดกระดูกสันหลังหรือ chiropractic และผู้รักษาโรคกระดูกหรือ osteopathic
จะถือว่ามีคุณสมบัติที่พิเศษของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเหล่านี้ควรไว้ในกลุ่มนี้
2269.0010000-00

ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมิน การวินิจฉัย
การพัฒนาและจัดทำแผนการส่งเสริม การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยง และฟื้นฟูสมรรถภาพ
แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย การเจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปกติด้านจิตใจ อารมณ์และสั งคม
การให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยการใช้กิจกรรมศิลปะและงานหัตถกรรม
การเต้นรำและการเคลื่อนไหว ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ
2269.0010100-00

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประเมินและรักษาบุคคล
ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือสถานการณ์อื่น ๆ
และช่วยให้บุคคลเหล่านั้น กลับมามีทักษะในการทำงานที่เคยหายไปอีกครั้ง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทั้งทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย และศิล ปะในการเข้าใจมนุ ษ ย์
ในการทำงานเพื ่ อ ให้ ผ ู ้ร ั บ บำบัด สามารถดำเนิ น ชีว ิต ได้ อ ย่ างมี เ ป้ า หมาย รู ้ ส ึ ก มี ค ุ ณ ค่ า ในตนเอง
และสามารถทำกิจกรรมได้ตามความสนใจอย่างมีความสุข การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ
ความสามารถในการดูแลตนเองให้ผู้รับการบำบัด เช่น การพักผ่อน การทำงานบ้าน การเรียน การทำงาน
กิจกรรมยามว่าง เป็นต้น รวมถึง การเข้าสังคม การพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับการบำบัดอาศัยอยู่
ว่าต้องมีการปรับสภาพบ้านอย่างไร เช่น ผู้รับการบำบัดต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหรือเก้าอี้รถเข็นหรือไม่ผ้รู ับ
การบำบัดเดินทางไปทำงานอย่างไร คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร จึงจะทำให้ผู้รับการบำบัดมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดี เป็นต้น การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ผู้ดูแลและชุ มชน ในการให้บริการ
ผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม
2269.0010200-00

นักบำบัดกระดูก (Chiropractors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวินิจฉัยและการรักษา
โครงสร้างของกระดูกสันหลังและระบบกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ ระบบปราสาทต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถทำงานได้
อย่างเหมาะสมโดยวิธีการปรับและจัดกระดูกสันหลัง ขาและเนื้อเยื่อที่อยู่ติดกันของร่างกายมนุษย์
รวมไปถึง การรักษาความผิดปกติของระบบการสั่งการจากไขสันหลัง บรรเทาความผิดปกติของการทำงาน
ของส่วนที่เกี่ยวข้อง
2269.0010300-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า (Foot Care Experts)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลรักษาแผลที่เท้า
อุปกรณ์ลดแรงกดทับแผลที่เท้า การกำจัดหนังแข็งที่เท้า การจัดหารองเท้าและอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้
ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

หมวดย่อย 23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน (Teaching professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน เป็นผู้สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาต่าง ๆ
ในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไปและดำเนินการวิจัยและปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ
สอนให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ รายวิ ช าที ่ ส อนและจั ด เตรี ย มเอกสารวิ ช าการและตำราต่ า ง ๆ
ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มี ความสามารถอยู่ในทักษะ
ระดับที่ 4 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้ า ที่ ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด การเรี ย น การสอนในชั ้ น เรี ยน
การสอนตามหลักสูตรหรือสอนพิเศษในแต่ละระดับการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีพ รวมถึง การเรียนแบบตัวต่อตั ว การจัดโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ การสอนและการให้
การศึกษา ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การนำหลักสูตรมาออกแบบจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบ
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในและนอกสถานศึกษาทำวิจัยในบางรายวิชาเพื่ อ
ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีหรือวิธีการในการดำเนินงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
และสาขาอื่น ๆ การจัดทำเอกสารวิชาการและตำราต่าง ๆ และอาจมีหน้าที่ในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
คนอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
231 ครู คณาจารย์ อาจารย์ ผู้สอนระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
232 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ อาชีวศึกษา
233 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
234 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
235 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ
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หมู่ 234

ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
(early childhood teachers and Primary school)

ครูผ ู้ช ่ว ย ครู ผู้ส อนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เป็นผู้ส อนวิชาต่าง ๆ
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดเตรียมหลักสูตรการเรียน – การสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา การวางแผนและการจัด
กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัยทางด้านภาษา ร่างกายและสังคม การจัดทำ
รายงานต่าง ๆ อาจทำหน้าที่ในการนิเทศ การกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2341 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับประถมศึกษา
- 2342 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย

หน่วย 2342 ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย (Early childhood educators)
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัยเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านสังคม ร่างกาย
และสติปัญญาของเด็กที่อายุต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นและการศึกษา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผนและการจัดกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านทักษะการเคลื่อนไหว การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเข้าสังคม ความมั่นใจ
และความเข้าใจ
(ข) การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาผ่านการเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ เพลง
บทกวี การสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
(ค) การนำเด็กทำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อศิลปะ การเล่นละคร
การเล่นดนตรี และการเสริมสมรรถนะทางร่างกาย
(ง) การสังเกตเด็กเพื่อประเมินความก้าวหน้าและเพื่อตรวจสอบสัญญาณที่บ่งบอก
ปัญหาด้านพัฒนาการอารมณ์ หรือสุขภาพร่วมกับผู้ปกครอง
(จ) การสังเกตและการประเมินสุขภาพทางด้านโภชนาการ ความต้องการด้านสังคม
และความต้องการด้านความปลอดภัยของเด็ก ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของเด็ก
(ฉ) การควบคุมดูแลกิจกรรมของเด็ กเพื่ อให้มั่น ใจในความปลอดภั ยและแก้ ไ ข
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
(ช) การแนะนำและการช่วยเหลือเด็กในการพัฒนาทางด้านการรับประทานอาหาร
การแต่งกาย และสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างเหมาะสม
(ซ) การอภิปรายความก้าวหน้าหรือปัญหาของเด็กกับผู้ปกครองและผู้ปฏิบัติงาน
คนอื่น ๆ การระบุวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่จัดบริการด้านอื่น ๆ
(ฌ) การสร้างและการรักษาความสัมพัน ธ์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก
ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอน
ระดับปฐมวัย
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย – 1341
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็ก – 5311
2342.0020000-00

ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านสังคม ร่างกายและสติปัญญาของเด็กที่ อายุ
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นและการศึกษา การประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2342.0020100-00

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Preschool Teachers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็น สำคัญ การจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่ อ พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุ ณลัก ษณะที่ พึง ประสงค์
การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2342.0029090-90

หมู่ 235

ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับปฐมวัย ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ
(Other teaching professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอื่น ๆ เป็นผู้ทำการวิจัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสอน
ดำเนินการสอนผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ สอนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำชาติ
(ภาษาท้องถิ่น) ให้กับผู้อพยพย้ายถิ่นและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง สอนแบบตัวต่อตัว สอนศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาอื่น ๆ ที่อยู่นอกระบบการศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
และให้บริการการสอนอื่น ๆ ที่มิได้จัดไว้ในที่อื่นในหมวดย่อย 23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการวิจัยและพัฒนาหรือให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับวิธีสอน หลักสูตร และอุปกรณ์การเรียนการสอน การสอนผู้พิการทางร่างกายทั้งที่เป็นเด็ก
เยาวชน หรือผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ หรื อผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การสอนภาษา
ที่ไม่ใช่ภาษาประจำชาติ(ภาษาท้องถิ่น)ให้กับผู้ อพยพย้ายถิ่น การสอนผู้เรียนในภาคปฏิบัติ ทฤษฎี
และการแสดงด้านดนตรี ละคร นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะประเภทอื่น ๆ การพัฒนา การทำตารางเรียน
และดำเนินการการฝึกอบรมตามโปรแกรมและหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2351 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา
- 2352 ครูสอนการศึกษาพิเศษ
- 2353 ครูสอนภาษาอื่น ๆ
- 2354 ครูสอนดนตรีอื่น ๆ
- 2355 ครูสอนศิลปะอื่น ๆ
- 2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-2359 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอนที่มิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น

หน่วย 2352 ครูสอนการศึกษาพิเศษ (special education teacher)
ครู ผู้สอน การศึกษาพิเศษ เป็นผู้สอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา
ทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ หรือผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอื่นๆ
และเป็นผู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญาและร่างกาย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประเมินความสามารถและข้อจำกัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม และอารมณ์ ยกเว้นผู้ที่มีปัญญาเลิศ หรือที่มีปัญหาเฉพาะอื่นๆ
(ข) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร การนำหลักสูตรมาออกแบบ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและผู้เรียน
(ค) การสอนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยใช้เทคนิคพิเศษหรืออุปกรณ์การเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
(ง) การใช้กลยุทธ์และเทคนิคทางการศึกษาแบบพิเศษมาใช้ในการสอนเพื่อปรับปรุง
การพัฒนาทักษะทางประสาทสัมผัสและการรับรู้-เคลื่อนไหว ภาษา ความรู้ ความเข้าใจและความจำ
(จ) การสร้าง และบังคับใช้กฎ ระเบียบเพื่อควบคุมพฤติกรรม รวมถึง นโยบายและระเบียบ
ในการปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในหมู่ผู้เรียน
(ฉ) การสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองให้แก่ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น และอื่น ๆ
(ช) การกระตุ้น และพัฒ นาความมั่ น ใจ ความสนใจ ความสามารถ ทักษะฝี มื อ
และการประสานงานกันของผู้เรียน
(ซ) การหารือกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนอื่น ๆ เพื่อวางแผนและจัดตารางเรียน
สำหรับผู้เรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
(ฌ) การจัดทำและดูแลรักษาข้อมูลของผู้เรียนและบันทึกอื่น ๆ นำเสนอรายงาน
(ญ) การจัดการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ และประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
แต่ละคน
(ฎ) การหารือกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูใหญ่ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการดูแลผู้เรียนเพื่อพัฒนาแผนการศึกษาในรายบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษด้านความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ครูฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ ครูสอนซ่อมเสริม ครูสอนเด็กปัญญาเลิศ ครูสอนเด็กที่บกพร่อง
ทางการได้ยิน ครูสอนเด็กที่บกพร่องทางสายตา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ครู ผู้สอนในสายอาชีพ – 2320
- ครู ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา – 2330
- ครู ผู้สอนในระดับประถมศึกษา – 2341
2352.0010000-00

ครูสอนการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและสติปัญญาทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชนหรือผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ หรือผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษอื่น ๆ และเป็นผู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา
และร่างกาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการพิเศษในด้านต่าง ๆ ของเด็ก
2352.0010100-00

ครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(Special Education Teachers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กพิการซ้อน เด็กออทิสติก เป็นต้น
2352.0010101-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(Special Education Teachers, children with intellectual
disabilities)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญา เช่น ระดับสติปัญญา
บกพร่องระดับรุนแรง (IQ 20-34) ระดับสติปัญญาบกพร่องระดับปานกลาง (IQ 35-49) ระดับสติปัญญา
บกพร่องระดับน้อย (IQ 50-69) เป็นต้น การปรับปรุงเนื้อหาง่ายกว่าและน้อยกว่าของเด็กปกติมาก
เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น การมุ่งเน้นเนื้อหาทักษะพื้นฐาน
ที่เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเข้าใจสื่อความหมาย การรู้จักค่าของตัวเลข เป็นต้น
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ เป็นต้น การใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็ก การสอนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงความสนใจของเด็ก การใช้เทคนิคอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม เช่น การสอนช้า ๆ สอนง่าย ๆ สั้น ๆ การสอนเป็นการเล่น การร้องเพลง การเล่า
นิทาน เป็นต้น
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ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
(Special Education Teacher, children with seeing
impaired)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถการมองเห็น
ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นประเภทมองเห็นเลือนรางและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ประเภทมองไม่เห็น เช่น การเตรียมความพร้อมให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นประเภทมองเห็น
เลือนรางสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ การเตรียมความพร้อมทางการเคลื่อนไหววุฒิภาวะทางสติปัญญา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม ความสามารถทางภาษา ความสามารถที่จะทำงานได้โ ดยไม่มีการควบคุม
ตลอดจน ทักษะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับระดับชั้นที่เด็กจะเข้าเรียนร่วม เป็นต้น การจัดการเรียนการสอน
ในชั้น เรีย นรวม โดยยึดแนวหลักสูตรประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาทั่ว ไป แต่ นําหลักสูตรมาปรั บ
ให้เหมาะสม เช่น การดัดแปลงโปรแกรมการศึกษาจากการเห็นไปสู่ การได้ยิน วิชาคัดลายมือและวาด
เขีย นจะใช้ ว ิช าการปั้น แทน เป็น ต้น การใช้เทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น กระตุ้นให้เด็ก
ช่วยเหลือตัวเอง แจ้งเด็กนักเรียนให้รู้ว่าสิ่งใดอยู่ที่ ใครทำอะไรอยู่ เป็นต้น การใช้สื่ออุปกรณ์ การเรียน
เช่น เครื่องบันทึกเสียง หนังสือเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องพิมพ์ ดีดสําหรับอักษรเบรลล์ เป็นต้น
การสอนอักษรเบรลล์ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
2352.0010103-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(Special Education Teacher, children with hearing
impaired)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถการได้ยิน
ได้แก่ เด็กหูตึง เด็กหูหนวก เช่น การเตรียมเด็กหูตึงให้มีความพร้อมเพื่อการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
การฝึกอ่านริมฝีปาก การสังเกตการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ในการพูด เป็นต้น การสอนใช้ภาษามือ
การสะกดนิ้วมือ การฝึกให้เด็กพูดหรือทำรูปปาก ในกรณีที่เด็กพูดได้บ้าง
2352.0010104-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
ภาระหน้าที่ ที ่ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด ได้แก่ เด็กที่พูดช้า เด็กที่พูดไม่ชัดการจัดหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถการพูด เช่น การฝึกสนทนาโต้ตอบ การฝึกออกเสียงอักขระ เป็นต้น
2352.0010105-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการร่างกาย
ภาระหน้าที่ ที ่ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้แก่ เด็กที่บกพร่องด้านกล้ามเนื้อหรือเด็ก
ที่บกพร่องด้านอวัยวะในร่างกายขาดหายไป ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุการจัดหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านร่างกาย เช่น การฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (การควบคุมศรีษะ
การเดิน การคลาน การกลิ้ง การวิ่ง) กล้ามเนื้อมัดเล็ก (การหยิบจับสิ่งของ) และฝึกการช่วยเหลือตัวเอง
เช่น การกินข้าว การแต่งตัว การขับถ่าย เป็นต้น
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2352.0010106-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการอ่าน การเขียน หรือการคิดคำนวณ
การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกอ่านออกเสียง การเขียน
ตามรอยประหรือการคำนวณตัวเลขอย่างง่าย เป็นต้น
2352.0010107-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์ ได้แก่ เด็กที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว/รุนแรง อารมณ์
สองขั ้ ว หรื อ เด็ ก ที ่ ม ี ป ั ญ หาในการแสดงออกด้ า นอารมณ์ การจั ด หลั ก สู ต รที ่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ
ความสามารถด้านการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้อารมณ์ของตัวเอง การฝึกควบคุมอารมณ์และการใช้
เหตุผล เป็นต้น
2352.0010108-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางออทิสติก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางออทิสติก ได้แก่ เด็กที่สมองบางส่วนทำงานผิดปกติ ส่งผลต่อ
ทักษะการเคลื่อนไหว การรับรู้เกี่ยวกับรูปทรง ขนาด การสื่อความหมายและทักษะทางสังคม การจัด
หลักสูตรที่เหมาะสมกับ ระดับ ความสามารถด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกกิจกรรมการเคลื่อ นไหว
การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงและขนาดต่าง ๆ การฝึกการสื่อความหมายและการเข้าร่วมสังคม เป็นต้น
2352.0010109-00

ครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางบุคคลพิการซ้อน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางบุคคลพิการซ้อน ได้แก่ เด็กที่อาจมีความพิการหลายด้าน เช่น
ด้านร่างกาย จิตใจหรือสมอง ทำให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้หลาย ๆ อย่าง การจัดหลักสูตรที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกการเคลื่ อนไหว การฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การรักษาสภาพจิตใจ การฟื้นฟูทางด้านอารมณ์ การฝึกการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
เพิ่มเติม เป็นต้น
2352.0010200-00

ครูสอนอาชีพ (Occupational Educators)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึกอาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือเด็กและเยาวชนที่พักอาศัย
อยู ่ ใ นสถานสงเคราะห์ ห รื อ สถานคุ ้ ม ครองและพั ฒ นา เช่ น วิ ช าตั ด เย็ บ เสื ้ อ ผ้ า วิ ช าการฝี มื อ
และสิ่งประดิษฐ์ วิชาดนตรี วิชาศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือคนไร้ที่พึ่งที่พัก
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา รู้สึกมีค่าใช้เวลาว่างอย่างมีค่า และได้พูดคุย
กับผู้อยู่ในวัยหรือสภาวะเดียวกัน การจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกสอน
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2352.0010201-00

ครูสอนอาชีพคนพิการ
(Occupational Educators, people with disabilities)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึกอาชี พ
เพื่อฟื ้น ฟูส มรรถภาพทางร่ า งกายจิต ใจและสั ง คมให้ ค นพิ ก าร ที่พักอาศั ย อยู่ ใ นสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-01

ครูสอนอาชีพทางสติปัญญา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางสติปัญา ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-02
ครูสอนอาชีพทางการเห็น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางการมองเห็น ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-03

ครูสอนอาชีพทางการได้ยิน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางการได้ยิน ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-04

ครูสอนอาชีพทางการพูด
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางการพูด ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-05

ครูสอนอาชีพทางการร่างกาย
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางร่างกาย ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-06

ครูสอนอาชีพทางการเรียนรู้
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางการเรียนรู้ ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
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2352.0010201-07

ครูสอนอาชีพทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่พักอาศัยอยู่
ในสถานสงเคราะห์หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-08

ครูสอนอาชีพทางออทิสติก
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการทางออทิสติก ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010201-09

ครูสอนอาชีพทางบุคคลพิการซ้อน
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมฝึก อาชี พ
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนพิการซ้อน ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010202-00

ครูสอนอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
(Occupational Educators, the destitutes)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึกอาชี พ
เพื่อฟื้น ฟูส มรรถภาพทางร่างกายจิตใจและสังคมให้คนไร้ที่พึ่ง ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0010203-00

ครูสอนอาชีพผู้สูงอายุ
(Occupational Educators, elderly)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฝึกอาชี พ
เพื ่ อ ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพทางร่ างกายจิ ต ใจและสัง คมให้ผ ู้ ส ู ง อายุ ที ่ พ ั ก อาศั ย อยู ่ ใ นสถานสงเคราะห์
หรือสถานคุ้มครองและพัฒนา
2352.0019090-90

ครูสอนการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
(Legal, social and cultural professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้ทำการวิจัย การปรับปรุง
หรือการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติหรือประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดเก็บหรือการดึง
ข้อมูล และความรู้ จิตวิทยา สวัส ดิการสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา สังคมวิทยา
สังคมศาสตร์อื่น ๆ และศิลปะและบันเทิง ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยด้านปัญหากฎหมาย การร่างกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ การให้คำปรึกษาลูกความเกี่ยวกับคดีความทางกฎหมายเป็นทนายโต้คดีและทำคดีใน
ศาล การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การดำเนิ น การตั ด สิ น ในชั ้ น ศาล การพั ฒ นาและดู แ ลรั ก ษาห้ อ งสมุ ด
และห้องเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ การทำการวิจัย การปรับปรุงหรือการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธี
ปฏิบัติหรือประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาสังคมศาสตร์ การแต่งและสร้างสรรค์วรรณคดีและงานศิลปะ
การตีความหมายและสื่อสารเกี่ยวกับข่าว ความคิด ความประทับใจ และข้อเท็จจริง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
261 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
262 บรรณารักษ์ ผู้เก็บหรือดูแลเอกสารสำคัญ และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
263 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา
264 นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
265 นักแสดง/ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์

หมู่ 263

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา
(Social and religious professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา เป็นผู้ทำวิจัย ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ หรือประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์อื่น ๆ หรือให้บริการทางสังคมเพื่อสนองต่อ
ความต้องการของบุคคลและครอบครัวในชุมชน
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การกำหนดและนำวิ ธ ี แ ก้ ป ั ญ หามาใช้
เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมในปัจจุบันหรือในอนาคตที่วางไว้ การทำการวิจัย
และวิเคราะห์ในส่วนของเหตุการณ์ในอดีตและกิจกรรมต่าง ๆ และแกะรอยต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของ
ชาติพันธุ์มนุษย์ การศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม การให้บริการทางสังคม
การจัดเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ อาจรวมหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2631 นักเศรษฐศาสตร์
- 2632 นักสังคมวิทยา นักมนุษยวิทยา และผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2633 นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์
- 2634 นักจิตวิทยา
- 2635 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
- 2636 นักบวชและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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หน่วย 2634 นักจิตวิทยา (Psychologists)
นักจิตวิทยา เป็นผู้วิจัยและศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์
ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการส่งเสริม และพัฒนาบุคคล สังคม การศึกษา
หรือการปรับตัวกับอาชีพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผนและการทดสอบเพื่อประเมินสภาพทางจิตใจ ร่างกายและคุณลักษณะ
อื่นๆ เช่น เชาว์นปัญญา ความสามารถ ความถนัด ศักยภาพ เป็นต้น การแปลผลและประเมินผลการทดสอบ
และการให้การปรึกษา
(ข) การวิเคราะห์ผลของปัจจัยทางพันธุกรรม สังคม อาชีพ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล
(ค) การให้การปรึกษาหรือการบำบัดรักษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง
(ง) การเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมู ลจากสมาชิกในครอบครัว
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา หรือนายจ้าง เป็นต้น การแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่ เป็นไปได้และการรักษา
ความผิดปกตินั้น
(จ) การศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาในการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การเจ็บป่วย
ทางจิตและความผิดปกติทางอารมณ์หรือบุคลิกภาพ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) การจัดเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ
(ช) การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ การวินิจฉัยและการทำนายผล
เพื่อให้ผู้สอนใช้ในการวางแผนการสอนและเนื้อหาในการสอน
(ซ) การสำรวจ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบงาน การทำงานกลุ่ม คุณธรรม
แรงจูงใจ การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการ
(ฌ) การพัฒนาทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการแปลผลเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการศึกษา นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ นักจิตบำบัดนักจิตวิทยาการกีฬา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- จิตแพทย์ 2212
2634.0010000-00

นักจิตวิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนและการทดสอบ
เพื่อประเมินสภาพทางจิตใจ ร่างกายและคุณลักษณะอื่น ๆ การวิเคราะห์ผลของปัจจัยทางด้านต่าง ๆ
ที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล การให้การปรึกษาหรือการบำบัดรักษาพร้อมทั้งติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง การศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาในการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน การเจ็บป่วยทางจิต
และความผิดปกติทางอารมณ์หรือบุคลิกภาพ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
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2634.0010100-00

นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การตรวจ การวิ น ิ จ ฉั ย
การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตของคนผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและ จิตเวช
อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียด
หรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ที่รัฐมนตรี
ประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมีลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ
การวิจัย การส่งเสริม การป้องกัน การนิเทศงานและฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวชและหน่วยงานอื่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2634.0010200-00

นักจิตวิทยาบำบัด (Therapeutic Psychologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้การบำบัดรักษาผู้มีภาวะ
ไม่ปกติทางสุขภาพจิต เพิ่มเติมจากการพูดคุยหรือให้ยา เช่น การทำกายภาพบำบัด การจัดให้ทำ
กิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การนำดนตรีและศิลปะมาใช้บำบัดซึ่งช่วยเรื่องสมาธิลดความเครียด
ความวิตกกังวล การพัฒนาทักษะทางสังคมและช่วยปรับสภาพจิตใจให้ผ่องใส การประเมินพัฒนาการ
และติดตามผลร่วมกับจิตแพทย์
2634.0010300-00
นักนิติจิตวิทยา (Forensic Psychologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจพิสูจน์และหรือการตรวจ
วินิจฉัยและบำบัดรักษาทางนิติจิตเวช เช่น การประเมินวินิจฉัยผู้ต้องหาหรือจําเลยที่มีภาวะโรคจิต
จิตบกพร่อง จิตฟั่นเฟือนในขณะประกอบคดี การประเมินสภาพจิตก่อนปล่อยจากเรือนจํา การประเมิน
สภาพจิตนักโทษประหาร nการประเมินการรับโทษของเด็กและเยาวชนเทียบเท่าผู้ใหญ่ การประเมิน
ความสามารถในการต่อสู้คดีอาญาหรือความสามารถในการดูแลเลี้ยงดูบุตร การประเมินความต้องการ
ของเด็กในการได้รับการดูแลจากบุคคลอื่น เป็นต้น การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2634.0010301-00

นักนิติจิตวิทยาด้านเด็กและเยาวชน
(Forensic Psychologists, children and youths)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาและประสาน
การประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด และฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งร่ว มดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดและเข้าสู่กระบวนพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและครอบครัวได้อย่างปกติสุข
การปฏิบ ัติตามคำสั่งศาล เช่น การวางแผนการแก้ไข บำบั ด และฟื้นฟู และการจัดทำรายงานผล
การประเมิ น การติ ด ตามผล เป็ น ต้ น การหารื อ การประชุ ม สั ม นา การสร้ า งมาตรฐานเกี ่ ย วกั บ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ การแก้ไข การบำบัดฟื้นฟู ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมทั้งการจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร การเข้าร่วมไกล่เกลี่ย รวมถึง การสืบเสาะ
สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์ด้านจิตวิทยา
และด้านสังคมสงเคราะห์
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2634.0019090-90

นักจิตวิทยา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2635 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
(Social work and counselling professionals)
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละให้ ค ำปรึ ก ษา เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษา
และคำแนะนำแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และองค์กรในการตอบสนองต่อความยากลำบาก
ทางสังคมและส่วนตัว และช่ว ยผู้รับ คำปรึกษาให้พัฒ นาทักษะและเข้าถึงทรัพยากรและสนับสนุน
การบริการที่จำเป็นต่อการตอบสนองประเด็นต่าง ๆที่เกิดจากการว่างงาน ความยากจน ความพิการ
การติดยา อาชญากรรม และพฤติกรรมเกเร ปัญหาสามีภรรยา และปัญหาอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การสัมภาษณ์ผู้รับคำปรึกษารายบุคคล รายครอบครัว หรือรายกลุ่ม เพื่อประเมิน
สถานการณ์และปัญหาของผู้รับคำปรึกษา และตัดสินชนิดของการให้บริการที่จำเป็น
(ข) การวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้รับคำปรึกษาและนำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
(ค) การรวบรวมบันทึกหรือรายงานกรณีต่าง ๆ สำหรับศาลและการดำเนินการทาง
กฎหมายอื่น ๆ
(ง) การให้บริการคำปรึกษา การบำบัด และให้ยาและจัดบรรยายให้กลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
ผู้รับคำปรึกษาในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจที่จำเป็นเพื่อรับมือและแก้ ปัญหาทางสังคมและปัญหา
ส่วนตัว
(จ) การวางแผนและดำเนินโปรแกรมช่วยเหลือ ผู้รับคำปรึกษา ซึ่งได้แก่ การเข้า
ช่วยเหลือกรณีผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรง (crisis intervention) และส่งตัวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดบ้านพัก การรักษาทางการแพทย์
และบริการอื่น ๆ
(ฉ) การตรวจสอบกรณีการทารุณกรรมหรือการละเลย และเข้าปกป้องเด็ก และผู้มี
ความเสี่ยงอื่น ๆ
(ช) การดูแลผู้กระทำความผิดระหว่างและหลังการตัดสิน เพื่อช่วยให้ ผู้รับคำปรึกษา
สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อลดการกระทำผิดต่อไป
(ซ) การให้คำแนะนำแก่ผู้คุมนักโทษ การทบทวน การควบคุมพฤติกรรมและการทำ
ทัณฑ์บนเพื่อช่วยตัดสินว่าภายใต้สภาวะใดที่ผู้กระทำผิดสมควรถูกคุมขัง หรือปล่อยออกจากคุกหรือ
ได้รับมาตรการแก้ไขอื่น ๆ
(ฌ) การประพฤติเสมือนเป็นทนายให้กับกลุ่ม ผู้รับคำปรึกษาในชุมชนและหาเสียง
สนับสนุนทางแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น
(ญ) การพัฒนาโครงการการป้องกันและการเข้าช่วยเหลือเพื่อสนองตามความต้องการ
ของชุมชน
(ฎ) การรักษา การติดต่อกับหน่วยงานบริการทางสังคมอื่น ๆ สถาบันทางการศึกษา
และผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับคำปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับ
สถานการณ์โดยรวมและความก้าวหน้าของผู้รับคำปรึกษา
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการติดยาเสพติด ผู้ให้คำปรึกษา
ด้านการสูญเสียญาติหรือบุคคลที่รัก ผู้ให้คำปรึกษาด้านเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมเขต
พื้นที่ ผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว ผู้ให้คำปรึกษาด้านชีวิตสมรส เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน พนักงานคุม
ประพฤติ ผู้ให้คำปรึกษาผู้ถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้จัดสวัสดิการสตรี
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักจิตวิทยา 2634
- ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ – 3412
2635.0010000-00

ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์
ของผู้รับคำปรึกษาและนำเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา การวางแผนและดำเนินโปรแกรมช่วยเหลือ
ผู้รับคำปรึกษา เช่น การเข้าช่วยเหลือกรณีผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงและส่งตัวไปยังหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและเพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงเพื่อลดการกระทำผิด เป็นต้น
2635.0010100-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม (Social Welfare Experts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม
การส่งเสริมประสานงาน และการจัดทำแผนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ส ถานการณ์ท างสั งคม เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายได้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการติดตามผล
2635.0010101-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก (Social Welfare Experts, Children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ งาน
วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมด้านเด็ก: การมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเด็ก เช่น การ
พั ฒ นาการของเด็ ก พฤติ กรรม ความต้ องการทางกายและจิ ตใจ สิ ทธิ และสวั ส ดิ การที ่ เด็ ก พึ ง มี
และควรได้รับการคุ้มครอง เป็นต้น
2635.0010102-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน (Social Welfare Experts, Youth)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ งาน
วิ ช าการด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเยาวชน การมี ค วามรู ้ ค วามเชี ่ ย วชาญ
ด้านเยาวชน เช่น พฤติกรรม ความต้องการทางกายและจิตใจ สิทธิและสวัส ดิการที่เยาวชนพึง มี
และควรได้ร ับ การคุ้มครองภาวะเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม ติดสิ่งเสพติด หรือการถูกจ้างงานที่
ไม่เหมาะสม เป็นต้น
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2635.0010103-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีและครอบครัว
(Social Welfare Experts, Women and Family)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ
งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว การมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านสตรีและครอบครัว เช่น การพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
การสร้ า ง/ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของครอบครั ว การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นสตรี
และสถาบันครอบครัว ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว หรือการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ เป็นต้น
2635.0010104-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(Social Welfare Experts for Persons with Disabilities)
ภาระหน้าที ่ ที ่ร ั บผิดชอบประกอบด้ วย การให้คำปรึ กษา แนะนำ
งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมีความรู้
ความเชี ่ ย วชาญด้ านคนพิ การ เช่ น การจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์ เพื ่ อส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
คนพิการ การสร้างอาชีพ การรักษาสิทธิและให้บริการสวัสดิการที่คนพิการพึงมี และควรได้รับการคุ้มครอง
ความต้องการทางการแพทย์ เป็นต้น
2635.0010105-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสังคม
(Social Welfare Experts for Social Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษา แนะนำ
งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการด้านพัฒนาสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำ
ความผิดตามกฎหมายควบคุมคนขอทาน เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ กลไก แผนงาน
การจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารวั ง คมแก่ ค นไร้ ท ี ่ พ ึ ่ ง และคนขอทาน การพั ฒ นารู ป แบบการดำเนิ น งาน
การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
2635.0010200-00

นักสังคมสงเคราะห์ (Social Workers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการบริการทางสังคม
ประเภทต่าง ๆ โดยตรงให้แก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน จนไม่สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ใ นระยะแรก จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย การช่ ว ยเหลื อ การนำเอาทรั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู่
มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรเทาความต้องการและปัญหาทั้งของบุคคล กลุ่มชนและชุมชน การพัฒนาบุคคล
กลุ ่ ม ชุ ม ชน ให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการแก้ ไ ขป้ อ งกั นปั ญ หาและช่ ว ยเหลือ ตนเองได้ การวางแผนแก้ ไข
และป้องกันปัญหา รวมทั้งพิจารณาว่ามีวิธีการหรือบริการอย่างใดบ้างที่จะเข้ามาเพื่อบรรเทาหรือขจัด
ปัญหาหรือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น นักสังคมสงเคราะห์อย่างน้อยต้องได้รับปริญญาตรี
หรือเทียบได้ ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา หรือจิตวิทย
2635.0010201-00

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
(Healthcare Social Workers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ การแก้ปัญหาด้านสุขภาพควบคู่ไปกับปัจจัยด้านสังคม เช่น สภาพกาย อารมณ์
จิ ต ใจ เป็ น ต้ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาของผู ้ ป ่ ว ย เช่ น ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ป ระสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ
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รายได้น้อย ไม่มีรายได้ ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาครอบครัว หญิงตั้งครรภ์นอกสมรส ผู้ป่วยที่ประสบปัญหา
การดูแลสุขภาพอนามัย ผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งในหรือนอกโรงพยาบาล ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยที่ประสบ
ปัญหาด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ์ เป็นต้น เพื่อการวางแผนการช่วยเหลือที่เหมาะสม
2635.0010202-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก (Child Social Workers)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การคุ้มครองสิทธิที่พึงมี
และให้สวัสดิการแก่ เด็กเร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดู การดำเนินการค้นหา
ครอบครัวเดิม ครอบครัวเครือญาติ ครอบครัวอุปถัมถ์ การประเมินความพร้อมของครอบครัวอุปถัมภ์
ครอบครัวบุญธรรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิ์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
2635.0010203-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านผู้สูงอายุ
(Gerontological Social Workers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานส่ ง เสริม
และสนั บ สนุ น การสั ง คมสงเคราะห์ เ พื ่ อ สวั ส ดิ ภ าพของคนชรา ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ผ ู ้ ส ู ง อายุ
และกฎหมายอื ่ น ๆ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารผู ้ ส ู ง อายุ ได้ แ ก่ คนชราที ่ ไ ร้ ญ าติ ไม่ ม ี ท ี ่ อ ยู ่ อ าศั ย
ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง
2635.0010204-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนพิการ
(Social Workers, person with disabilities)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ว ย การคุ้มครองสิทธิที่ พ ึ ง มี
และให้สวัสดิการแก่คนพิการ การให้ความช่วยเหลือคนพิการ ให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล การประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ การติดตาม การประเมินผล การรายงานเกี่ยวกับ
การได้รับสิทธิประโยชน์
2635.0010205-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านสตรีและครอบครัว
(Women and Family Social Workers)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การคุ้มครองสิทธิที่พึงมี
และให้สวัสดิการแก่สตรีและครอบครัว เช่น ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาตั้งครรภ์
ไม่พร้อมและปัญหาสังคมต่าง ๆ เป็นต้น การสอบประวัติผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้การสงเคราะห์ ช่ วยเหลือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม การออกเยี่ยมเยียน การติดตาม การสืบเสาะ
การค้นหา ข้อเท็จจริง การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อสามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้
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2635.0010206-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนไข้จิตทุเลา
(Social Workers, mild mental patient)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ให้พัฒนาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถอยู่ในสังคมได้ เช่น การส่งเสริมงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถมีงานทำ
มีอาชีพเลี้ย งตนเองได้ การประเมิน ความพร้อม การประเมินความต้องการ การประสานความร่วมมือ
การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น การมีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตวิทยาและเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด
(Cognitive Behavioral Therapy) เป็นต้น เพื่อเข้าใจกระบวนการใช้ความคิดและวิธีการแก้ไข การจัด
สวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยพิการทางจิตและพฤติกรรมตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2635.0010207-00

นักสังคมสงเคราะห์ด้านคนไร้ที่พึ่ง
(Social Workers, the destitute)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ ว ย การคุ้มครองสิทธิที่พึง มี
และให้ส วัส ดิการแก่ค นไร้ที่ พึ่ ง หรื อบุ ค คลที่ มีป ัญหาในการดำรงชีว ิต อยู่ในสัง คม ไม่มีที่อยู่ อ าศั ย
ที่เหมาะสม ไม่มีอาชีพ ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
2635.0010208-00

นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
(Social Workers, distinct groups)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการบริการทางสังคม
ประเภทต่าง ๆ โดยตรงให้แก่ผู้อยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเองและกลุ่มราษฏรบนพื้นที่สูง
2635.0010300-00

นักพัฒนาสังคม (Social Development Workers)
ภาระหน้ า ที่ ท ี ่ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การรวบรวม การศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้ง การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง
ทางสั ง คมเพื ่ อ ประกอบการจั ด ทํ า รายงานสถานการณ์ ท างสั ง คมและการวางแผน การป้ อ งกั น
การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมสนับสนุน
และให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กําหนด การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจัดทํารายงาน
เพื่อประกอบการจัดหา การระดมทุน การจัดสรรเงินกองทุนในความรับผิดชอบ
2635.0010301-00

นักพัฒนาสังคมมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
(Social Development Workrs, non governmental
organizations)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานในองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาสังคม ทั้งการพัฒนาชุ มชนตามชนบทหรือในเมือง
ชุมชนแออัด การให้ความรู้แก่ประชาชนและเชื่อมประสานงานความเข้าใจความร่วมมือกับภาครัฐ
ฝ่ายปกครอง มหาวิทยาลัย มูลนิธิหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มกี ารทำกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม
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2635.0010400-00

นักพัฒนาการเด็ก (Child Development Experts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกระตุ้น พัฒนาการเด็ก
การคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก การให้การบำบัด การฟื้นฟู การส่งเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนรู้
ของเด็กพิเศษเด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ
รวมทั้ง เด็กด้อยโอกาส ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยทำงาน
ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เช่น กิจกรรมตามเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
และให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มความพิการ
เพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวั ย การฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น
การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย การสวมใส่เสื้อผ้า ตลอดจนสอนให้รู้ จักมารยาท
ทางสังคมเบื้องต้น เป็นต้น
2635.0019090-90

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คำปรึกษา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Technicians and associate professionals)
นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคและ
งานที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการประยุกต์แนวคิด และวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศิลปะ และระเบียบของรัฐบาลหรือทางธุรกิจ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อย
นี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้า ที่ท ี่ร ั บผิด ชอบประกอบด้ ว ย รับผิดชอบและดำเนินงานด้านเทคนิ ค
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งได้แก่
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ช ี ว ภาพ ซึ ่ ง ได้ แ ก่ วิ ช าชี พ ทางการแพทย์
และสังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ริเริ่มและให้บริการด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การเงิน การ
บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบของรัฐบาล และงานสังคมสงเคราะห์
ให้การสนับสนุนงานศิลปะและบันเทิงทางด้านเทคนิค มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ปฏิบัติงานด้านศาสนา
ในบางคราว รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
32 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
33 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
35 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
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หมวดย่อย 32 ผูช้ ่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
(Health associate professionals)
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติ
เพื่อช่วยเหลือในการวินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วย โรค การบาดเจ็บ และความผิดปกติในมนุษย์
และสัตว์ การช่วยสนับสนุนแผนการดูแลสุขภาพ การรักษา และการส่งตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
สัตวแพทย์ พยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ เป็นผู้กำหนด ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทดสอบและใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพ
ทางการแพทย์ และบริ ห ารจั ด การ การบำบั ด ด้ ว ยการฉายรั ง สี การทำการทดสอบทางคลิ นิ ก
ในชิ้นตัวอย่างของของเหลวและเนื้อเยื่อในร่างกาย การให้ยาและสารประกอบทางเภสัชอื่น ๆ ภายใต้
คำแนะนำของเภสัช กร การออกแบบ การสร้างให้พอดี การให้บริการ และซ่อมแซมเครื่องมื อและ
เครื ่ อ งใช้ ท างการแพทย์ แ ละทางทัน ตกรรม การให้ ก ารพยาบาลและการดู แ ลเป็ นรายบุ ค คลและ
การบริการที่สนับสนุนการผดุงครรภ์ การใช้การบำบัดด้วยสมุนไพรและการรักษาอื่น ๆ ตามทฤษฎี
ความเชื่อ และประสบการณ์ที่คิดค้นขึ้นในวัฒนธรรมเฉพาะ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
321 นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
322 ผู้ช่วยประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
323 ผู้ช่วยประกอบวิชาชีพที่การแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก
324 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ช่วยสัตวแพทย์
325 ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

หมู่ 321

นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
(Medical and pharmaceutical technicians)

นักเทคนิคด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ดำเนินการทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวินิจฉัย
และการรักษาความเจ็บป่วย โรค การบาดเจ็บและความบกพร่องต่าง ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการทดสอบ และควบคุมการถ่ายภาพ
บนฟิล ์มเอ็กซเรย์ การอัล ตราซาวนด์และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์อื่น ๆ การดำเนิน
การจัดการด้านการใช้สารเภสัชรังสี หรือการฉายรังสีให้ผู้ป่วย เพื่อการตรวจหรือเพื่อการรักษาโรค
การดำเนินการทดสอบทางคลินิกจากตัวอย่างที่เป็นของเหลวและเนื้อเยื่อจากร่างกาย การจัดเตรียม
การรักษาด้วยยาและสารผสมด้านเภสัชกรรมภายใต้คำแนะนำของเภสัชกร การออกแบบ การติดตั้ง
การให้บริการและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และทางทันตกรรม
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3211 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการบำบัด
รักษาโรค
3212 นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
3213 นักเทคนิคและผู้ช่วยด้านเภสัชกรรม
3214 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และฟันเทียม

หน่วย 3211 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์
การบำบัดรักษาโรค
(Medical imaging and therapeutic equipment technicians)
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์ก ารบำบัดรักษาโรค
เป็นผู้ทำหน้าที่ทดสอบและควบคุมการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ อัลตราซาวนด์ และอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
ทางการแพทย์ อ ื่น ๆ เพื่อทำให้เ กิ ดภาพโครงสร้ างทางร่า งกาย สำหรับการวินิจฉัย และการรั ก ษา
การบาดเจ็บ โรค และความบกพร่องอื่นๆ อาจจัดการเรื่องการรักษาด้ว ยรังสีให้แก่ผ ู้ป่วยภายใต้
การควบคุมของแพทย์รังสีวิทยาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุมหรือดูแลการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพรังสี อุปกรณ์อัลตราซาวนด์
และอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กเพื่อทำให้เกิดภาพส่วนต่าง ของร่างกายเพื่อจุดประสงค์ในการวินิจฉัย
(ข) การอธิบายขั้นตอน การสังเกต และจัดท่าผู้ป่วยเพื่อการตรวจ การใช้เครื่องมือ
ป้องกันเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสุขสบายระหว่างการตรวจ การสแกน หรือการรักษา
(ค) การจัดวางเครื่องมือ การถ่ายภาพหรืออุปกรณ์การรักษา การติดตาม การแสดงภาพ
ทางจอวีดิทัศน์ และปรับการตั้งค่าและตัวควบคุมตามข้อกำหนดทางเทคนิค
(ง) การทบทวนและประเมินข้อมูลจากการเอกซเรย์ แถบวีดิทัศน์หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อระบุว่าภาพนั้นเป็นที่พอใจสำหรับวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคและการบันทึกผล
(จ) การติดตามอาการและปฏิกิริยาของผู้ป่วย การรายงานสัญญาณที่แสดงความผิดปกติ
ให้แพทย์ทราบ
(ฉ) การวัดและบันทึกปริมาณของการฉายรังสีหรือสารเภสัชรังสี (radiopharma
ceuticals) ที่ผู้ป่วยได้รับและที่นำไปใช้กับผู้ป่วย ปฏิบัติตามใบสั่งแพทย์
(ช) การจัดการ การตรวจหาและตรวจจับสารเภสัชรังสีหรือการฉายรังสีในร่างกาย
ของผู้ป่วย โดยใช้เครื่องฉายรังสีไอโซโทป กล้อง หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค
(ซ) การบันทึก การกำหนด การจ่ายวัสดุกัมมันตภาพรังสีและจัดเก็บสารเภสัชรังสี
ให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉายรังสี
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ นักถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยเต้านม (Mammographer) แพทย์รังสีรักษา นักถ่ายภาพการกำธรสนามแม่เหล็ก นักถ่ายภาพ
คลื่นเสียง นักถ่ายภาพอุลตร้าซาวด์
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักฟิสิกส์การแพทย์ – 2111
- แพทย์เฉพาะทาง – 2212
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี – 2263
- ผู้ช่วยด้านภาพถ่ายทางการแพทย์ – 5329
3211.0010000-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์
ในการบำบัดรักษาโรค ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมหรือดูแลการใช้
อุปกรณ์การถ่ายภาพรังสี อุปกรณ์อัลตราซาวนด์ และอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กเพื่อทำให้เกิดภาพส่วนต่าง
ของร่ า งกายเพื ่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการวิ น ิ จ ฉั ย การทบทวนและประเมิ น ข้ อ มู ล จากการเอกซเรย์
เพื่อระบุว่าภาพนั้นเป็นที่พอใจสำหรับวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคและการบันทึกผล การบันทึก
การกำหนดการจ่า ยวัส ดุ ก ัม มั น ตภาพรั ง สี แ ละจั ด เก็ บสารเภสัช รั งสีใ ห้ เป็ นไปตามขั้ นตอนปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการฉายรังสี
3211.0010100-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
(Diagnostic Medical Imaging Equipment Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการผู้มารับการตรวจ
รั ก ษาในการถ่ า ยภาพทางการแพทย์ ตามคำสั ่ ง ของแพทย์ เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ น ิ จ ฉั ย อาการผิ ด ปกติ
หรือการตรวจเพื่อป้องกัน เช่น การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ การถ่ายภาพ CT หรือ MRI การอัลตร้าซาวน์
การทำแมมโมแกรม เป็นต้น
3211.0010101-00

นักเทคนิคถ่ายภาพเอ็กซเรย์
(Radiography (X-rays) Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียมผู้ป่วย การชี้แจง
ขั้นตอน การจัดท่าเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเครื่ องมือหรืออุปกรณ์ในการฉายรังสี
การนำบันทึกผลจากภาพถ่ายรังสีให้รังสีแพทย์เพื่อรายงานผลกับแพทย์ผู้ทำการรักษา การจัดเตรียม
ฟิล ์ม เอ็กซเรย์ และน้ำ ยาล้ างฟิล ์ ม ร่ว มจัดเตรียมและดู แลอุป กรณ์ ที่ ใช้ใ นงานรังสีเ ทคนิค ร วมทั้ ง
การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย การช่วยทำงานซ่อมเครื่องมือเล็ก ๆ น้อย ๆ การทำความสะอาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสี การทำบันทึกเก็บฟิล์มเข้าแฟ้ม
3211.0010102-00

นักเทคนิคถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเต้านม
(MammographyTechnicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียมเครื่องเมมโมแกรม
(Mammogram) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยมะเร็ งเต้านมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อ ง
การแนะนำวิธ ีการปฏิบ ัติตัวให้กับ ผู้ป่วย ก่อน ระหว่าง และหลังการฉายภาพ การจัดท่าให้ผู้ป่วย
หัน หน้ายืน ตรงหรือเฉีย งเล็กน้อยเข้าหาเครื่องถ่ายภาพโดยให้เต้านมข้างที่จะถ่ายภาพวางอยู่บน
ดีเท็กเตอร์ (detector) แล้วปล่อยถาดกดลงมาจากด้านบน การจัดการกับภาพฉาย เพื่อส่งต่อให้รังสี
แพทย์ดำเนินการวินิจฉัย
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3211.0010103-00

นักเทคนิคถ่ายภาพการกำธรสนามแม่เหล็ก
(Computed tomography (CT) or Magnetic Resonance
Imaging (MRI) Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
ก่อนเข้าเครื่องตรวจ การชี้แจงข้อต้องห้าม เช่น ห้ามผู้ที่ใส่เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือทำ
มาจากโลหะ ห้ามผู้ที่มีการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบผู้ที่ใส่รากฟันเทียม
หรืออุดฟันที่วัสดุมีโลหะเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น การย้ำเตือนไม่ให้ผู้รับการตรวจสวมใส่เครื่องประดับ
ที่เป็นโลหะ และให้อยู่นิ่ง ๆ การฉีดสีเข้าร่างกาย ในกรณีต้องการตรวจเฉพาะส่วน การช่วยจัดท่าทาง
ของศีรษะ ลำตัว และแขนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3211.0010104-00

นักเทคนิคถ่ายภาพคลื่นเสียง (อัลตร้าซาวน์)
(Ultrasound Technicians)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การอำนวยความสะดวก
ให้แพทย์และผู้รับการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องอัลตร้า ซาวน์ การเปิด/ปิดเครื่อง การเลือกหัวตรวจ
ที ่ เ หมาะสม การปรั บ ปุ ่ ม ต่ า ง ๆ เพื ่ อ ตั ้ ง ค่ า ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความชั ด เจน การทำความสะอาดและดู แ ล
เครื่อ งอั ล ตราซาวด์แ ละหัว ตรวจในกรณีใช้เ ครื่อ งอั ล ตราซาวด์ ในการทำหัตถการทางวิส ัญญีวิทยา
การทำความสะอาดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของควบคุมเชื้อโรคและการติดเชื้อ
3211.0010105-00

นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(Electrocardiograph Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับ อุป กรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ว ัดคลื่นหัว ใจ การเตรียมคนไข้หรื อแนะนำคนไข้ก่อนการวัดคลื่นหัว ใจ
การควบคุมและใช้เครื่องวัด การเฝ้าดูภาพที่แสดงคลื่นหัวใจของคนไข้ผ่านมอนิเตอร์ การส่งผลให้แพทย์
เพื่อทำการอ่านผล อาจบันทึกข้อสังเกตลงในแบบฟอร์มส่งแพทย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
3211.0010200-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(Medical Therapeutic Equipment Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการแก่ผู้รับการบำบัด
ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งอุปกรณ์อาจมีขนาดใหญ่ ราคาสูง หรือมีการทำงานที่ซับซ้อน เป็นเหตุให้ผู้บำบัด
ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาล ภายใต้คำสั่งและการดูแลของแพทย์ผู้ให้การรักษา เช่น การเตรียมผู้ป่วย
ให้พร้อมรับการบำบัด การจัดท่า การแจ้งให้ผู้ป่วยเปลี่ยนอิริยาบทหรืออยู่นิ่ง ๆ เป็นต้น
3211.0010201-00

นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์
(Medical Nuclear Technology Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการ การควบคุม
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อการวิจัย การดําเนินงานวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย เช่น เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยสาร
กัมมันตภาพรังสี เป็นต้น อาจต้องดำเนินการทดลองทางคลินิค (clinical trials) การประกันคุณภาพ
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เพื่อให้มั่น ใจว่าการดํ าเนิน งานของฝ่ายจัด การเครื่ องปฏิกรณ์ฯ เป็นไปด้ว ยความปลอดภั ยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3211.0010201-01

ช่างเทคนิคชำนาญการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(Nuclear Technology Technicians, nuclear reactors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ ให้เป็นไปโดยสะดวกและปลอดภัย การจัดทำรายละเอียดบันทึก การปฏิบัติงาน
การดู แ ลรั ก ษาฐานข้อ มู ล ที ่เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บั ต ิง าน การจั ด เก็ บ และบำรุง รั ก ษาวัส ดุ อ ุ ปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง การอํานวยความสะดวกในการส่งคําขออนุมัติใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ เช่น การนํา
สารตัวอย่างเข้าและออกจากอุปกรณ์อาบรังสี การขนส่งสารตัวอย่างที่อาบรังสีออกจากบริเวณอาบรังสี
การออกแบบอุปกรณ์ใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ ตามความต้องการของผู้ใช้และร่วมสนับสนุนงาน
ในระหว่างการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์ฯ เป็นต้น
3211.0010201-02

นักเทคนิคด้านการแพทย์นิวเคลียร์ผลิตสารไอโซโทป
(Radiology Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียมสารตั้งต้นที่จะนำ
มาฉายแสง เพื่อเปลี่ยนอะตอมของธาตุหนึ่งให้เปลี่ยนไปเป็นอะตอมอีกธาตุหนึ่งด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
กลายเป็นสารรังสีที่ต้องการ เช่น สารประกอบไอโอดีน-131 สารประกอบเทคนีเซียม-99 เอ็มสารประกอบ
ซาแมเรียม - 153 และสารประกอบฟอสฟอรัส - 32 เป็นต้น
3211.0010202-00

นักเทคนิคอุปกรณ์การกายภาพบำบัด
(Physiotherapeutic Equipment Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการผู้มารับการกายภาพ
บำบัดด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
3211.0029090-90

หน่วย 3212

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
(Medical and pathology laboratory technicians)

นั ก เทคนิ ค ประจำห้ อ งปฏิบ ั ติ ก ารทางการแพทย์แ ละพยาธิว ิท ยา เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยทำ
การทดสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวอย่างของเหลวและเนื้อเยื่อร่างกาย เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของผู้ป่วยหรือสาเหตุของการเสียชีวิต ภายใต้การกำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การช่วยดำเนินการวิเคราะห์ของเหลวจากร่างกายทางเคมี ได้แก่ เลือดปัสสาวะ
และไขกระดูกสันหลัง เพื่อระบุลักษณะของส่วนประกอบที่ปกติและผิดปกติ
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(ข) การช่วยปฏิบัติงาน การสอบเทียบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง)
แคลอริมิเตอร์ (เครื่องมือวัดปริมาณความร้อน) เฟลมโฟโตมิเตอร์ (วิเคราะห์ธ าตุโ ดยใช้เปลวไฟ)
และเครื่องวิเคราะห์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(ค) การป้อนข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและผล
ทางการแพทย์ล งในระบบบัน ทึกข้อมูล การรายงานผลให้แพทย์และผู้ประกอบวิช าชีพที่เกี่ยวข้ อง
กับสุขภาพอื่น ๆ ทราบ
(ง) การช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีววิทยาเพื่อดูปริมาณสารเคมีหรือปฏิกิริยา
(จ) การจัดเตรียมเครื่องมือทดลอง การทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(ฉ) การช่วยวิเคราะห์ผลการค้นพบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลที่ได้
(ช) การช่วยกำหนดและติดตามโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผล
การทดลองในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน การประเมินและแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการเทคนิค การทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างการทดลอง
(ซ) การหาชิ้น ตัวอย่าง การเพาะเลี้ยง การคัดแยกและระบุชนิดของจุล ินทรีย์
สำหรับการวิเคราะห์
(ฌ) การตรวจสอบเซลล์ย้อมสีเพื่อระบุความผิดปกติ
(ญ) การฉีดภูมิคุ้มกันลงในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ การฉีดอาหารเหลวหรืออาหาร
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักเทคนิคธนาคารเลือด นักเทคนิคเซลล์วิทยา
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นักเทคนิคพยาธิวิทยา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- พยาธิแพทย์
- นักเทคนิคนิติวิทยาศาสตร์
- นักเทคนิคด้านการรักษาสัตว์
- นักเจาะเลือด
3212.0010000-00

นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นผู้ช่วยทำการทดสอบ
ทางการแพทย์เกี่ย วกับ ตัว อย่างของเหลวและเนื้ อเยื่ อร่า งกาย การช่วยปฏิบัติงาน การสอบเที ยบ
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การช่วยวิเคราะห์ตัวอย่ าง
ทางชีว วิทยาเพื่อดูป ริมาณสารเคมีห รือปฏิกิริยา การจัดเตรียมและทำความสะอาดเครื่องมื อที่ใช้
ในการทดลอง
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3212.0010100-00

นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย เป็นผู้ช ่ว ยทำการทดสอบ
ทางการแพทย์เกี่ย วกับ ตัว อย่างของเหลวและเนื้ อเยื่ อร่า งกาย การช่วยปฏิบัติงาน การสอบเที ยบ
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การช่วยวิเคราะห์ตัวอย่ าง
ทางชีว วิทยาเพื่อดูป ริมาณสารเคมีห รือปฏิกิริยา การจัดเตรียมและทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้
ในการทดลอง
3212.0010101-00

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Medical scientist personnels)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุน การตรวจ
วิ เ คราะห์ ง านวิจ ัย ทางห้อ งปฏิบ ั ติ ก าร เพื ่ อ อำนวยความสะดวกในการปฏิบ ัต ิ งานตรวจวิเ คราะห์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุ ข
และภั ย สุ ข ภาพ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค สิ ่ ง แวดล้ อ ม การดู แ ล บำรุ ง รั ก ษา เครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
3212.0010102-00

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
(Medical Technologist Assistants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของนั ก เทคนิค การแพทย์ เช่ น การรั บ และตรวจสอบสิ่ งส่ง ตรวจให้ ตรงกับ
ใบส่งตรวจและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ พิมพ์ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไป
แจกจ่ายในห้องปฏิบ ัต ิการ การปั่น เลือดและปัส สาวะ เพื่อเตรียมให้ฝ ่ายเทคนิค การแพทย์ น ำไป
ทำการตรวจวิเคราะห์ต่อ เป็นต้น
3212.0010103-00

นักเทคนิคธนาคารเลือด (Blood Bank Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจและทดสอบเลือด
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้เทคนิคการดูดซับ (Adsorption) การแยกแอนติบอดีออกจากเม็ดเลือด
แดง(Elution) และการใช้เอนไซม์ (Enzyme treated red cells) เป็นต้น การมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการพื้นฐานในการตรวจหมู่เลือดระบบต่าง ๆ (Red blood cell phenotyping) เช่น การตรวจ
ความเข้ากันได้ของเลือด (Compatibility testing) การตรวจกรองหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนของเม็ด
เลือดแดง (Antibody screening) และการตรวจแยกชนิดของแอนติบอดี (Antibody identification)
3212.0019090-90

นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แ ละพยาธิ วิ ทยา
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
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หน่วย 3214 นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เทียมและฟันเทียม
(Medical and dental prosthetic technicians)
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เทียมและฟันเทียมเป็นผู้ออกแบบ สร้างให้พอดี
บริการและซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์และทันตกรรมตามใบสั่งแพทย์หรือคำแนะนำ
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นผู้กำหนดและอาจเป็นผู้ให้บริการอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมเพื่อแก้ไขปัญหาทางกายภาพหรือทางทันตกรรม เช่น เฝือกคอ เฝือกระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ แขนขาเทียม เครื่องช่วยฟัง ที่พยุงอุ้งเท้าและครอบฟันและสะพานฟัน เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจสอบ การสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายผู้ป่วย เพื่อตัดสินความต้องการ
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วย และเพื่อระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความพอดีของปกรณ์เสริม
(ข) การหารือกับแพทย์และทันตแพทย์เพื่อสร้างข้อกำหนดและออกใบสั่งแพทย์
เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม
(ค) การแปลความในใบสั่งแพทย์ห รือข้อกำหนดเพื่อตัดสินชนิดของผลิตภัณฑ์
หรืออุปกรณ์ที่จะต้องประดิษฐ์ขึ้น และวัสดุและเครื่องมือที่จะต้องใช้
(ง) การคำนวณหรือพิมพ์แบบลำตัว แขนขา ปาก หรือฟันของผู้ป่วยเพื่อใช้เป็น
รูปแบบ (pattern) ในการประดิษฐ์อุปกรณ์
(จ) การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมที่เท้าและกายอุปกรณ์โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น
วัสดุเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซท โลหะผสมและหนัง และเครื่องมือสำหรับหยิบจับและเครื่องมือไฟฟ้า
เป็นต้น
(ฉ) การประกอบอุปกรณ์และเครื่องมือลงบนตัวผู้ป่วย การทดสอบ และประเมินผล
และทำการปรับแก้ไขเพื่อให้ยึดติดได้พอดี ใช้งานสะดวกและสบาย
(ช) การซ่อมแซม การดัดแปลงแก้ไข และดูแลรักษาอุปกรณ์เสริมและช่ว ยพยุง
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม ตามข้อกำหนด
(ซ) การดัด การขึ้นรูปและทำให้ผ้าหรือวัสดุเข้ารูป เพื่อให้สอดคล้องตามลักษณะ
รูปร่างที่เขียนระบุไว้ซึ่งจำเป็นต่อการประดิษฐ์โครงสร้างต่าง ๆ
(ฌ) การประดิษฐ์ฟันปลอมทั้งปากหรือบางส่วน และสร้างเครื่องป้องกันฟัน ครอบฟัน
ตะขอโลหะ การอุดฟันแบบอินเลย์ (inlay) การทำสะพานฟัน และเครื่องช่วยอื่น ๆ
(ญ) การให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้งานและการดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริม
หรือกายอุปกรณ์เทียม
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิคด้านทันตกรรม ช่างทำฟันปลอม ช่าง
เทคนิคด้านอุปกรณ์เสริมที่เท้า นักกายอุปกรณ์เทียม ช่างเทคนิคด้านอุปกรณ์เสริม นักกายอุปกรณ์เสริม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ผลิตเครื่องมือผ่าตัด 7311
- ผู้ช่วยทางทันตกรรม 5329
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หมายเหตุ อาชีพในกลุ่มนี้โดยปกติแล้วต้องมีความรู้ทางการแพทย์ ทันตกรรมและกายวิภาค
และวิศวกรรม ซึ่งได้รับมาจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ ช่างเทคนิคที่สร้างและซ่อมแซมเครื่องมือ
ที่มีความแม่นยำทางการแพทย์และการผ่าตัดจะไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้
3214.0010000-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบ การสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายผู้ป่วย เพื่อตัดสินความต้องการเกี่ ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยและเพื่ อระบุ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความพอดีของอุปกรณ์เสริม การหารือกับแพทย์และทันตแพทย์เพื่อสร้าง
ข้อกำหนดและออกใบสั่ งแพทย์เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม การแปลความในใบสั่งแพทย์
การประกอบอุปกรณ์และเครื่องมือลงบนตัวผู้ป่วย การซ่อมแซม การดัดแปลงแก้ไขและดูแลรักษา
อุปกรณ์เสริมและช่วยพยุงทางการแพทย์และทางทันตกรรมตามข้อกำหนด
3214.0010100-00

นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบ การสัมภาษณ์
และตรวจร่างกายผู้ป่ว ยเพื่อตัดสิน ความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยและเพื่ อระบุ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความพอดีของอุปกรณ์เสริม
3214.0010101-00

นักกายอุปกรณ์ (Orthotics Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวัดขนาด การออกแบบ
การประดิษฐ์ การผลิต การดัดแปลง การแก้ไข การซ่อมแซมเครื่องมือกายอุปกรณ์ เช่น ขาเทียม
แขนเทียม เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว
สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและช่วยเหลือตนเองได้
3214.0010102-00

นักเทคนิคทำตาปลอม (Eye Prosthesis Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประดิษฐ์ตาปลอมเพื่อให้
ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาได้สวมใส่ แล้วกลับไปยืนในสังคมได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึง ไม่ถูกกีดกันหรือล้อเลียน
และสามารถทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคม การใช้สารพิมพ์ร่องลูกตาแล้วนำไปขึ้นรูปด้วยแว็กซ์
การแกะเกลาผิวเพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับตาอีกข้าง แล้ววางตำแหน่งตาดำ การลงสีชิ้น
ตาปลอมแล้วเคลือบผิว
3214.0010103-00

นักเทคนิคด้านฟันเทียม (Dental Technicians)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การประดิ ษ ฐ์ ฟ ั น ปลอม
เครื่องมือดัดฟัน ถาดพิมพ์ปาก จัดเรียงฟันปลอมให้สมกับธรรมชาติ บัดกรี เชื่อม และหล่อโลหะต่าง ๆ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการใส่ฟัน ดัดฟัน หรือบูรณะฟัน จัดหา ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ เป็นต้น การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้ าหน้า ที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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นักเทคนิคด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(Nursing and midwifery associate professionals)

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้ให้การ
พยาบาลขั้นพื้นฐานและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล แก่ผู้ที่เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจ ผู้ พิการ
หรือไม่แข็งแรง และบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพ
รวมถึงการดูแลและให้คำแนะนำทั้ งก่อน ระหว่าง และหลังคลอดบุตร โดยทั่วไปจะปฏิบัติงานภายใต้
การควบคุม และการปฏิบ ัติตามแผนการดูแลสุขภาพ การรักษา และการส่งต่อผู้ป่ว ยซึ ่ง กำหนด
โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้การพยาบาล การดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคล การรักษา และให้คำแนะนำผู้ ป่วยตามแผนการดูแลตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
เป็น ผู้กำหนด การช่ว ยพยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภ์วิชาชีพ และแพทย์ในการบริห ารยา การรักษา
ทำความสะอาดบาดแผลและใช้อุปกรณ์ตกแต่งแผล การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร การประเมินความก้าวหน้า
ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การช่วยเหลือในการทำคลอด และสังเกตสัญญาณและอาการ
ที่จำเป็นส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การให้การดูแลและสนับสนุนสตรี
และทารกหลังคลอด
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3221 ผู้ช่วยพยาบาล
3222 ผู้ช่วยผดุงครรภ์
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์วิชาชีพกับผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยผดุงครรภ์ ควรพิจารณาที่ลักษณะของงานที่ทำที่ตรงตามนิยามที่ระบุ คุณวุฒิของแต่ละบุคคลที่มี
หรือได้รับ ในแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักของการจำแนกความแตกต่าง เนื่องจากการจัดการอบรม
สำหรับพยาบาลนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ และยังเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาในประเทศนั้น ๆ ด้วย

หน่วย 3221

ผู้ช่วยพยาบาล (Nursing associate professionals)

ผู้ช่วยพยาบาล เป็นผู้ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
แก่ผู้ที่ต้องการการดูแลอันเนื่องมาจาก ความชรา การเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือความผิดปกติทางร่างกาย
หรื อ ทางจิ ต ใจ โดยทั ่ ว ไปจะทำงานภายใต้ก ารควบคุ ม ของพยาบาลวิช าชี พ และทำงานสนั บสนุน
ตามแผนการดูแลแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งกำหนดโดยแพทย์ พยาบาลและผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้การพยาบาล การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การรักษา การให้คำแนะนำ
เรื่องสุขภาพของผู้ป่วย ตามแผนการดูแลที่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ด้านสุขภาพเป็นผู้กำหนด
(ข) การบริหารยาและการรักษาอื่น ๆ แก่ผู้ป่วย การเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วย
และการตอบสนองต่อการรักษา การส่งต่อผู้ป่วยและครอบครัวให้อยู่ในความดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพสำหรับกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(ค) การทำความสะอาดบาดแผล และใช้อุปกรณ์ตกแต่งแผล
(ง) การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยและการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับลงในระบบ
บันทึกข้อมูล
(จ) การช่วยในการวางแผน และจัดการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
(ฉ) การให้ความช่วยเหลือในการให้การปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาล
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- พยาบาลให้คำปรึกษาในโรงพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลให้คำปรึกษาในโรงพยาบาล พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
- ผดุงครรภ์วิชาชีพ
- ผู้ช่วยผดุงครรภ์
- พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลหรือคลินิก)
- พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (บ้าน)
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างพยาบาลวิชาชี พกับผู้ช่วยพยาบาลนั้นควรพิจารณา
ที่ลักษณะของงานที่ทำที่ตรงตามนิยามที่ระบุคุณวุฒิที่แต่ละบุคคลมีหรือได้รับในแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่
ปั จ จั ย หลั ก ของการจำแนกความแตกต่ า ง เนื ่ อ งจากการจั ด การการศึ ก ษาสำหรั บ พยาบาลนั้ น
มีความหลากหลายแตกต่างกั นไปอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ และยังเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ในประเทศนั้นๆ ด้วย

หน่วย 3222 ผู้ช่วยผดุงครรภ์ (Midwifery associate professionals)
ผู้ช่วยผดุงครรภ์ เป็นผู้ให้การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและให้คำแนะนำก่อน ระหว่าง
และหลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร โดยดำเนินงานตามแผนการดูแล การรักษาและการส่งต่อผู้ป่วย
ซึ่งกำหนดโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้คำแนะนำแก่ส ตรี ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ
สุขลักษณะ การออกกำลังกาย แผนการคลอดและแผนฉุกเฉิน การให้นมบุตร การดูแลทารก การวางแผน
ครอบครัวและการคุมกำเนิด การดำเนินชีวิตประจำวัน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ
การคลอดบุตร
(ข) การประเมิ นความก้ าวหน้ าระหว่ างการตั ้ งครรภ์ การคลอดบุ ตร การสั งเกต
สัญญาณและอาการที่ต้องใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยไปยังผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
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(ค) การดูแลการคลอดบุตร โดยปกติแล้ ว จะทำในกรณีที่ไม่มีความซับซ้อนหรือ
ช่วยเหลือแพทย์หรือผดุงครรภ์วิชาชีพในการทำคลอดบุตร
(ง) การให้การดูแลและการช่ว ยเหลือแม่ห ลั งการคลอดบุตรและทารกแรกเกิ ด
การติดตาม การดูแลภาวะสุขภาพ การระบุสัญญาณและอาการที่จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์แผนโบราณ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- พยาบาลให้คำปรึกษาในโรงพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
- ผดุงครรภ์วิชาชีพ
- ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาล)
- พี่เลี้ยงด้านการผดุงครรภ์
หมายเหตุ อาชีพในหน่ว ยนี้รวมถึง อาชี พ ที่ ต้ อ งการผู ้ท ี่ม ีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานประจำวัน และการทำหน้าที่ผดุงครรภ์ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง การฝึกอบรม
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกณฑ์ในการสรุปผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ควรพิจารณาที่ลักษณะของงาน
ที่ทำที่ตรงตามนิยามที่ระบุ และไม่ใช่คุณสมบัติที่บุคคลมีหรือเป็นที่โดดเด่นในประเทศ ผดุงครรภ์แผน
โบราณและแผนปัจจุบันที่เป็นผู้ให้การดูแลด้านการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรขั้นพื้นฐานและให้
คำแนะนำตามประสบการณ์และความรู้ ที่ได้รับ อย่า งไม่ เป็นทางการจากประเพณี และการปฏิ บ ั ติ
ของชุมชนที่พวกเขาเกิด จะจัดให้อยู่ในหน่วยนี้ผู้ช่วยคลอดที่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์
และการดูแลทั่วไปและให้คำแนะนำแก่สตรีและครอบครัวระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
จะจัดอยู่ในหมู่ 532 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ
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ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน
(Traditional and complementary medicine associate professionals)

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
เป็ น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ผู้ที่มี
ความผิดปกติและผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ โดยใช้การรักษาด้วยสมุนไพรและวิธีอื่น ๆ ตามทฤษฎีความเชื่อ และ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมประเพณีและองค์ความรู้ ดูแลรักษา โดยการใช้เทคนิคการรักษาและ
การให้ยาแผนดั้งเดิม ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทำหน้าที่ในการดูแลรักษาตามแผนการดูแล
ที่กำหนดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบแผนดั้งเดิมหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจร่างกายผู้ป่วย การซักประวัตผิ ู้ป่วย
และครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อระบุภาวะสุขภาพ และลักษณะของความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยทางร่างกาย
หรือจิตใจ หรืออาการบาดเจ็บอื่น ๆ การให้คำแนะนำและให้การดูแลและรักษาการเจ็บป่วยและอาการป่วย
อื่น ๆ โดยใช้เทคนิคการรักษาและการให้ยาแบบแผนดั้งเดิม เช่น การดัดดึงร่างกายและการออกกำลังกาย
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การเจาะเลือดออกทางหลอดเลือดและการรักษาโดยใช้สมุนไพร สารสกัดจากพืช แมลง และสัตว์ เป็นต้น
การดูแลรักษา เช่น การฝังเข็ม ยาอายุรเวท เป็นต้น การรักษาแบบโฮมีโอพาทีย์ และสมุนไพรตามแผน
การดูแลรักษาและพัฒนากระบวนรักษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบดั้งเดิมหรือผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพอื่น ๆ การให้การดูแลและการรักษา การบาดเจ็บทางกาย เช่น การนวด การจัดและการรักษา
กระดูกส่วนที่แตกหักและกระดูกที่ผิดปกติ โดยใช้วิธีการจัดกระดูก ดัดดึงร่างกายแบบแผนดั้งเดิม เป็นต้น
การรักษาด้วยสมุนไพร การให้คำแนะนำแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ
สุขอนามัย การดำเนินชีวิตประจำวัน และประเด็นอื่น ๆ เพื่อดูแลรักษาหรือพัฒนาสุขภาพและการใช้ชีวิตให้
ดีขึ้น การส่งต่อผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้มั่ นใจว่าการดูแลรักษา
เป็นไปอย่างที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ทางเลือก - 3230

หน่วย 3230

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ทางเลือก
(Traditional and complementary medicine associate professionals)

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้อ งกัน การดูแลและรักษาความเจ็บป่ วยทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์
ผู้ที่มีความผิดปกติ และผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ โดยใช้การรักษาด้วยสมุนไพรและวิธีอื่น ๆ ตามทฤษฎี
ความเชื่อ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมประเพณีและองค์ความรู้ ดูแลรักษา โดยการใช้เทคนิค
การรักษาและการให้ยาแผนดั้งเดิม ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทำหน้าที่ในการดูแลรักษา
ตามแผนการดูแลที่กำหนดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบแผนดั้งเดิมหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจร่างกายผู้ป่วย การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อระบุ
ภาวะสุขภาพ และลักษณะของความผิดปกติ หรือความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจหรืออาการ
บาดเจ็บอื่น ๆ
(ข) การให้คำแนะนำและให้การดูแล การรักษาการเจ็บป่วยและอาการป่วยอื่น ๆ
โดยใช้เทคนิคการรักษาและการให้ยาแบบแผนดั้งเดิม เช่น การนวด การดัดดึงร่างกายและการออกกำลังกาย
เป็นต้น การเจาะเลือดออกทางหลอดเลือด การรักษาโดยใช้สมุนไพรสารสกัดจากพืชแมลง และสัตว์
(ค) การดูแลรักษาโดยการใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมและยาที่ผลิตด้วยตนเองหรือทำ
หน้าที่ในการดูแลรักษาตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบดั้งเดิมหรือผู้ท ี่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ
(ง) การให้การดูแลและการรักษาการบาดเจ็บทางกาย เช่น การจัดและการรักษา
กระดูกส่วนที่แตกหักและกระดูกที่ผิดปกติโดยใช้วิธีการแบบแผนดั้งเดิม การดัดดึงร่างกาย การรักษา
ด้วยสมุนไพร เป็นต้น
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(จ) การให้คำแนะนำแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ
สุขอนามัย การดำเนินชีวิตประจำวันและประเด็นอื่น ๆ เพื่อรักษาหรือพัฒนาสุขภาพและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น
(ฉ) การส่งต่อผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้
มั่นใจว่าการดูแลรักษาเป็นไปอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักเทคนิคการฝังเข็ม นักเทคนิคอายุรเวช นักจัดกระดูก
หมอสมุนไพร นักเทคนิคการรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ หมอพื้นบ้าน นักบำบัดด้วยการขูดและนวดด้วยถ้วย
สุญญากาศ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักฝังเข็ม
- ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน
- ผู้รักษาด้วยยาสมุนไพรจีน
- นักอายุรเวช
- ผู้รักษาแบบโฮมีโอพาธีย์
- นักธรรมชาติบำบัด (Naturopath)
- ผดุงครรภ์แผนโบราณ
- นักบำบัดด้วยการกดจุด
- นักบำบัดด้วยน้ำ
- ผู้จัดกระดูกสันหลัง(Chiropractor)
- ผู้รักษาโรคกระดูก (Osteopath)
- ผู้รักษาด้วยความเชื่อทางศาสนา
- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หมายเหตุ อาชีพการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกต้องการผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในประโยชน์และการประยุกต์การรักษาแบบแผนดั้งเดิมและแบบทางเลือกเป็นอย่างมาก ซึ่งพัฒนา
ขึ้นจากผลของการศึกษาเทคนิคเหล่านี้อย่างเป็นทางการมายาวนานตลอดจนกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
และองค์ประกอบของยาแผนปัจจุบัน จะจัดอยู่ในหน่วย 2230 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ผสมผสาน ส่วนอาชีพนี้ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษาและการอบรมระยะสั้น
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือมีการปฏิบัติด้านการรักษาในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ จะจัดอยู่ใน
หน่วย 3230 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิม และการแพทย์ทางเลือก ผู้ที่ดูแลรักษา
โดยการใช้เทคนิคการรักษาและการให้ยาแผนโบราณ ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือทำหน้าที่ใน
การดูแลรักษาตามแผนการดูแลที่กำหนดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการรักษาแบบแผนดั้งเดิมหรือผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในหน่วย 2230
ผู้รักษาโรคที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิญญาณ โดยไม่ใช้การรักษาโรค
โดยสมุนไพรหรือการรักษาโดยการใช้ยา หรือการรักษาทางร่างกาย จะรวมไว้ในหน่วย 3413 ผู้ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
อาชีพที่ให้การบำบัดรักษาโดยใช้การนวดแบบโบราณและการใช้ความดัน เช่น นักบำบัด
ด้วยการกดจุด (acupressure) และด้วยการนวดกดจุด (shiatsu) จะจัดอยู่ในหน่วย 3255 นักเวชศาสตร์
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ฟื้นฟูและผู้ช ่ว ยนักกายภาพบำบัด ผดุงครรภ์แผนดั้งเดิมและแผนปัจจุบันที่เป็นผู้ให้การดูแลด้าน
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรขั้นพื้นฐานและให้คำแนะนำตามประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับอย่างไม่
เป็นทางการจากประเพณีและการปฏิบัติของชุมชนที่พวกเขาเกิด จะจัดให้อยู่ในหน่วย 3222 ผู้ช่วยผดุงครรภ์
3230.0010000-00

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ทางเลือก ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การตรวจร่างกายผู้ป่ว ย
การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อระบุภาวะสุขภาพ และลักษณะของความผิดปกติ
การให้คำแนะนำและให้การดูแล การรักษาการเจ็บป่วยและอาการป่วยอื่น ๆ การดูแลรักษาโดยการใช้
เทคนิคแบบดั้งเดิมและยาที่ผ ลิตด้ว ยตนเองหรื อทำหน้ าที่ในการดูแลรั กษาตามแผนที ่กำหนดขึ้ น
การให้การดูแลและการรักษาการบาดเจ็บ ทางกาย การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ
สุขอนามัย การดำเนินชีวิตประจำวันและประเด็นอื่น ๆ
3230.0010100-00

หมอพื้นบ้าน (Local doctors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านตามวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนสื บ ทอดกั น มานาน เป็ น ที ่ น ิ ย มยกย่ อ งจากชุ ม ชนหมอพื ้ น บ้ า นต้ อ งได้ ร ั บ การรั บ รอง
จากประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริ การสาธารณสุข
ของรัฐ ระดับปฐมภูมิ
3230.0010101-00

ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวด (Massage Therapists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อย
ตามร่างกายด้วยวิธีการหัตถบำบัด เช่น การนวด การดัด การประคบร้อน การประคบเย็น การนวด
กดจุดแบบแพทย์แผนจีน การนวดกดจุดสะท้อนเท้า และการนวดกระดูก เป็นต้น
3230.0010101-01

ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกดจุดแบบแพทย์แผนจีน
(Acupressurists)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การรักษาด้ว ยการกดจุด
ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนตามความเชื่อที่ว่ามีพลังงานไหลเวียนทั่วร่างกายมนุษย์ในลักษณะเฉพาะ
และเมื่อไหร่ที่ร่างกายมนุษย์อยู่ภายใต้สภาวะเครียด การถ่ายเทพลังงานและอวัยวะต่าง ๆ จะขาด
ความสมดุล การกดสัมผัสด้วยนิ้วมือตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของร่างกายเช่นใช้นิ้วชี้ของมือทั้งสองข้าง
กดบริเวณใต้ตา ในการบำรุงสายตาหรือใช้นิ้วกลางกดลงที่จุดกึ่งกลางของบ่า แล้วเคลื่อนไหวข้อไหล่
ในเวลาเดียวกัน ในการบำรุงรักษาแขนและไหล่
3230.0010101-02

ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
(Foot Reflexologists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรักษาด้วยการนวดกดจุด
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่เท้า ซึ่งช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
และสนับสนุนการทำงานของต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย
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3230.0010101-03

ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวดกระดูก (Osteopatists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้การรักษาด้วยการนวด
ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงกระดูกกับเนื้อเยื่อต่าง ๆ
3230.0019090-90

หมู่ 325

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนดั้งเดิม
และการแพทย์ทางเลือก ด้านการสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
(Other health associate professionals)

ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิค
และให้บริการช่วยเหลือด้านทันตกรรม การจัดการเวชระเบียน สุขภาพชุมชน และการแก้ไขสมรรถภาพ
ในการมองเห็นที่ลดลง ด้านกายภาพบำบัด อนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การให้ บริ การการดู แลขั ้ นพื ้ นฐานใน
การป้องกันการรักษาโรคและความผิดปกติของฟันและช่องปาก การให้คำแนะนำแก่ชุมชนและแบบ
รายบุคคลเกี่ยวกับสุขอนามัย การโภชนาการ และมาตรการการป้องกันอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพ การรวบรวมและการรักษาเวชระเบียนของผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบกรณีเจ็บป่วย
และการรั กษา และเพื ่ อเป็ นข้ อมู ลสำหรั บการวิ จ ั ย การออกใบเสร็ จค่ ารั กษา การควบคุ มต้ นทุ น และ
การปรับปรุงการรักษา การช่วยเหลือครอบครัวให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง
ภาวะสุขภาพ การให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและสุขลักษณะเพื่อจำกัดการระบาดของ
โรคติดต่อ การประกอบและจัดทำเลนส์ที่เหมาะสมกับสายตา การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
การนวดกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายพาผู้ป่วยไปที่ห้องตรวจ การดูแลผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการตรวจ
รักษา การเข้าช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีเกิดอุบัติเหตุ กรณีฉุกเฉิน และเมื่อได้รับการร้องขอ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3251 ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
- 3252 นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
- 3253 ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน
- 3254 ช่างแว่นตา
- 3255 นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
- 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
- 3257 ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- 3258 ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล
- 3259 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 3251 ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์และช่างทันตกรรม
(Dental nurses , Dental assistants and Dental therapists)
ทันตาภิบาลเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐานในการป้องกัน
และการรั ก ษาโรคและความผิ ด ปกติ ข องฟั น และปาก ตามรายแผนการดู แ ลและขั ้ น ตอนต่ า ง ๆ
ที่ทันตแพทย์ ห รือผู้ป ระกอบวิช าชีพอื่น ๆ ด้านสุขภาพช่องปากอื่นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพทั่ว ไป การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกันโรคในช่อ งปาก
การรักษาทางทันตกรรมขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยการกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพของตนเอง การนำความรู ้ ท างระบาดวิ ท ยาและสั ง คมวิ ท ยา
มาวิ เ คราะห์ส ภาวะสุ ขภาพและสุ ขภาพช่อ งปากของชุ ม ชน การวิ เ คราะห์ป ั จจัย ต่ าง ๆ ในชุ มช น
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อ นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การวางแผนและดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิชาการ ร่วมกับสภาพความเป็นจริงทางสั งคม
ของชุมชน การติดตามและประเมิน ผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ความรู้และการมีส่ว นร่วม
ของชุมชน การสื่อสารให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากได้ การส่งเสริ ม
ให้ช ุมชนดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่าการให้ผู้อื่นมาดูแล การเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
(ข) การป้องกันโรคในช่องปาก ประกอบด้วย การประเมินภาวะเสี่ยง การวินิจฉัยคัด
กรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากและส่งต่อผู้ป่วย การใช้มาตรการทางทันตกรรม
ป้องกัน ได้แก่ การควบคุมแผ่นคราบจุลิ น ทรีย์ การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ การเคลือบหลุมร่องฟัน
การใช้วัสดุอุดฟันอื่น ๆ เพื่อการป้องกันและใช้มาตรการต่าง ๆให้สอดคล้องกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
รวมถึงการประยุกต์หลักจิตวิทยาเพื่อการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในระดับบุคคล
และครอบครัว
(ค) การรักษาโรคในช่องปาก ประกอบด้วย งานทันตกรรมหัตถการ ได้แก่ การอุดฟัน
น้ำนมที่ผุ ไม่ถึงโพรงประสาท และรอยผุไม่ซับซ้อน การอุดฟันแท้ที่ผุไม่ถึงโพรงประสาท และรอยผุ
ไม่ซับซ้อน การอุดฟันชั่ว คราวเพื่อการส่งต่อ ด้วยวัสดุอุดชั่ว คราว การดูแลสภาวะปริทันต์ ได้แก่
การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ การขูดหินน้ำลาย และการทำความสะอาดฟันทั้งปากในผู้ป่วยที่ เหงือก
อักเสบ การทัน ตศัล ยกรรม ได้แก่ การถอนฟั นน้ ำนมที่ ขึ ้น ปกติโ ดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ รวมถึ ง
การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการให้บริ การ
ทันตกรรม และการจ่ายยาตามบัญชียาศูนย์สุขภาพชุมชน
(ง) การให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การให้การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ป่วย การป้องกัน
และควบคุมการแพร่เชื้อในงานบริการทันตกรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ เป็นบุคลากร
ที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วยทั้งในขั้นตอนก่อนและหลังการรักษาทางทันตกรรม รวมทั้งช่วยเหลือทันตแพทย์
ในการบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูที่เกี่ยวกับช่องปากและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การช่วยทันตแพทย์ระหว่างการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม
(ข) การเตรียมวัสดุทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์
(ค) การเตรียมทำความสะอาด และฆ่าเชื้อเครื่องมือทันตกรรม อุปกรณ์และวัสดุ
ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย
(ง) การเตรียมผู้ป่วยให้ พร้อมสำหรับการตรวจหรือการรักษา ซึ่งได้แก่ การอธิบาย
ขัน้ ตอนการรักษา และการจัดวางท่าของผู้ป่วยให้ถูกต้อง
(จ) การถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือเพื่อสนับสนุนการวิจัย
(ฉ) การจัดทำสถิติการรักษาพยาบาล
(ช) การแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ทันตแพทย์
- ช่างกลด้านทันตกรรม
- นักกายอุปกรณ์เสริมด้านทันตกรรม
- ช่างเทคนิคด้านทันตกรรม
- ผู้ช่วยทางทันตกรรม
3251.0010000-00

ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
โดยการกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง การป้องกัน
โรคในช่องปาก การรักษาโรคในช่องปาก การให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การให้การปฐมพยาบาลสำหรับผู้ป่วย
การป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในงานบริการทันตกรรม
3251.0010100-00

ทันตาภิบาล (Dental Hygienics/Therapists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมการรักษาสุขภาพฟัน
ในชุมชน เช่น การลงพื้นที่ให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เป็นต้น การสาธิตการแปรงฟัน
การให้บริการทางทัน ตกรรมแบบไม่ซับซ้อน เช่น การอุดฟัน การถอนฟัน เป็นต้น การเตรียมห้ อง
ฟั น อุ ป กรณ์ การล้ า งเครื่ อ งมื อ การนึ ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ทั น ตาภิ บ าลต้อ งมี ว ุฒ ิป ริญ ญาตรีด ้า นสาธารณสุ ข
กับทันตยแพทยสภาแล้วขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขด้านทันตสาธารณสุข
3251.0010200-00

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist’s Aides)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน
ของทันตแพทย์ เช่น การส่งต่อเครื่องมือ การผสมวัสดุทางทันตกรรม การปั่นอมัล กัม การปรับไฟ
ส่องช่องปากล้างเครื่องมือแพ็คนึ่งฆ่าเชื้ อและการตรวจดูปริมาณวัสดุที่ขาดเหลือ เป็นต้น การจัดทำ
รายงานประจำวัน รายงานการปฏิบัติงานและบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในกลุ่มงาน
ทันตกรรม การจัดตารางเวลานัดหมาย
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3251.0010300-00

ช่างทันตกรรม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเตรียม การจัดทำอุปกรณ์
ด้านทันตกรรมให้พร้อมใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย การดำเนินการเรื่องการจัดทำฟันเทียมหรืออุปกรณ์
ด้านทันตกรรมหรือด้านอื่นๆ ตามที่ทันตแพทย์สั่งการ
3251.0019090-90

หน่วย 3252

ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
(Medical records and health information technicians)

นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นผู้พัฒนาการดูแล
บำรุงรักษา และการปฏิบัติงานด้านการประมวลผลบันทึกสุขภาพ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลใน
สถานพยาบาลและสถานดูแลสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ
ด้านสุขภาพตามกฎหมาย จริยธรรม และการบริหารจัดการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผน การพัฒนา การดูแลบำรุงรักษา การจัดทำดัชนีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
การระบบจัดเก็บและการระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อรวบรวม การจำแนก การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
(ข) การจัดทำสำเนา การรวบรวม และการประมวลผลบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย
เอกสารการเข้ารับการรักษาและการออกจากสถานพยาบาล และรายงานทางการแพทย์อื่น ๆ การลง
ในระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเฝ้าตรวจติดตามผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย การเฝ้า
ติดตามการระบาด การวิจัย การออกใบแจ้งค่ารักษา การควบคุมต้นทุนและการปรับปรุงดูแลรักษา
(ค) การตรวจสอบบัน ทึ กเพื ่ อความสมบูร ณ์ ความถูกต้ องและความสอดคล้ อ ง
ตามระเบียบข้อบังคับ
(ง) การแปลผลข้อมูลทั้งที่เป็นลักษณะการบรรยายและข้อมูลเชิงตัวเลขจากเวช
ระเบียนและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริก ารด้านสุขภาพให้เป็นรหัสสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
การจัดประเภทข้อมูล
(จ) การดูแลรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นความลับ
และให้ข้อมูลแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีสิทธิรับทราบตามระเบียบ
(ฉ) การควบคุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสมียนและฝ่ายธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเวช
ระเบียน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ให้รหัสทางคลินิก เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านทะเบียน
ฐานข้อมูลโรค เสมียนข้อมูลสุขภาพ นักวิเคราะห์บันทึกทางการแพทย์ เสมียนด้านบันทึกทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านบันทึกทางการแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- เสมียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล – 4132
- เสมียนจัดเก็บแฟ้มข้อมูล – 4132, 4415
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- เลขานุการทางการแพทย์ – 3344
หมายเหตุ อาชีพในหน่วยนี้โดยปกติแล้วต้องมีความรู้ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์
กฎหมายข้ อ มู ล สุ ข ภาพ มาตรฐานข้ อ มู ล สุ ข ภาพ และการจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
หรือบนกระดาษ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษาอย่างเป็นทางการและ/หรือการฝึกอบรมระหว่าง
การทำงาน
3252.0010000-00

นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การพัฒนา การดูแล
บำรุงรักษา การจัดทำดัชนีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวม การจำแนก การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทำสำเนา การรวบรวมและการประมวลผลบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่ว ย การแปลผลข้อ มูล
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นความลับ การควบคุมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเสมียนและฝ่ายธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเวชระเบียน
3252.0010100-00

นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การพัฒนา การดูแล
บำรุงรักษา การจัดทำดัชนีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวม การจำแนก การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทำสำเนา การรวบรวมและการประมวลผลบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่ว ย การแปลผลข้อ มูล
การดูแลรักษาความปลอดภัยของเวชระเบียนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นความลับ การควบคุมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเสมียนและฝ่ายธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเวชระเบียน
3252.0010101-00

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (Medical Statisticians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการให้บริการ
ในงานเวชระเบียนอย่างมีมาตรฐาน เพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย การให้บริการจำแนกประเภท
ผู้ป ่ว ย เพื่อการส่งต่อผู้ป ่ว ยไปรับ การรั กษาเฉพาะโรคได้อย่างถู กต้ อง การให้รหัส ทางการแพทย์
ตามมาตรฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การจั ดเก็บข้อมูลทางการแพทย์
และเพื่อจัดรายงาน บันทึก สถิติ การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เช่น การวางแผน การควบคุม การกำกับ
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เวชระเบียนและสถิติ การจัดทำ/แก้ไข/ทบทวน ระเบียบปฏิบัติ/วิธี
ปฏิ บ ั ติ /คู ่ ม ื อ /มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านงานเวชระเบี ย นและสถิ ติ การตรวจสอบการให้ ร หั ส
การวิ น ิ จ ฉั ย โรคและรหั ส ผ่ า ตั ด ตามคู ่ ม ื อ ICD – 10 และ ICD -9 – CM การจั ด ระบบ และควบคุ ม
การให้บริการค้นหาเวชระเบีย นผู้ ป่ว ยเพื่อการรักษาพยาบาล การวิจัย การประกันชีว ิตและอื่น ๆ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น การจัดทำระบบ การควบคุมและกำกับ
การจัดทำระเบียบการยืมเวชระเบียนผู้ป่วย การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยนอกให้มีความถูกต้อง
และรวดเร็ว อยู่เสมอ การจัดระบบบริการเวชระเบียนผู้ป่ว ยใน ทั้งในส่ว นของการลงทะเบี ย นรั บ
การนำส่งให้แพทย์สรุปการวินิจฉัยโรค การตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรค และการจัดทำดัชนีชี้บ่ง
ในการจั ด เก็ บ เพื ่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น จั ด ทำข้ อ มู ล สถิ ต ิ ข องผู ้ ม ารั บ บริ ก ารอื ่ น ๆ ทุ ก ประเภท
ตามที่หน่วยงานร้องขอ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเวชสถิติ และนำมาประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องกับ

130

ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานในลักษณะผู้ชำนาญการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัดได้
วิเคราะห์ระบบงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการเวชระเบียนในโรงพยาบาล
3252.0010101-01

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านทะเบียนฐานข้อมูลโรค
(Medical Statisticians, disease database)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บ การจัดทำ ฐานข้อมูลโรคที่สำคัญทั้งในระดับท้องถิ่น
จังหวัด ภูมิภ าคและระดับ ประเทศ เช่น ฐานข้อมูล โรคหัดเยอรมัน ฐานข้อมูล การติดเชื้อเอชไอวี
ฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น การสำรวจและบันทึกข้อมูลทั่วไป (อายุ ที่อยู่ ศาสนา สถานภาพ
สมรส) ข้อมูลสถานะสุขภาพ (เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด) ข้อมูลสุขภาพเฉพาะประเด็น (ตาย
พิการ ภาระโรค) ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (สุขภาพจิต สุขภาพในช่องปาก มะเร็ง) การลงทะเบียน
ผู้ป่วยการตรวจ การคัดกรอง
3252.0010102-00

นักวิเคราะห์บันทึกทางการแพทย์ (Medical Record Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์บันทึกทางการแพทย์
ในเชิงสถิติ เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์โรคระบาด การสร้างเสริมความก้าวหน้าในการรักษาและการทำให้
คนไข้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย วิเคราะห์จากข้อมูลการรักษา ผลการทดลอง
จากห้องปฏิบัติการและข้อมูลจากเทคโนโลยีการฉายภาพทางการแพทย์ในระหว่างการวินิจฉัย รวมทั้ง
ข้อมูลการใช้ยา ประวัติการเจ็บป่วย ปัจจัยความเสี่ยงและพฤติกรรม
3252.0019090-90

นักเทคนิคบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

หน่วย 3253 ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน (Community health workers)
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ การส่งต่อและการติดตามผล ด้านสุขภาพ
การจัดการรายกรณี และการดูแลและป้องกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน และให้บริก ารเข้าเยี่ยมตามบ้ าน
ในชุมชนเฉพาะและเป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลและครอบครัวในการแนะนำ
ระบบบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้ข้อมูลแก่ครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางสุขภาพ ได้แก่
ด้านโภชนาการ สุขลักษณะ การดูแลทารกและเด็กเล็ก การให้ภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว
ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันโรคติดเชื้อทั่วไป การป้องกันพิษ การปฐมพยาบาลสำหรับการรักษาอาการ
ป่วยทั่วไป การติดสารเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และประเด็นอื่นๆ
(ข) การออกเยี ่ ย มครอบครั ว ต่ า ง ๆ ตามบ้ า นเพื ่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ สั ง คม
และการบริการอืน่ ๆ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จัดให้
(ค) การเยี่ยมครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้เพื่อเฝ้าตรวจติดตาม
สภาพความเป็ น อยู ่ ท ั ่ ว ไป เช่ น ความก้ า วหน้ า ของการตั้ ง ครรภ์ การเติ บ โตและการพั ฒ นาเด็ ก
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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(ง) การแจกจ่า ยเวชภัณ ฑ์ส ำหรั บใช้ ในครัว เรื อนเพื่ อ การป้ อ งกัน และรั กษาโรค
ที่เกิดเฉพาะบางชุมชน เช่น มาลาเรีย ปอดบวม และโรคท้องร่วง และการให้คำแนะนำแก่ครอบครัว
และสมาชิกในชุมชนในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นต้น
(จ) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเวชภัณฑ์พื้นฐานแก่กลุ่มคนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสถานพยาบาลได้เพื่อการป้องกันและจัดการสภาวะทางสุขภาพของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เอชไอวี
โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่น ๆ เป็นต้น
(ฉ) การรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนและชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้
เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าตรวจติดตามผู้ป่วยและการส่งต่อและการรายงานตามระเบียบข้อบัง คับ
ด้านสุขภาพ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยด้านสุขภาพชุมชน ผู้สนับสนุนสุขภาพชุมชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของคนในหมู่บ้าน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- หมอชาวบ้าน
- ผดุงครรภ์แผนโบราณ
- ผู้ช่วยดูแลสุขภาพประจำบ้าน
หมายเหตุ อาชีพในหน่วยนี้ โดยปกติแล้วต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการและการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพและสังคม ผู้ให้การดูแล
ส่วนบุคคลเป็นงานประจำ และแพทย์แผนโบราณจะไม่รวมอยู่ในกลุ่มนี้
3253.0010000-00

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ข้อมูลแก่ครอบครัว
และชุมชนเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางสุขภาพ การออกเยี่ยมครอบครัวต่าง ๆ ตามบ้านเพื่อให้ข้อมูล
ด้านสุขภาพ สังคมและการบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ การเยี่ยมครอบครัว ที่ไม่ส ามารถเข้าถึง
สถานพยาบาลได้เพื่อเฝ้าตรวจติดตามสภาพความเป็นอยู่ทั่ว ไป การแจกจ่ายเวชภัณฑ์ส ำหรับใช้
ในครัวเรือนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดเฉพาะบางชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และเวชภัณฑ์พื้นฐาน การรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนและชุม ชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้
เพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าตรวจติดตามผู้ป่วยและการส่งต่อและการรายงานตามระเบียบข้อบัง คับ
ด้านสุขภาพ
3253.0010100-00

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (Public Health Technical Officers)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การใหบริการดานสาธารณสุ ข
เพื่อใหประชาชนไดรับ บริ การที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี การใหความรู ประชาสัม พันธในงาน
ดานสาธารณสุขเบื้องตนแกประชาชน เพื่อใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม การเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป การดูแล การบํารุงรักษาเวชภั ณฑ
เครื่องมืออุปกรณเพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไปตามมาตรฐาน
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3253.0010101-00

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
(Department of Social Medicine Officials)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานบริ ก าร
ของกลุ่มงานเวชกรรมสังคมประกอบด้วย งานรักษาพยาบาลชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคและระบาดวิทยาและงานบริการสุขภาพชุมชน
3253.0010102-00

เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ครอบครัว
(Department of Family Medicine Officials)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินงานบริการของกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ครอบครัว ได้แก่ การรักษาพยาบาลให้ภูมิคุ้มกันโรคส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
โรคและการสุขศึกษา เช่น งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์
ที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น
3253.0010103-00

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
(Department of Primary Care System Development
Officials)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานบริ ก าร
ของกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการสนับสนุน
การทำงานของเครือข่าย การกำหนดเป้าหมายเพื่อนำองค์กร เช่น พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นต้น
3253.0010104-00

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟู
(Department of Health Promotion and
Rehabilitation Officials)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานบริ ก าร
ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและพื้นฟู ได้แก่ การดูแลด้านการบริการสุขภาพในชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพทุกกลุ่มวัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3253.0010105-00

เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคระบาดวิทยา
(Department of Disease Control Officials)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานบริ ก าร
ของกลุ ่ ม งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคระบาดวิ ท ยา ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและระบาดวิ ท ยา
และการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การจัดให้มีคลินิก
ดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส คลินิกเอชไอวีและการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
เป็นต้น
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3253.0010106-00

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา
(Department of Health Education Officials)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดำเนิ น งานบริ ก าร
ของกลุ่มงานสุขศึกษา ได้แก่ การให้บริการสุขศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย การวิเคราะห์
ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อกำหนดกิจกรรมเป้ าหมายและวางแผน
ดำเนินงานสุขศึกษา การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมรณรงค์
ทางด้านสาธารณสุข การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ
3253.0019090-90

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3254 ช่างแว่นตา (Dispensing opticians)
ช่างแว่นตา เป็นผู้ออกแบบ การวัด การประกอบ และการจำหน่ายเลนส์สายตา ตามใบสั่ง
ของจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตรเพื่อแก้ ไขความสามารถในการมองเห็นที่ลดลงและเป็นผู้ให้บริการ
ตรวจสอบความแม่นยำของแว่นตา คอนแทคเลนส์ เครื่องช่วยในการมองเห็นและอุปกรณ์ทางสายตาอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตรวจ การดูใบหน้าและดวงตาของผู้รับบริการเพื่อให้ใส่ได้พอดีกับขนาดแว่นตา
และอุปกรณ์ทางสายตาอื่น ๆ
(ข) การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับการเลือก การดูแลรักษาแว่นตาและกรอบ
ชนิดของคอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ทางสายตาอื่น เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
ความสบายและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต
(ค) การแปลความหมายในใบสั่งจักษุแพทย์ การเตรียมงานสำหรับห้องปฏิบัติการ
ทัศนศาสตร์เ พื ่ อฝนเลนส์และขึ ้น กรอบเลนส์ การเตรียมคอนแทคเลนส์ และงานอื่น ๆ ที่จำเป็ น
การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และเครื่องมือทางสายตาที่ทำสำเร็จตามใบสั่งและเหมาะสม
กับสายตาลูกค้า
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างทำคอนแทคเลนส์ ช่างแว่นตา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- จักษุแพทย์
- ช่างตัดแว่น
- นักทัศนมาตร
- ช่างวัดสายตา
3254.0010000-00

ช่างแว่นตา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบ การวั ด
การประกอบ และการจำหน่ายเลนส์สายตา ตามใบสั่งของจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตรเพื่อแก้ไ ข
ความสามารถในการมองเห็นที่ลดลง และการบริการตรวจสอบความแม่นยำของแว่นตา คอนแทคเลนส์
เครื่องช่วยในการมองเห็นและอุปกรณ์ทางสายตาอื่น ๆ
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3254.0010100-00

ช่างประกอบแว่นตา (Opticians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบเลนส์เข้ากับแว่นตา
การฝนเลนส์ด้วยเครื่อง การแก้ไขปรับ ดัด แว่นตา การซ่อมและจัดแต่งทรงแว่นตา การตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและแจ้งเบิกอุปกรณ์ในการประกอบแว่น
3254.0019090-90

ช่างแว่นตา ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3255 นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
(Physiotherapy technicians and assistants)
นักเวชศาสตร์ฟื้ฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เป็นผู้ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด
แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย
หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย โดยมักจะให้การบำบัดตามแผนการรักษาที่กำหนดโดยนักกายภาพ
บำบัดหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดำเนิ น การรัก ษาด้ว ยมือ เช่ น การบำบั ด ด้ ว ยการนวด หรื อ การบำบัด
ด้วยการกดจุด เป็นต้น
(ข) การดำเนินการรักษาด้ วยวิ ธ ีทางไฟฟ้ า อั ลตราซาวนด์ การรั กษาทางกายภาพ
บำบัดอื่นๆ โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์พิเศษ รวมถึง หลอดอินฟราเรด การปิดปียก และการบำบัด
ด้วยสมุนไพรและแร่
(ค) การให้ คำแนะนำ การกระตุ ้ น การป้ องกั น การช่ วยเหลื อผู ้ ป ่ วย ในการฝึ ก
กายบริหาร เทคนิคการผ่อนคลายและกิจกรรมการทำงาน
(ง) การหารือกับนักกายภาพบำบัดหรือผู้ให้การดูแลสุขภาพอื่น ๆ เพื่อประเมิน
ข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผน การดัดแปลงแก้ไขและการประสานงานด้านการรักษา
(จ) การติดตาม การบันทึกความก้าวหน้าของผู้ป่ว ยระหว่างการรัก ษา รวมถึง
การตรวจวัดการเคลื่อนไหวข้อต่อและสัญญาณชีพของผู้ป่วย
(ฉ) การให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูก ข้อ และอุปกรณ์พยุงร่างกายอื่นๆ เช่น
ไม้ค้ำยันและสอนการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วย เป็นต้น
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักบำบัดด้วยการกดจุด นักบำบัดด้วยไฟฟ้า นักบำบัด
ด้วยน้ำ นักบำบัดด้วยการนวด นักเทคนิคด้านกายภาพบำบัด นักเทคนิคด้านการฟื้นฟูร่างกาย นักบำบัด
ด้วยการนวดกดจุดแบบชิอัตสึ (shiatsu)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักกายภาพบำบัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า
- นักกิจกรรมบำบัด
- นักบำบัดกระดูก (Chiropractor)
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3255.0010000-00

นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรักษาทางกายภาพบำบัด
แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น การได้รับบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือมีความผิดปกติ
ทางร่างกาย เป็นต้น โดยมักจะให้การบำบัดตามแผนการรักษาที่กำหนดโดยนักกายภาพบำบัดหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
3255.0010100-00

นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการรักษาด้วยมือ
การดำเนินการรักษาด้วยวิธีทางไฟฟ้า อัลตราซาวนด์ การรักษาทางกายภาพบำบัดอื่น ๆ โดยใช้เทคนิค
และอุปกรณ์พิเศษ การให้คำแนะนำ การกระตุ้น การป้องกัน การช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฝึกกายบริหาร
เทคนิคการผ่อนคลายและกิจกรรมการทำงาน การหารือกับนักกายภาพบำบัดหรือผู้ให้การดูแลสุขภาพอื่น ๆ
การติดตาม การบันทึกความก้าวหน้าของผู้ป่วยระหว่างการรักษา การให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูก
ข้อและอุปกรณ์พยุงร่างกายอื่น ๆ
3255.0010101-00

ผู้ช่วยนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Technicians)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุน การทำงาน
ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู การพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถสมรรถภาพให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการกลับคืนสู่
สภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด ทั้งในด้านสภาพร่างกายจิตใจ การร่วมวางแผนและปฏิบัติตามโปรแกรม
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกำหนดไว้ การให้คำแนะนำกำลังใจแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ
และครอบครัว
3255.0010200-00

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist’s Assistant)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน
ของนักกายภาพบำบัดให้ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้มารับการบำบัดมีสุขสภาวะที่ดีขึ้น
การจัดเตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางกายภาพบำบัด
เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ การช่วยทีมงานนักกายภาพบำบัด ในการฝึกผู้ป่วยในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วย เช่น ฝึกใช้ไม้เท้า ฝึกเดิน เป็นต้น การติดตามการเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้านเพื่อดูแลให้เป็นไปตามแผนการรักษา การตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาความสะอาด
ปลอดภัยของเครื่องมือ เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการทางกายภาพบำบัด
3255.0010201-00

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัด
(Physiotherapist’s Assistant, hydrotherapy)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การช่ วยเหลื อด้ านกายภาพ
บำบัดด้วยการออกกำลังกายในน้ำหรือธาราบำบัด หรือ วารีบำบัด แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเด็กและนักกีฬา
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลั ง กายให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะบุ ค คล ทั ้ ง การรั ก ษาตั ว ต่ อ ตั ว
และการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม
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3255.0010202-00

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดด้านการนวด
(Physiotherapist’s Assistant, massage therapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือด้วยวิธีการนวด
คลายกล้ามเนื้อ การนวดกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดและน้ำเหลืองของผู้ป่วยตามแนวทางการรักษา
ที่นักกายภาพบำบัดกำหนด
3255.0029090-90

นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์ (Medical assistants)
ผู้ช่วยด้านการแพทย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านคลินิกขั้นพื้นฐานและงานบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมโดยตรงของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การซักประวัติผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพและประวัติการรักษา
(ข) การช่วยแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ในการตรวจและรักษาผู้ป่วย ได้แก่
การวัดและการบันทึกสัญญาณชีพ การให้ยาและการปฏิบัติตามขั้นตอนทางคลินิกปร ะจำวัน อาทิ
การฉีดยาและการตัดไหม
(ค) การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับการตรวจและการรักษา รวมถึง การอธิบาย
ขั้นตอน การพาผู้ป่วยไปที่ห้องตรวจ
(ง) การจัดเตรียม การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ การฆ่าเชื้อ
เครื่องมือ และการกำจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน ตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
(จ) การเก็บเลือด เนื้อเยื่อ หรือชิ้นตัวอย่างอื่น ๆ และการเตรียมไว้สำหรับ การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ
(ฉ) การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การจ่ายยา
ตามใบสั่งของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น
(ช) การจัดใบสั่งแพทย์และข้อมูลการเติมยาให้แก่เภสัชกร
(ซ) การรักษาความสะอาดของห้องรอของผู้ป่วยและห้องตรวจ
(ฌ) การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาของผู้ป่วย การทดสอบ การวินิจฉัยโรค
ขั้นตอนการรักษา ผลการรักษา และข้อมูลอื่น ๆ ในระบบบันทึกการรักษาทางการแพทย์
(ญ) การทำตารางนัด ผู ้ป ่ ว ย และการเตรี ย มเอกสารที่ ต ้อ งใช้ เ พื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์
ในการออกใบแจ้งค่ารักษา การรายงานและการประกัน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยทางคลินิก ผู้ช่วยทางการแพทย์ ผู้ช่วยทางการ
วัดสายตา
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก ด้านการแพทย์
- นักเทคนิคกายอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
- ผู้ช่วยทางทันตกรรม
- ผู้ช่วยด้านการกายภาพบำบัด
- เลขานุการทางการแพทย์
- ผู้ช่วยด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์
หมายเหตุ อาชีพในหน่วยนี้ โดยปกติแล้วต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการใน
การให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ให้การดูแลทางคลินิกที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงและมีทักษะในการให้
การวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างเป็นอิสระและให้บริการการรักษา
3256.0010000-00

ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ปฏิบัติงานด้านคลินิกขั้นพื้นฐาน
และงานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมโดยตรงของแพทย์หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
3256.0010100-00

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician’s Aides)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานธุรการต่าง ๆ
ของแพทย์ เช่น การลงบันทึกนัดหมาย การประสานกับบริษัทประกันสุขภาพ การจัดระเบี ยบเอกสาร
ประวัติผู้ป่ว ย เป็นต้น การสนับสนุนงานทางการแพทย์ เช่น การจดบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป ่ว ย
การรับ เก็บ ส่งตรวจ ตัว อย่าง การดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้
ความช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ เป็นต้น
3256.0010101-00

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (Doctor of Thai Medicine Assistants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
การแพทย์แผนไทย เช่น การดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
การช่วยแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยทางการนวดไทย และหัตถการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การช่วยแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการนวด เพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรค
การให้คำแนะนำปรึกษา ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการนวดไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ
3256.0010102-00

ผู้ช่วยแพทย์ห้องผ่าตัด (Physician’s Aides, operating room)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานในห้องผ่าตัด
เช่น การจัด ห่อ ล้างเครื่องมือแพทย์ การตรวจนับสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ให้ถูกต้อง การช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายใน การสำรองและเตรียมวัสดุภณ
ั ฑ์
(สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าผ่าตัด ไหมเย็บแผลและอื่น ๆ) ให้เพียงพอโดยการช่วยจัดระเบียบของใช้ต่าง ๆ เป็นต้น
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3256.0010103-00

ผู้ช่วยวัดสายตา (Visual Acuity Test Assistants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจตาเพื่อใช้ประเมิน
การมองเห็นร่ว มกับโรคและอาการทางตาอื่น ๆ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา เป็นต้น การตรวจดู
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการรักษา การตรวจวัดสายตาเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็ นของการใส่
แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ การทดสอบลานสายตา การทดสอบการมองเห็นสี การแนะนำวิธีการปฏิบัติ
ตัวให้ผู้มารับบริการตรวจวัดสายตา เช่น ควรยืนให้ห่างจากแผ่นชาร์ท วัดการอ่าน (Snellen chart) ควร
ปิดตาทีล ะข้างด้ว ยมือหรืออุป กรณ์แล้ว อ่านออกเสียงพยัญชนะ ตัว เลขหรือรูปภาพที่เห็นออกมา
ดัง ๆ เป็นต้น
3256.0010104-00

ผู้ช่วยชันสูตรศพ (Coroners)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยตรวจชันสูตรศพ
ที่เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นติ เิ วช
การดูบาดแผล ร่องรอย แล้วผ่าเอาอวัยวะที่สำคัญออกมาตรวจ การเก็บรักษา ดูแลศพ การฉีดยาศพ
ป้องกันการเน่า การเบิกและควบคุมการใช้น้ำยาต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในห้อง
ผ่าศพ เช่น ถุงมือ น้ำยาฟอร์มาลิน เป็นต้น การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการผ่าศพ เพื่อส่ง
มอบต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
3256.0010105-00

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค (Radiologist Assistants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการผู้มารับการตรวจ
วินิจฉัย และสนับสนุนงานของนักรังสีเทคนิค เช่น การช่วยเตรียมคนไข้เข้าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
และ MRI จัดท่าผู้ป่วยในการเอ็ กซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์ x-ray การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางรังสีและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมดูแลระหว่างการตรวจ การจัดเก็บฟิล์มเอ็กซเรย์ เป็นต้น
3256.0010106-00

ผู้ช่วยเจาะเลือด (Phlebotomists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเจาะเก็บโลหิตจากหลอด
เลื อ ดดำ/หลอดเลื อ ดฝอย ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ เ พื ่ อ ใช้ ส ำหรั บ งาน
ทางห้องปฏิบัติการคลินิก การปฏิบัติตามขั้นตอนเจาะเลือด ได้แก่ การตรวจสอบความถูกตองของชื่อ –
นามสกุลที่หลอดเลือด ใบสงตรวจและที่ตัวผู ป วย การเตรียมอุปกรณสําหรับการเจาะเลือด การใช
สายรัด (tourniquet) รัดบริเวณตนแขนเพื่อใหเห็นเสนเลือดดําชัดขึ้น ด้วยใชนิ้วสัมผัสเสนเลือด เมื่อพบ
แลวจึงทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะ โดยใชสําลีชุปแอลกอฮอลเช็ด การทำการเจาะเลือด
การทิ้งเข็มลงในภาชนะสําหรับบรรจุของมีคม การลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับ บริการเข้าสู่ระบบ
ห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล การตรวจเป็นหมวดหมู่ การเตรียม
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้
3256.0019090-90

ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 3257 ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Environmental and occupational health inspectors and associates)
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎและระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย ทางสิ่งแวดล้อมที่ อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและความปลอดภัยของกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการ อาจเป็นผู้ดำเนินการและประเมินโครงการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูหรือปรับปรุงด้านความปลอดภัย
และสภาวะทางสุขาภิบาลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้คำแนะนำแก่ตัวแทนนายจ้าง แรงงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบสถานที ่ ท ำงานเพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า สิ ่ ง แวดล้ อ มของการทำงาน
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลและ/หรืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ค) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและเทคนิคต่าง ๆ
(ง) การตรวจตราสถานที่ทำงาน การสัมภาษณ์ การสังเกตและวิธีอื่นๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อกำหนดการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย
(จ) การตรวจตราพื้นที่ในส่วนของการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การขนถ่าย การจัดเก็บ
และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ
และระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ
(ฉ) การให้คำแนะนำสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย สุขาภิบาล
ความบริสุทธิ์ การคัดเกรดผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และสินค้าที่คล้ายกัน
(ช) การตรวจตราสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยสารพิษและการกำจัด
ของเสียอันตราย
(ซ) การริเริ่มการปฏิบัติงานเพื่อรักษาหรือปรั บปรุงสุขอนามัยและป้องกันมลพิษ
ทางน้ำ อากาศ อาหารหรือดิน
(ฌ) การส่งเสริมมาตรการการป้องกันและการแก้ไข เช่น การควบคุมโรคในสิ่งมีชีวิต
การควบคุมสารพิษที่เป็นอันตรายในอากาศ เป็นต้น การขนถ่ายอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ การกำจัด
ของเสียอย่างเหมาะสม และการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ
(ญ) การประเมิ น ปริ ม าณและต้ น ทุ น ของวั ส ดุ แ ละแรงงานที ่ ต ้ อ งใช้ ใ นโครงการ
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการฟื้นฟูสุขาภิบาล
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหาร
ผู้ตรวจสอบด้านสุขภาพ ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย
ผู้ตรวจสอบด้านสุขอนามัย
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่สุขภาพสิ่งแวดล้อม
- ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- นักอาชีวสุขศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี
3257.0010000-00

ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบ การปฏิบัติ
ตามกฎและระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการ การดำเนินการและการประเมินโครงการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูหรือปรับปรุงด้านความปลอดภัย
และสภาวะทางสุขาภิบาลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
3257.0010100-00

ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Inspectors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์ทางด้าน
เคมีกายภาพ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน การตรวจวัด
แสงสว่างเสียงความร้อนการวิเคราะห์น้ำ เช่น น้ำอุปโภคบริโภค น้ำบาดาล น้ำทะเลน้ำเสียและการวิเคราะห์
ตัวอย่างดินตะกอน กากของเสียและอื่น ๆ การจัดทำ การบันทึก การประเมิน การรับรอง ผลการตรวจสอบ
การวิเคราะห์พร้อมเสนอแนะหากพบข้อบกพร่อง
3257.0010200-00

ผู้ตรวจสอบด้านสุขอนามัย (Sanitation Inspectors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจสอบ การให้คำแนะนำ
การแจ้ ง ให้ ด ำเนิ น การแก่ ส ถานประกอบการและแรงงานให้ ป ฏิ บั ต ิ ตามระเบีย บของทางราชการ
ในเรื่องความปลอดภั ย สิ ่ งแวดล้ อ มและสุ ข อนามัย อาจรวมถึง การสั ่ง ให้ส ถานประกอบการระงั บ
การดำเนินการหากตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหรือแรงงานละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัย เช่น สถานประกอบการเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือแรงงานไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสุขลักษณะ เป็นต้น
3257.0010300-00

ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Health and Safety Inspectors)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การติ ด ตามตรวจสอบ
ด้านอาชีวอนามัย เช่น การบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุระดับ ความรุนแรงรวมถึงมาตรการในการดำเนินการแก้ไข การประเมิน การจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบแล้วเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3258 ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล (Ambulance workers)
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล เป็นผู้ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินที่ได้รับ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วย ไม่แข็งแรง หรือผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ก่อนและระหว่างนำส่งสถานบริการ
ทางการแพทย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ประสบภัยธรรมชาติและสถานการณ์
ฉุกเฉินอื่นๆ การระบุความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ฉุกเฉินและการแพทย์เฉพาะทาง
(ข) การปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์ การให้ยา การให้การบำบัดด้วยวิธีอื่น ๆ
ตามระเบียบการให้การรักษาฉุกเฉิน ได้แก่ การช่ วยชีวิต การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และการใช้อุปกรณ์
ช่วยชีวิต
(ค) การติดตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพของผู้ป่วยระหว่างนำส่งและจาก
สถานพยาบาล สถานพักฟื้น และสถานดูแลสุขภาพอื่น ๆ
(ง) การให้ข้อมูลและจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มชุมชนและจัดหาผู้ให้บริการปฐมพยาบาล
เพื่อดูแลความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเบื้องต้น
(จ) การเข้าร่วมและการตรวจตราการชุมนุมของคนจำนวนมากและเหตุการณ์อื่น ๆ
ทีม่ ีโอกาสเกิดกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพได้
(ฉ) การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของผู้ป่วย การรักษาจัดเก็บเวชระเบียนในระบบ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ประจำ
รถพยาบาล นักเทคนิคด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ช่วยแพทย์
- พนักงานขับรถพยาบาล
หมายเหตุ อาชีพในหน่วยนี้ โดยปกติแล้วต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็ นทางการ
ในด้านการรักษาฉุกเฉิน การขนส่งผู้ป่ว ย หลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับรถพยาบาลหรือ สาขา
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขับรถพยาบาลที่มิได้ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยจะจัดอยู่ในหน่วย 8322 ผู้ขับรถยนต์
รถรับจ้าง รถยนต์บรรทุกและรถตู้
3258.0010000-00

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลสุขภาพผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ไม่แข็งแรง หรือผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ก่อนและระหว่าง
นำส่งสถานบริการทางการแพทย์
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3258.0010100-00

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedics)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินระดับสูงสุดในระบบ EMS (Emergency Medical System) ได้ทั้งบนรถกู้ชีพและจุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่นอกโรงพยาบาล (pre-hospital care) จนถึงในโรงพยาบาล (in-hospital care) โดยให้น้ำเกลื อ
ให้ ย าฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อ และหลอดเลือ ดดำ การช่ ว ยฟื ้ น คื น ชี พ ผู ้ ป ่ว ย การกระตุ ้ น หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้า
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน การจัดการภาวะอุบัติเหตุหมู่ การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
โดยการปฏิบัติงานทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กำกับของแพทย์อำนวยการฉุกเฉินเท่านั้น
3258.0019090-90

ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 33 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการ
(Business and administration associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริห าร เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิค
เกี ่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ด ้ า นการบั ญ ชี ก ารเงิ น และการทำธุ ร กรรมต่ า ง ๆ การคำนวณ
ทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การขายและการซื้อเครื่องมือทางการเงิน งานเลขานุการ
เฉพาะทาง และการบังคับใช้หรือการใช้กฎของรัฐบาล และยังรวมถึงผู้ที่ให้บริการด้านธุรกิจอีกด้วย เช่น
บริ ก ารจั ด การด้ า นภาษี การวางแผนการประชุ ม การจั ด หาตำแหน่ ง งาน การซื ้ อ และการขาย
อสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าที่ใช้เนื้อที่มาก (bulk commodities) และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติ
เช่น นักกีฬา ศิลปิน เป็นต้น
ความสามารถในการประกอบอาชี พ ส่ ว นใหญ่ ใ นหมวดย่ อ ยนี ้ ต ้ อ งการผู ้ ท ี ่ มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส.
อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบันทึกและส่งคำสั่งซื้อและขายหลักทรัพย์
หุ้น พันธบัตร หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับจัดส่ง
ล่วงหน้าหรือในทันที การยื่นแบบคำขอสินเชื่อ (credit) และสินเชื่อเงินสด (loan) ไปยังฝ่ายบริห าร
โดยให้คำแนะนำสำหรับการอนุมัติหรือปฏิเสธ การให้การอนุมัติหรือปฏิเสธแบบคำขอภายในข้อจำกัด
ของอำนาจหน้าที่โดยเคารพตามมาตรฐานสินเชื่อของสถาบัน การดูแลรักษาบันทึกฉบับสมบูรณ์ของการทำ
ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตามหลักการการทำบัญชีทั่วไป ด้วยคำแนะนำจากฝ่ายบัญชี การช่วยวางแผน
และทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย การบัญชี และการคำนวณอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การขายและซื้อเครื่องมือทางการเงิน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
331 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและคณิตศาสตร์
332 พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อและนายหน้า
333 ตัวแทนให้บริการทางธุรกิจ
334 เลขานุการฝ่ายบริหารและเฉพาะทาง
335 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยภาครัฐ
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หมู่ 334

เลขานุการฝ่ายบริหารจัดการและเฉพาะทาง
(Administrative and specialized secretaries)

เลขานุการฝ่ายบริหารและเฉพาะทาง เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนองค์กร การสื่อสาร
และการจัดทำเอกสาร โดยใช้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่
และเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขายของสำนักงานในองค์กร
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงาน การมอบหมายและทบทวน
งานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนงานเสมียน การจัดพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การจัดเตรียม
และทำเอกสารด้านกฎหมาย อาทิ โฉนด พินัยกรรม คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสำนวน
การดำเนินการและสนับสนุนการแจ้ง การจัดทำเอกสาร และการประสานงานด้านการบริหารภายในของ
หน่วยงานในองค์กร โดยใช้ความรู้เฉพาะทางในการทำกิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ การทำตารางเวลา
และยืนยันการประชุมและการนัดหมาย และแจ้งข้อความให้ลูกค้าทราบ การรวบรวม การบันทึก และ
ทบทวนบันทึก รายงาน เอกสาร และจดหมายตอบทางกฎหมายและทางการแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
3341 ผู้ควบคุมดูแลสำนักงาน
3342 เลขานุการฝ่ายกฎหมาย
3343 เลขานุการฝ่ายบริหารและเลขานุการผู้บริหาร
3344 เลขานุการทางการแพทย์

หน่วย 3344 เลขานุการทางการแพทย์ (Medical secretaries)
เลขานุการทางการแพทย์ เป็นผู้ใช้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์
และขั้นตอนการให้การดูแลสุขภาพ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและบุคลากรอื่น ๆ
โดยการติดต่อสื่อสาร การจัดทำเอกสาร การบริหารจัดการ และประสานงานภายในเพื่อสนับสนุน
บุคลากรด้านสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์กรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การจัดทำตารางเวลา การยืนยันการนัดพบแพทย์ การแจ้งข้อความไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ และผู้ป่วยให้ทราบ
(ข) การรวบรวม บันทึกและทบทวนผัง รายงาน เอกสารและจดหมายโต้ตอบทางการแพทย์
(ค) การซักประวัติผู้ป่วยเพื่อกรอกแบบฟอร์ม เอกสาร และประวัติการรักษา
(ง) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการประกัน การร้องเรียนอื่น ๆ ให้สมบูรณ์
(จ) การดูแลรักษาแฟ้ม การบันทึกทางการแพทย์และห้องสมุดทางเทคนิค
(ฉ) การจัดเตรียมงบการเงินและขั้นตอนในการออกใบแจ้งหนี้
(ช) การช่วยจัดเตรียมงบประมาณ ร่างสัญญาและใบสั่งซื้อ
(ซ) การควบคุมงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสำนักงานและบุคลากรสำนักงานอื่น ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ เลขานุการด้านทันตกรรม เลขานุการหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล เลขานุการงานชำระค่าประกันภัยทางการแพทย์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการสำนักงานทางการ
แพทย์ ผู้จัดการเวชปฏิบัติ เลขานุการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ชวเลขทางการแพทย์ นักถอดความ
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ทางการแพทย์ เลขานุการแผนกพยาธิวิทยา เลขานุการฝ่ายดูแลผู้ป่วย เลขานุการห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักเทคนิคงานเวชระเบียน
- ผู้ช่วยด้านการแพทย์
- พนักงานต้อนรับในหน่วยงานด้านการแพทย์
- เลขานุการ (ทั่วไป)

หมวดย่อย 34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(Legal, social, cultural and related associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรมและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ทำงาน
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประยุกต์ ความรู้ด้านการบริการทางกฎหมาย งานสังคมสงเคราะห์ วัฒนธรรม
การเตรียมอาหาร กีฬาและศาสนามาใช้ในทางปฏิบัติ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่ อ ยนี ้ ต ้ อ งการผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถอยู ่ ใ นทั ก ษะระดั บ ที ่ 3 (ผู ้ ท ี ่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การ
สากลแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการทางเทคนิคและทางปฏิบัติและ
การให้การสนับสนุนในกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวน โครงการช่วยเหลือสังคม
และชุมชน และกิจ กรรมทางศาสนาและวัฒ นธรรม การเข้าไปมีส ่ว นร่ว มและตัดสินงานด้านกี ฬ า
การพัฒนาการและให้การฝึกสอนด้านกีฬา ฟิตเนสและโปรแกรมนันทนาการ การผสมผสานทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคใส่ลงไปในงานศิลปะ วัฒนธรรมและการทำอาหาร การสร้างสรรค์อาหาร
และเมนูและควบคุมดูแลการเตรียมอาหาร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
341 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคมและศาสนา
342 ผู้ปฏิบัติงานด้านการกีฬาและกิจกรรมฟิตเนส
343 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและการประกอบอาหาร

หมู่ 341

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม และศาสนา
(Legal, social and religious associate professionals)

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคมและศาสนา เป็นผู้ให้บริการทางเทคนิค
และทางปฏิบัติ การให้การสนับสนุนในกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวน โครงการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน และกิจกรรมทางศาสนา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และศาสนา การหาพยานหลักฐานและทำการวิเคราะห์ การจัดเตรียมเอกสาร
ทางกฎหมายและปฏิบัติตามคำสั่งศาล การบริหารจัดการและดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมและบริการ
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ชุมชน การช่วยลูกความแก้ปัญหาส่วนบุคคลและปัญหาสังคม การให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติ
การให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนด้านศีลธรรมแก่บุคคลและชุมชม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3411 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
- 3412 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
- 3413 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

หน่วย 3412 ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
(Social work associate professionals)
ผู้ประกอบวิชาอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้บริหารจัดการและดำเนิน
โครงการการช่วยเหลือสังคมและบริการชุมชน การช่วยผู้รับการสงเคราะห์ แก้ปัญหาส่วนบุคคลและ
ปัญหาสังคม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ และประเมิน
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงและความบกพร่องของผู้รับการสงเคราะห์
(ข) การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ิ ก ารหรื อ ชราภาพให้ ไ ด้ ร ั บ การบริ ก ารและเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการทำหน้าที่ในสังคมของผู้รับการสงเคราะห์
(ค) การช่วยผู้ใช้บริการในการระบุทางเลือกและพัฒนาแผนปฏิบัติ การสนับสนุน
และความช่วยเหลือที่จำเป็น
(ง) การช่ ว ยผู ้ ร ั บ การสงเคราะห์ ใ นการระบุ แ ละการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรในชุมชน
เช่น ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การแพทย์และการเงิน การเคหะ การจ้างงาน การขนส่งให้ความ
ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย การดูแลระหว่างวันและการบริการส่งตัวอื่น ๆ เป็นต้น
(จ) การให้คำปรึกษาแก่ ผ ู้รับการสงเคราะห์ ที่อาศัยอยู่ใ นสังคมแบบกลุ่มพึ่งพา
(group homes) และบ้านกึ่งวิถี (half-way houses) ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขาและให้ความ
ช่วยเหลือในการวางแผนก่อนส่งมอบและแผนส่งมอบ
(ฉ) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและการรับ ผู้รับการสงเคราะห์ เข้ามาอยู่
ในโปรแกรมที่เหมาะสม
(ช) การให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตและให้บริการบ้านพักฉุกเฉิน
(ซ) การดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะชีวิต โครงการบำบัด
การใช้สารในทางที่ผิด โครงการจัดการพฤติกรรม โครงการบริการเยาวชน และโครงการบริการชุมชน
และสังคมอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์หรือด้านการดูแลสุขภาพ
(ฌ) การช่ ว ยประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการเข้ า ช่ ว ยเหลื อ และโครงการต่ า ง ๆ
โดยการเฝ้าตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผู้รับการสงเคราะห์
(ญ) การรักษาการติดต่อกับหน่วยงานบริการสังคมอื่น ๆ โรงเรียน และผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับ
สถานการณ์โดยรวมและความก้าวหน้าของผู้รับการสงเคราะห์

146

ตัวอย่างของอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน พนักงานด้านการบริการชุมชน
พนักงานด้านการเข้าช่วยเหลือในภาวะวิกฤต พนักงานบริการผู้ทุพพลภาพ พนักงานบริการด้านครอบครัว
ผู้สอนทักษะชีวิต พนักงานสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต พนักงานสนับสนุนงานสวัสดิการ ผู้ควบคุมบ้านพัก
ผู้หญิง พนักงานให้บริการเยาวชน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านชีวิตสมรส – 2635
- เจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ – 2635
- เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่กระทำภาคทัณฑ์ – 2635
- นักสังคมสงเคราะห์ – 2635
3412.0010000-00

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ การช่วยลูกค้าในการระบุทางเลือกและพัฒนาแผนปฏิบัติ การช่วย
ผู้รับการสงเคราะห์ในการระบุและการเข้าถึงทรัพยากรในชุมชน การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์
ที่อาศัย อยู่ในสังคมแบบกลุ่ม การให้การเข้าช่ว ยเหลือในภาวะวิกฤตและให้บริการบ้านพักฉุ กเฉิน
การช่วยประเมินประสิทธิผลของการเข้าช่วยเหลือและโปรแกรมต่าง ๆ
3412.0010100-00

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ องค์กรของรัฐ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ การช่วยลูกค้าในการระบุทางเลือกและพัฒนาแผนปฏิบัติการช่วย
ผู้รับการสงเคราะห์ในการระบุและการเข้าถึงทรัพยากรในชุมชน การให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์
ที่อาศัย อยู่ในสังคมแบบกลุ่ม การให้การเข้าช่ว ยเหลือในภาวะวิกฤตและให้บริการบ้านพักฉุ กเฉิน
การช่วยประเมินประสิทธิผลของการเข้าช่วยเหลือและโปรแกรมต่าง ๆ
3412.0010101-00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลครอบครัวบุญธรรม
(Adoptive Family Seeking and Monitoring Officers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตามความก้าวหน้า
ในการเลี้ยงดูเด็กหลังจดทะเบียนรับเด็กจากสถานสงเคราะห์ ไปเลี้ย งดูที่บ้าน ตามระยะเวลาที่สมควร
การให้ ค ำปรึ ก ษาแก่ เ ด็ ก และครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การประสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของครอบครัวบุ ญธรรม
ในรูปแบบชมรม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างครอบครัวได้ การติดตามผู้ให้กำเนิด
ตามคำร้ อ งขอของบุ ต รบุ ญ ธรรมและครอบครั ว และการติ ด ตามประสานงานกั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม
และครอบครัวตามคำร้องขอของผู้ให้กำเนิด
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3412.0010102-00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและติดตามผลครอบครัวอุปถัมภ์
(Foster Family Seeking and Monitoring Officers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสรรหาครอบครัวทดแทน
โดยการทำงานกับชุมชน เช่น เดินเคาะตามประตูบ้านเป็นต้น การประเมินสภาพครอบครัว/ชุมชน
โดยการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก เรื่องพัฒนาการเด็ก เรื่องสภาพปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยการใช้กิจกรรม
เป็น เครื่องมือการเรีย นรู้ การพิจ ารณาเด็กที่จะส่งมอบให้กับครอบครัว ให้เด็กสามารถปรับตัว ได้
ให้เข้ากับธรรมชาติของครอบครัวนั้น ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันหรือทดลองอยู่ การส่งมอบเด็กให้
กับครอบครัวและมีจัดหาข้าวของเครื่องใช้ ของเด็กให้กับครอบครัวทดแทน การนิเทศ การติดตามงาน
การให้คำปรึกษา การให้ความรู้ให้กำลังใจกับครอบครัวทดแทน และมีการบันทึกพัฒนาการของเด็ก
3412.0010103-00

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (Child Protection Officers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
เมื่อได้ร ับ แจ้ งว่า มี การละเมิ ดสิ ทธิเด็กจากผู้ มีห น้า ที่ คุ้ มครองสวัส ดิภ าพเด็ก เช่น ปลัดกระทรวง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เป็นต้น การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก การจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ การประเมิน
ความต้องการการสงเคราะห์ การส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
3412.0010200-00

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้ร ับ การสงเคราะห์ การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ องค์กรที่ไม่ใช่ของรั ฐ
การกำกั บ ดู แ ลภาพรวมของโครงการหรื อ กิ จ กรรม การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เช่ น
โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานสังคมสงเคราะห์ ของเด็กในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3412.0010201-00

หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กองค์กรที่ไม่ใช่
ของรัฐ (Child Protection Advocates, NGOs)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กประจำมู ลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ การกำกับดูแลภาพรวมของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้ง งบประมาณค่าใช้จ่ายและบุคลากร การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานคุ้มครองเด็กในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน การจัดทำบันทึก การจัดทำระเบียบฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อ มูล
และสรุปรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อฝ่ายบริหารรวมและแหล่งทุน
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3412.0010202-00

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (Caregivers, welfare receipients)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การช่วยเหลือ
ผู้ร ับ การสงเคราะห์ในสถานคุ้ มครองคนไร้ ที่ พึ ่ง นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒ นาราษฎรบนพื ้นที ่ สู ง
หรือสถานสงเคราะห์อื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การให้บริการด้านปัจจัย 4
การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น การตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารพัก เป็นต้น รวมถึงการนำเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
3412.0019090-90

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
(Service and sales workers)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย ทำหน้าที่ให้บริการส่วนบุคคลและ
บริการคุ้มครองที่เกี่ยวกับการเดินทาง การดูแลที่พักอาศัย การจัดเลี้ยง การดูแลสุขภาพและความงาม
หรือความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการกระทำผิดกฎหมาย หรือทำหน้าที่สาธิตและจำหน่ายสินค้า
ในร้านค้าส่งหรือค้าปลีก และในกิจการที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งตามแผงลอย และในตลาด สมรรถนะ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องมีทักษะระดับที่ 2 ตามเกณฑ์
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO) การปฏิบัติ งานโดยปกติแล้วประกอบด้วย การจัดและ
การให้บริการต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง การดูแลความสะอาดเรียบร้อยในที่พักอาศัยและเครื่อ งใช้
การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลเด็ก การดูแลพยาบาลส่วนบุคคลเบื้องต้น
ในบ้ า นเรื อ น หรื อ ในองค์ ก รสถาบั น ต่ า ง ๆ รวมถึ ง การตั ด แต่ ง ผม การบำรุ ง ความงามและดู แ ล
ให้คำแนะนำ การทำนายโชคชะตา การดูแลและจัด การงานศพ การบริการรักษาความปลอดภั ย
และคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน จากอัคคีภัยและการกระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติตาม บังคับใช้
กฎหมายและรักษากฎระเบียบ การแสดงแบบโฆษณา การสร้างสรรค์และจัดแสดงสินค้าอย่างมีศิลปะ
การจำหน่ายสินค้าในกิจการค้าส่งหรือค้าปลีก รวมทั้งตามที่แผงลอยและในตลาด การสาธิตสินค้า
ต่อผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า โดยอาจรวมถึงหน้าที่ในการกำกับควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
51 ผู้ปฏิบัติงานบริการส่วนบุคคล
52 ผู้ปฏิบัติงานการขาย
53 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล
54 ผู้ปฏิบัติงานบริการป้องกันภัย

149

หมวดย่อย 53 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล (Personal care workers)
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล ให้การดูแล การควบคุม และความช่วยเหลือกับเด็ก
คนไข้ และผู้สูงอายุ บุคคลที่พักฟื้น หรือทุพพลภาพในสถานที่ดูแลและที่พักอาศัย ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 (ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว การอาบน้ำ
และดูแลต่าง ๆ การช่วยเหลือเด็ก ๆ แต่ละคนในการเรียนรู้ทักษะทางสังคม การควบคุมและร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ สั งคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็ก การสังเกตการณ์และรายงาน
ข้อกังวลใจให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพหรือสังคมที่เหมาะสมทราบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
531 ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผู้ช่วย
532 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ

หมู่ 531

ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผู้ช่วย
(Child care workers and teachers' aides)

ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและครูผู้ช่วย เป็นผู้ดูแลและควบคุมเด็กๆ ในโรงเรียน บ้านที่พัก
อาศัย และการใช้อุปกรณ์ดูแลเด็ก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือเด็กแต่ละคนในการเรียนรู้
ทักษะทางสังคม การสาธิต การควบคุม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กในวัยเรียนและก่อนเข้าเรียน การช่วยเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
สำหรับการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการของเด็กก่อนเข้าเรียน หลังเลิกเรียน ระหว่างการท่องเที่ยว
และในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 5311 ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก
- 5312 ครูผู้ช่วย

หน่วย 5311 ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก (Child care workers)
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก เป็นผู้ดูแลและควบคุมเด็กๆ ในบ้านที่พักอาศัย และก่อนเข้าเรียน
หลังเลิกเรียน ในวันหยุดและในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การช่วยเหลือเด็กในการอาบน้ำ แต่งตัว และรับประทานอาหารเอง
(ข) การรับ - ส่ง เด็กไปโรงเรียน หรือ การพาเล่นนอกบ้านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
(ค) การเล่นเกมส์ต่างๆ กับเด็ก หรือการให้ความบันเทิงโดยการอ่านหรือการเล่า
นิทานให้ฟัง
(ง) การช่วยเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ
ของเด็ก
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(จ) การบริหารจัดการพฤติกรรมของเด็ก และแนะนำการพัฒนาทางสังคม
(ฉ) การสร้างวินัยให้เด็ก และให้คำแนะนำหรือเริ่มมาตรการควบคุมพฤติกรรม เช่น
การดูแลเสื้อผ้าของตนเอง การเก็บของเล่นและหนังสือ เป็นต้น
(ช) การสังเกตและเฝ้าระวังกิจกรรมการเล่นของเด็ก
(ซ) การจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้ง การสังเกตการณ์ประจำวัน
และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม อาหารที่ทานและการให้ยา
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็ก
ในเวลากลางวัน ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กในเวลากลางวัน พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลนอกชั่วโมงเรียน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน
5311.0010000-00

ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยเหลือเด็กในการทำ
กิจวัตรประจำวัน การรับ -ส่ง เด็กไปโรงเรียน การเล่นเกมส์ต่าง ๆ กับเด็ก การช่วยเตรียมเอกสาร
และอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการของเด็ก การสร้างวินัยให้เด็ก การจัดเก็บบันทึก
เกีย่ วกับเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้ง การสังเกตการณ์ประจำวันและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม อาหารที่ทาน
และการให้ยา
5311.0010100-00

พี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กในช่วงวัน
(Child Caregives, nurseries)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการเลี้ยงดูเด็ก
ในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 3 - 6 ปี เช่น การดูแลสุขภาพเด็ก การจัดหาอาหารที่มีประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ การจัดเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ การจัดให้มีเวลานันทนาการที่เหมาะสม เป็นต้น
การมีความรู ้ใ นการอบรมเลี้ย งดูเ ด็ ก อย่า งรอบด้ าน ทั้งด้านจิตวิ ท ยา ด้านพัฒ นาการตามช่ ว งวั ย
อย่ า งองค์ ร วม รวมทั ้ ง การมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาพฤติ ก รรม บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
และพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี
5311.0010101-00

พี่เลี้ยงเด็กนอก หลังเวลาเรียน
(Child Caregives, after school)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการดูแลเด็กเล็ ก
เด็กโต นอกหรือหลังเวลาเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเล่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การสอน
การบ้าน เป็นต้น
5311.0010102-00

ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์
(Child Caregives, welfare homes)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการเลี้ยงดูเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรื อ ที่ส าธารณะ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน พลัดหลง เด็กที่เป็นเหยื่ อ
การทารุ ณ กรรมและค้ า มนุ ษ ย์ ครอบครั ว ยากจน แล้ ว นำมาอุ ป การะไว้ ท ี ่ ส ถานแรกรั บ เด็ ก
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สถานสงเคราะห์เด็กชาย สถานสงเคราะห์เด็กหญิง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สถานคุ้มครองและพัฒนา
เด็กพิการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญ ญา และสถานสงเคราะห์เด็กอื่น ๆ การปฏิบัติ
หน้าที่ทั่วไป เช่น การล้างจาน การซักเสื้อผ้า เครื่องนอน การเป็นวิทยากร การต้อนรับผู้ มาเยี่ยมชม
สถานสงเคราะห์ เป็นต้น การประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารในการประชุมหรืออบรมที่ เกี่ยวข้อง
กับสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น การปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร เช่น จัดเตรียมรายการอาหาร
ช่วยจัดซื้ออาหารสด - แห้ง ประกอบอาหารต่างๆ จัดเตรียมอาหารให้ผู้รับการสงเคราะห์ ทําความสะอาด
โรงอาหาร ห้องครัว ภาชนะและเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น การศึกษาและสังเกตพฤติกรรมเด็กและรายงาน
ให้น ักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พัฒ นาการ เพื่อพิ จารณาดําเนินการและแก้ไ ขปั ญ หา
พฤติกรรม
5311.0010102-01

ผู้ปฏิบัติงานนวดสัมผัสเด็กในสถานสงเคราะห์
(Infant Caregivers, massaging)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้การนวดตัวให้เด็กอ่อน
เพื่อให้ทารกสบายกายและใจ และกระตุ้นการพัฒนาการ การใช้มือที่สะอาด นวดจากศีรษะ แขน ขา
ไล่ลงไปถึงฝ่าเท้าและหลัง การสบตา พร้อมพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน
5311.0010103-00

พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์
(Child Caregivers, homes for boys/home for girls)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการเลี้ยงดูเด็กชาย/
หญิง อายุ 7-18 ปี ที่ถู กทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน พลัดหลงเป็นเหยื่อการทารุณกรรมและค้ามนุษ ย์
ครอบครัวยากจนแล้วได้นำมาอุปการะไว้
5311.0010103-01

พี่เลี้ยงเด็กอ่อนในสถานสงเคราะห์
(Child Caregivers, homes for young children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการเลี้ยงดูเด็กอ่อน
อายุ 0 - 6 ปี ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะเด็กกำพร้าที่นำมาอุปการะไว้ที่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนอย่างใกล้ชิด เช่น การให้อาหาร นม อาหารเสริม การทําความสะอาด เปลี่ยนผ้าอ้อม อาบนํ้าให้
เป็นต้น การให้ความรัก ความอบอุ่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยที่ดีให้ แก่
เด็กอ่อน การจัดทําบัญชีรายชื่อประวัติสุขภาพ บัญชีวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ประจําตัวของเด็ก
การทำงานร่วมกับพยาบาลนําเด็กที่ป่วยไปโรงพยาบาล รวมทั้งรายงานการปฏิบัติงานและรายงาน
การเจ็บป่วยของเด็กเป็นประจําทุกวัน
5311.0010103-02

พี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานสงเคราะห์
(Child Caregivers, homes for children with disabilities)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการ ช่วยเหลือ ดูแล
เด็กพิการที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะ กำพร้า ครอบครัวยากจน ที่นำมาอุปการะไว้
ที่ส ถานคุ้มครองและพัฒนาเด็กพิการ เช่น การดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไป รวมถึงกิจวัตรประจำวัน
ช่ว ยจัดเสื้อผ้า เครื่องนอน และให้ความช่ว ยเหลือกรณีที่เด็กพิก ารซ้ำซ้ อน ไม่ส ามารถช่ว ยเหลื อ
ตนเองได้ เป็นต้น
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5311.0010103-03

พี่เลี้ยงเด็กพิการทางสมองในสถานสงเคราะห์
(Child Caregivers, homes for mentally disabled
children)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการ ช่วยเหลือ ดูแล
เด็กพิการทางสมอง ที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะ กำพร้า ครอบครัวยากจน ที่นำมา
อุปการะไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เช่น การดูแลสุขอนามัยโดยทั่วไป รวมถึง
กิจวัตรประจำวัน ช่วยจัดเสื้อผ้า เครื่องนอน เป็นต้น
5311.0019090-90

ผู้ดูแลเด็ก ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 5312 ครูผู้ช่วย (Teachers' aides)
ครูผู้ช่วย เป็นผู้ทำหน้าที่ที่ไม่ใช่การสอน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอน ดูแลและ
ควบคุมเด็กๆ ในวัยเรียนและก่อนเข้าเรียน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การสาธิต การควบคุม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กในวัยเรียนและก่อนเข้าเรียน
(ข) การเตรียมพื้นที่กลางแจ้งและในร่มสำหรับการเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการ
(ค) การช่วยเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา กายภาพ พฤติกรรม และการเรียนรู้อื่น ๆ
ให้สามารถเรียนรู้ได้
(ง) การช่วยเด็กแต่ละรายเรียนรู้ทักษะทางสังคม
(จ) การช่วยเตรียมเอกสารการสอน สำเนาเอกสารและจัดชุดเอกสารที่เขียนและพิมพ์
(ฉ) การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสอนอื่นๆ
(ช) การแจกและเก็บเอกสารบทเรียน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัย ผู้ช่วยครู
5312.0010000-00

ครูผู้ช่วย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสาธิต การควบคุม การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ สังคม อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กในวัยเรียน
และก่อนเข้าเรียน การเตรียมพื้นที่กลางแจ้งและในร่วมสำหรับการเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการ
การช่วยเด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา กายภาพ พฤติกรรมและการเรียนรู้อื่น ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้
การช่วยเด็กแต่ละรายเรียนรู้ทักษะทางสังคม การช่วยเตรียมเอกสารการสอนและสำเนาและจัดชุด
เอกสารที่เขียนและพิมพ์ การควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสอนอื่น ๆ การแจก
และเก็บเอกสารบทเรียน
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ครูพี่เลี้ยง (Teacher Trainers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การเลี ้ ย งดู แ ละปฏิ บ ั ติ
ตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตพัฒนาการทุกด้านตามวัย เช่น
ดูแลเรื่องการขับถ่ายของเด็กให้เด็กดื่มนมและอาหารที่เหมาะกับวัย ร้องเพลงเล่านิทานอ่านหนังสื อ
ให้อาหารว่างให้พักผ่อนนอนหลับ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการ เช่น การจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ การใช้สีเทียน สีน้ำ กับกระดาษ ปั้นแป้ง พิมพ์ภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น การปฏิบัติต่อเด็กด้วยคำพูดและวิธีการที่อ่อนโยน เช่น กล่าวทักทาย
ยิ้มแย้มแจ่มใส ชมเชย เมื่อเด็กทำได้และมีความพยายาม เป็นต้น
5312.0010101-00

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษา
(Teacher Trainers, young students with disabilities)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการช่วยเหลือ ดูแล
เด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการ ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร เช่น การนำนักเรียน
ไปห้องน้ำ การช่วยเหลือในการรับประทานอาหารการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือครู
ในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนสำหรับเด็กพิการ การร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม
วันไหว้ครู หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นต้น
5312.0019090-90

หมู่ 532

ครูผู้ช่วย ด้านการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพ
(Personal care workers in health services)

ผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านดู แ ลส่ว นบุ ค คลในบริก ารด้า นสุ ข ภาพ เป็ น ผู ้ ท ี ่ด ู แ ลและช่ว ยเหลื อ
ในการเคลื่อนไหวและกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย และผู้สูงอายุ บุคคลที่พักฟื้นและผู้พิการในสถานพักฟื้น
ภาระหน้า ที่ที่ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การช่ว ยเหลือผู้ป่ว ยในการเคลื่อ นไหว
การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และการสื่อสารความต้องการ การทำความสะอาดปราศจากเชื้ อ ใน
เครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ การสังเกตอาการผู้ป่วยและรายงานให้ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางสังคมที่เหมาะสมทราบการเตรียมผู้ป่วยเพื่อตรวจรักษา และร่วม
วางแผนการดูแลของแต่ละบุคคล
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 5321 ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
- 5322 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในครัวเรือน (ผู้ดูแลผู้ป่วยส่วนบุคคล)
- 5329 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
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หน่วย 5321 ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ (Health care assistants)
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ เป็นผู้ให้การดูแลส่วนบุคคล โดยตรงและช่วยเหลือกิจวัตร
ประจำวันแก่ผู้ป่วยและผู้อาศัยในสถานดูแลสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิกและสถานบริการ
พยาบาล/สถานพักฟื้น เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการตามแผนดูแล และหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้
และภายใต้การควบคุมโดยตรงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาลหรือสุขภาพอื่นๆ
หรือผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดู แ ล การสนั บ สนุ น การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ท ี ่ พ ั ก อยู ่ ใ นสถานพยาบาล
ทางการแพทย์ สถานที่พักฟื้น และสถานดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนการรักษาที่กำหนดไว้โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาล และสุขภาพอื่นๆ
(ข) การช่วยเหลือผู้ป่วยดูแลตามความต้องการ การดูแลส่วนบุคคลและการรักษาโรค
เช่น สุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นต้น การป้อนอาหาร การแต่งตัว การเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย
การสื่อสาร การป้อนยา การกินยาทางปาก และการเปลี่ยนผ้าพันแผล
(ค) การจัดท่า ยก และหมุนผู้ป่วย การขนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นหรือเตียงเคลื่อนที่ได้
(ง) การรักษามาตรฐานสุขอนามัยทางสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ทำความสะอาด
ห้องผู้ป่วย และเปลี่ยนผ้าปูที่นอน เป็นต้น
(จ) การให้การนวด และวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดอื่นๆที่ไม่ใช่ยา เช่น ระหว่าง
การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร เป็นต้น
(ฉ) การสั ง เกตสภาวะของผู ้ ป ่ ว ย การตอบสนอง และพฤติ ก รรม การรายงาน
ความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยการคลอด (คลินิก หรือโรงพยาบาล) ผู้ช่วย
การพยาบาล (คลินิก หรือโรงพยาบาล) ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยผู้ป่วยจิตเวช
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- พยาบาล (วิชาชีพ)
- ผู้ช่วยพยาบาล
- ผู้ปฏิบัติงานประจำรถพยาบาล
- ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในครัวเรือน
หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในการบริการด้านสุขภาพให้กับผู้ที่พักในสถาบัน
และสถานบริการที่มีการควบคุมทางการแพทย์หรือการพยาบาลถาวร เช่น โรงพยาบาล ศูนย์พักฟื้น
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานที่ดูแลคนชรา เป็นต้น การทำงานอยู่ภายใต้ การควบคุมโดยตรงของ
พยาบาล แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดประเภท
ไว้ในหน่วย 5321 ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ. ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่พักอาศัยในที่พัก
อิสระ โดยทั่วไปหากไม่มีการควบคุมทางการแพทย์หรือการพยาบาลถาวร ควรจัดประเภทไว้ในหน่วย
5322 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในครัวเรือน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานในหมู่ 532 ที่จัดประเภทไว้คือ
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคลในบริการด้านสุขภาพไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้หรือการ
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ฝึกอบรมทางการแพทย์ เช่น การให้ยา การทำความสะอาดและแต่งแผล เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ประเภทนี้เป็น
งานที่ง่ายและทำเป็นประจำ
5321.0010000-00

ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลส่วนบุคคล โดยตรง
และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันแก่ผู้ป่วยและผู้อาศัยในสถานดูแลสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก
สถานบริการพยาบาล สถานพักฟื้น เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการตามแผนดูแล และหลักปฏิบัติ
ที่กำหนดไว้ และภายใต้การควบคุมโดยตรงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาลหรือ
สุขภาพอื่นๆ หรือผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
5321.0010100-00

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (Nursing Aides/Patient Assistants)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของผู้ช่วยในการดูแลบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ได้แก่
สุขวิทยาส่วนบุคคล การให้อาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ การดูแลความปลอดภัย
และความสุขสบาย ฯลฯ รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยการดูแลนั้น
เป็นการทำงานร่วมกับญาติ และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล
บ้าน ชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานบริการสุขภาพอื่น ๆ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของพยาบาล
วิชาชีพ
หมายเหตุ ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
5321.0010200-00

ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
(Nursing Aides/Patient Assistants, elderly)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
อย่างใกล้ชิด เช่น พยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำ หรือเช็ดตัวตามอาการ เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักทำความสะอาดเสื้อ ผ้า
ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น การดูแลเรื่องอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้องและตามอาการโรค
รวมถึง สังเกตอาการและวัดไข้ การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น การพูดคุยกับผู้สูงอายุ
5321.0010300-00

พี่เลี้ยง (Caregivers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

คนพิการ คนไข้จิตทุเลา
5321.0010301-00

พี่เลี้ยงผู้ป่วยจิตเวช
(Caregivers, person with mental disability)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น
การเตรียมและให้ยาที่แพทย์สั่งแก่ คนไข้ การพูดคุย ให้กำลังใจ ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย การส่งเสริม
ให้คนไข้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง การส่งเสริมให้ คนไข้มีความรับผิดชอบ มีหน้าที่ ทำให้คนไข้
เกิดความภูมิใจ การส่งเสริมให้ทำกิจกรรมออกกำลังกาย เป็นต้น
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5321.0010302-00

พี่เลี้ยงคนพิการ (Caregivers, person with disabilities)
ภาระหน้ า ที ่ท ี ่ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การดูแล การช่ว ยเหลื อ
คนพิการ เช่น การช่วยเหลือคนพิการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การจัดท่านอนและท่านั่ง การดูแล
ต้นขาและแขน การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นต้น รวมถึงการช่วยคนพิการบริหารข้อต่อและออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อ
5321.0010303-00

พี่เลี้ยงผู้สูงอายุ (Caregivers, elderly)
ภาระหน้ า ที ่ท ี ่ ร ั บ ผิด ชอบประกอบด้ ว ย การดูแล การช่ว ยเหลื อ
การให้การดูแลในกิจวัตรประจำวันและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พร้อมบันทึกพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
5321.0010400-00

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
(Holistic Health Promotion Therapists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
แบบไทยสัปปายะ แบบสปาตะวันตกและแบบไทยสปา แก่บุคคลทั่วไปให้สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้
การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เช่น เรื่องเซลล์และเนื้อเยื่อ เรื่องโครงสร้าง
และหน้าที่ผิวหนัง เรื่องระบบโครงกระดูก เรื่องระบบกล้ามเนื้อ เป็นต้น การมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปา
เช่น ชนิดของสปาสาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัยในสปาขั้นตอนการทำงานในสปา การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นสำหรับสปา เป็นต้น
5321.0010401-00

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การใช้โภชนาการตามหลั ก
การแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพ
5321.0010401-01

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists,Thai Sappaya:
nutrition therapy)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การใช้โภชนาการตามหลั ก
การแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุ ขภาพ เช่น การใช้ผ ักพื้นบ้าน อาหารและเครื่องดื่มสมุ น ไพร
เพื่อสุขภาพ การใช้อาหารปรับธาตุตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เป็นต้น
5321.0010401-02

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: nutrition therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐานภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
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5321.0010401-03

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: nutrition therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดข้อ อาการท้องผูก อาการนอนไม่หลับ
อาการความดันโลหิตสูง อาการไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น การให้คำปรึกษาและแนะนำเพื ่ อให้
ผู้รับบริการสามารถไปรักษาตนเองต่อได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่อง การรับประทานอาหาร
ให้กับหญิงหลังคลอด เป็นต้น
5321.0010401-05

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai Sappaya:
hydrotherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้น้ำและกรรมวิธีแบบไทย
ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบำบัดด้วยอุณหภูมิร้อนและเย็น การอาบ อบ ประคบ แช่ ชโลม ทา ขัด
และพอกสมุนไพร และการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอด เป็นต้น
5321.0010401-06

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: hydrotherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010401-07

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: hydrotherapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดเมื่อยอาการคัดจมูกน้ำมูก ไหล
โรคภู ม ิ แ พ้ เป็ น ต้ น และให้ ค ำปรึ ก ษา คำแนะนำ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารสามารถรั ก ษาตนเองต่ อ ได้
การมีความรู้ความสามารถในการทำลูกประคบ การทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด รวมทั้ง การบันทึก
ทางการแพทย์แผนไทย
5321.0010401-10

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai Sappaya:
aromatherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้เครื่องหอมและกรรมวิธี
แบบไทยในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การใช้ประโยชน์จากกลิ่นเครื่องหอมและพืชหอมไทยการทำ
เครื่องหอม ได้แก่ เทียนอบบุห งารำไป (ถุงหอม) น้ำอบไทยน้ำปรุง ตุ๊กตารำเพย แป้งร่ำ มาลัยรัก
คล้องชำร่วย เป็นต้น
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5321.0010401-11

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: aromatherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010401-12

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: aromatherapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้พืชหอมและเครื่องหอมไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลาย การคลายเครียด การบรรเทาอาการปวดเมื่อย การเพิ่มความสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า หรือการบำบัดอาการนอนไม่หลับ
5321.0010401-15

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai Sappaya:
hand therapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดแบบไทยในการส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การนวดไทยพื้นฐานเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยทั่วไป การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ การทำ
กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตน เป็นต้น
5321.0010401-16

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: hand therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010401-17

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai
Sappaya: hand therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ได้แก่ อาการปวดศีรษะ อาการปวดคอ อาการปวดบ่า
และไหล่ อาการปวดหลังและเอว อาการปวดสะโพกและขัดสะโพก อาการปวดแขน อาการปวดข้อศอก
และข้อมือ อาการปวดขา อาการปวดเข่า และอาการปวดข้อเท้า การบันทึกทางการแพทย์แผนไทย
5321.0010402-00

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้โภชนาการตามหลัก
การแพทย์แผนตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ
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5321.0010402-01

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, western spa:
nutrition therapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้โภชนาการตามหลัก
การแพทย์แผนตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ความรู้เรื่องอนุมูลอิสระ ประโยชน์ของสารอาหาร
แต่ละชนิด อาหารที่ควรรับประทานและหลีกเลี่ยงในกลุ่มวัยต่างๆ เช่น การประเมินภาวะทางโภชนาการ
การให้คำแนะนำการเลือกรับประทานอาหาร เป็นต้น
5321.0010402-02

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa: nutrition therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010402-03

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa : nutrition therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดข้อ อาการท้องผูก อาการนอนไม่หลับ
อาการความดันโลหิตสูง อาการไขมัน ในเส้นเลือดสูง เป็นต้น การให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถไปรักษาตนเองต่อได้ เช่น การให้คำแนะนำเรื่องการอดอาหารเพื่อการล้า งพิ ษ
ด้วยตนเอง เป็นต้น
5321.0010402-05

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, western spa:
hydrotherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้น้ำและกรรมวิธีแบบ
ตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพเช่น การอบไอน้ำ การอบซาวน่า การใช้อ่างน้ำวน เป็นต้น
5321.0010402-06

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists,
western spa : hydrotherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
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5321.0010402-07

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa : hydrotherapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดเมื่อย อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล
โรคภู ม ิ แ พ้ เป็ น ต้ น และให้ ค ำปรึ ก ษา คำแนะนำ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารสามารถรั ก ษาตนเองต่ อ ได้
การให้บริการบำบัดด้วยการแช่ในอ่างอาบน้ำและการใช้ฝักบัว
5321.0010402-10

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, western spa :
aromatherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้เครื่องหอมและกรรมวิธี
แบบตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมพื้นฐานต่างประเทศ การนวด
สุคนธบำบัด เป็นต้น
5321.0010402-11

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa: aromatherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010402-12

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa : aromatherapy, skill level 2)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การนวดสุ ค นธบำบั ด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลาย การคลายเครียด การบรรเทาอาการปวดเมื่อย การเพิ่มความสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า หรือการบำบัดอาการนอนไม่หลับ การผสมน้ำมันหอมต่างประเทศตามตำรับต่าง ๆ
เพื่อการนวดหน้านวดตัวพอกหน้าพอกตัวและอื่น ๆ
5321.0010402-15

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, western spa:
hand therapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดแบบตะวันตก เช่น
การนวดและพอกหน้า การนวดคอและไหล่ การนวดสวีดิช การทำทรีทเม้นท์ การนวดเท้า เป็นต้น
การให้บริการต่าง ๆ ในสปา เช่น การขัดผิว การพอกตัว การพอกโคลน และการพันตัว
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5321.0010402-16

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa : hand therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010402-17

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, western
spa : hand therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ได้แก่ อาการปวดศีรษะ อาการปวดคอ อาการปวดบ่า
และไหล่ อาการปวดหลัง และเอวปวดสะโพกและขัดสะโพก อาการปวดแขน อาการปวดข้อศอก
และข้อมือ อาการปวดขา อาการปวดเข่า และอาการปวดข้อเท้า การให้คำปรึกษาแก่ผ ู้รับบริ ก าร
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การนวดเพื่อสุขภาพในสปา เช่น นวดน้ำมันหอม
ระเหยนวดระบายน้ำเหลืองการนวดนักกีฬา เป็นต้น การบริการอื่น ๆ ในสปา เช่น การกำจัดขน
การดูแลมือและเท้า เป็นต้น
5321.0010403-00

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การใช้โภชนาการตามหลั ก
การแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตามหลัก โภชนบำบัด
แบบไทย
5321.0010403-01

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (โภชนบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
nutrition therapy)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การใช้โภชนาการตามหลั ก
การแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตกในการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตามหลัก โภชนบำบัด
แบบไทย ได้แก่ การใช้ผักพื้นบ้านและอาหารสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการใช้อาหาร
ปรับ ธาตุตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การให้คำแนะนำการรั บประทานอาหารให้เหมาะสม
ตามธาตุ ก ารวิ น ิ จ ฉั ย ตรวจธาตุเ จ้า เรื อ น และให้ ค ำแนะนำ เป็ น ต้ น การส่ ง เสริม สุข ภาพตามหลั ก
โภชนบำบัดแบบสากล ได้แก่ความรู้เรื่องอนุมูลอิสระ ประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิด อาหารที่ควร
รับประทานและหลีกเลี่ยงในกลุ่มวัยต่าง ๆ เช่น การประเมินภาวะทางโภชนาการ การให้คำแนะนำ
การเลือกรับประทานอาหาร เป็นต้น
5321.0010403-02

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (โภชนบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
nutrition therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
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5321.0010403-03

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (โภชนบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
nutrition therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดข้อ อาการท้องผูก อาการนอนไม่หลับ
อาการความดันโลหิตสูง อาการไขมัน ในเส้นเลือดสูง เป็นต้น การให้คำปรึกษาและแนะนำเพื ่ อให้
ผู้รับบริกาสามารถไปรักษาตนเองต่อได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร
กับหญิงหลังคลอด การให้คำแนะนำเรื่องการอดอาหารเพื่อการล้างพิษด้วยตนเอง เป็นต้น
5321.0010403-05

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (วารีบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
hydrotherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้น้ำและกรรมวิธีแบบไทย
แบบตะวั น ตกและแบบไทยผสมผสานกั บ แบบอื ่ น ๆ ในการส่ ง เสริม สุข ภาพ การส่ ง เสริม สุข ภาพ
ตามหลักวารีบำบัดแบบไทย เช่นการบำบัดด้วยอุณหภูมิร้อนและเย็น การอาบ อบ ประคบ แช่ ชโลม ทา
ขั ด และพอก สมุ น ไพร และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพหญิ ง หลั ง คลอด เป็ น ต้ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตามหลักวารีบำบัดแบบสากล เช่น การอบไอน้ำการอบซาวน่า การใช้อ่างน้ำวน เป็นต้น
5321.0010403-06

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (วารีบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
hydrotherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010403-07

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (วารีบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
hydrotherapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น อาการปวดเมื่อย อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล
โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และให้คำปรึกษา คำแนะนำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรักษาตนเองต่อได้
การมีความรู้ความสามารถในการทำลูกประคบ การทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด รวมทั้ง การบันทึก
ทางการแพทย์แผนไทย
5321.0010403-10

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (สุคนธบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa :
aromatherapy)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้เครื่องหอมและกรรมวิธี
แบบไทยแบบตะวัน ตกและแบบไทยผสมผสานกับแบบอื่น ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การใช้
ประโยชน์ จ ากกลิ ่ น เครื ่ อ งหอมและพื ช หอมไทย รวมทั ้ ง น้ ำ มั น หอมพื ้ น ฐานต่ า งประเทศ การทำ
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เครื่องหอม ได้แก่ เทียนอบ บุหงารำไป (ถุงหอม) น้ำอบไทย น้ำปรุง ตุ๊กตารำเพย แป้งร่ำ มาลัยรักคล้อง
ชำร่วย การนวดสุคนธบำบัด เป็นต้น
5321.0010403-11

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (สุคนธบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
aromatherapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010403-12

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (สุคนธบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
aromatherapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้พืชหอมและเครื่องหอมไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลาย การคลายเครียด การบรรเทาอาการปวดเมื่อย การเพิ่มความสดชื่น
กระปรี้กระเปร่า หรือการบำบัดอาการนอนไม่หลับ การปรุง น้ำหอมไทยน้ำอบน้ำปรุงชนิดต่าง ๆ
ตามแบบพื้นบ้านไทย หรือผสมน้ำมันหอมต่างประเทศตามตำรั บต่าง ๆ เพื่อการนวดหน้า นวดตัว
พอกหน้า พอกตัว และอื่น ๆ
5321.0010403-15

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (หัตถบำบัด)
(Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa : hand
therapy)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การนวดแบบไทยนวด
แบบตะวันตกนวดแบบอื่น ๆ และการนวดแบบไทยผสมผสานในการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยหัตถบำบัดแบบไทย เช่น การนวดไทยพื้นฐาน เพื่ อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยทั่วไป การนวดเท้า
เพื่อสุขภาพ การทำกายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตน เป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพด้วยหัตถบำบัดแบบสากล
เช่น การนวดและพอกหน้า การนวดคอและไหล่ การนวดสวีดิช การทำทรีทเม้นท์ การนวดเท้า เป็นต้น
การให้บริการต่าง ๆ ในสปา เช่น การขัดผิว การพอกตัว การพอกโคลน และการพันตัว
5321.0010403-16

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (หัตถบำบัด)
ระดับ 1 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
hand therapy, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ขั้นพื้นฐาน ภายใต้คำแนะนำและการสนับสนุนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
5321.0010403-17

ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปา (หัตถบำบัด)
ระดับ 2 (Holistic Health Promotion Therapists, Thai spa:
hand therapy, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ได้แก่ อาการปวดศีรษะ อาการปวดคอ อาการปวดบ่า
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และไหล่ อาการปวดหลังและเอว อาการปวดสะโพกและขัดสะโพก อาการปวดแขน อาการปวดข้อศอก
และข้อมือ อาการปวดขาอาการปวดเข่า และอาการปวดข้อเท้า การให้คำปรึกษาแก่ผ ู้รับบริการ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องผิวและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การนวดเพื่อสุขภาพในสปา เช่น นวดน้ำมัน
หอมระเหย นวดระบายน้ำเหลืองการนวดนักกีฬา เป็นต้น การบริการอื่น ๆ ในสปา เช่น การกำจัดขน
การดูแลมือและเท้า เป็นต้น
5321.0010500-00

พนักงานนวดเพื่อสุขภาพ (Masseuse/Masseu)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้มือบีบนวด การใช้น้ำมัน
หรือแท่งไม้ขนาดเล็ก กดที่ฝ่าเท้าผู้มารับบริการ เพื่อผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดเมื่อย รวมถึง
การดูแลสุขภาพและความงามสตรีเรือนไฟด้วย การมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น การปฐมพยาบาล จิตวิทยาพื้ นฐาน เป็นต้น ด้านการแพทย์
แผนไทย เช่น ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยสาเหตุ ของการเกิดโรค ธาตุทั้ง 4 การนำทฤษฎีการแพทย์
แผนไทยไปประยุกต์ใช้เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนกับการแก้อาการ เป็นต้น
และด้านกฎหมาย เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพและบทกำหนดโทษหลัก จริยธรรม ศีลธรรมและกิริยามารยาท
5321.0010501-00

พนักงานนวดไทย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย

การมีความรู้ด้านการนวดไทย
5321.0010501-01

พนักงานนวดไทย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย

การมีความรู้ด้านการนวดไทย
5321.0010501-02

พนักงานนวดไทย ระดับที่ 1 (Masseuse/Masseu, skill level 1)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย
การมีความรู้ด้านการนวดไทย เช่น ประวัติ องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้การนวดไทย เส้นประธานสิบ
กับการเกิดโรค การนวดไทยพื้นฐานการนวดไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
5321.0010501-03

พนักงานนวดไทย ระดับที่ 2 (Masseuse/Masseu, skill level 2)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดไทยเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื ่ อ ยทั ่ ว ๆ เช่ น อาการปวดศี ร ษะจากความเครี ย ด อาการปวดกล้ า มเนื ้ อ คอและบ่า
อาการปวดบ่าและไหลจากการทํางาน อาการปวดหลังและเอวจากการทํางานหนักทั่วไปที่ไม่ได้ มีสาเหตุ
จากอุบ ัต ิ เหตุ ข้อเสื่ อม หรือหมอนรองกระดู กเคลื่ อน อาการปวดสะโพกขั ดสะโพก อาการปวดแขน
ข้อศอก มือจากการทํางานหรือการออกกําลังกายที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ อาการปวดขาเข่า ข้อเท้า
จากการทํางาน ยืน เดินนั่งนาน ๆ เป็นต้น การมีความรู้ด้านการนวดไทย เช่น ประวัติองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้การนวดไทยเส้นประธานสิบกับการเกิดโรค เป็นต้น
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5321.0010502-00

พนักงานนวดกดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
(Foot Reflexology Masseuse/Masseur)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดฝ่าเท้ากดจุดฝ่าเท้า
เพื่อบรรเทาอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น เส้นเลือดขอด เท้าบวม ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดไหล่ และต้นคอ
ปวดตามข้อ ปวดน่อง ปวดเอวและก้นกบ ปวดเมื่อยข้อศอก เจ็ บหน้าอก เป็นตะคริว เจ็บ ซี่โ ครง
รอยฟกช้ำดำเขียวและไหล่แข็ง เป็นต้น การใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่ฝ่ าเท้าแล้วนวดคลึงวนตามจุดต่าง ๆ
ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะแต่ละส่วน
5321.0010503-00

พนักงานดูแลสุขภาพและความงามสตรีเรือนไฟ
(Health and Beauty Care for Women After Pregnancy
Workers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การแนะนำ การส่งเสริม
สุขภาพสตรีหลังเรือนไฟ ด้วยการนวดขา นวดหลัง นวดขาด้านนอก นวดขาด้านใน นวดบ่า นวดศีรษะ
นวดน้ำมัน นวดหน้า ขัดผิว อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และการอาบสมุนไพร การบริหารร่างกายสตรี
หลังเรือนไฟให้ร ่างกายคืน ความสมดุล กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว ขึ้น การประเมินภาวะสุขภาพ
ภาวะเสี่ยงของสตรีหลังเรือนไฟ
5321.0010504-00

พนักงานนวดน้ำมันหอมระเหย
(Essential Oil Masseuse/Masseur)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การนวดโดยใช้กลิ่ นหอม
ของน้ำมัน ระเหยสมุน ไพรในการบำบัดพร้ อมกับ การนวดแบบสัมผัส เพียงแผ่ว เบา เพื่อให้รู้ส ึกถึ ง
ความผ่ อ นคลายปลอดโปร่ ง โล่ ง สบาย การแนะนำและเลื อ กใช้ ก ลิ ่ น ของน้ ำ มั น หอมระเหย
ตามความต้องการของผู้รับบริการหรือตามอาการ เช่น ลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและกระดูก
ช่วยผ่อนคลายและทำให้สดชื่น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้ รู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างเต็มที่
ช่วยกระตุ้นความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ าช่วยให้ จิตใจสงบปรับความสมดุลของร่างกายและช่วย
ให้จิตใจสงบ ช่วยการนอนไม่หลับ ไอ เป็นต้น
5321.0010505-00

พนักงานนวดสวีดิช
(Swedish Massage Masseuse/Masseur)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนวดช้าและเร็วสลับกัน
โดยการใช้เทคนิคการสับ การทุบ การตบ การคลึงไปตามแนวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อกระตุ้นระบบ
การไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนล้า ให้กลับมีชีวิตชีวา ช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย
ลดอาการตึงเครียด คลายความเหนื่อยล้าและอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง
5321.0019090-90

ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ภาคผนวก

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
หมวด หมู่ หน่วย
อาชีพ
อาชีพ
ย่อย
ในหน่วยใหญ่
ในหน่วยย่อย
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
13

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

134
1341
1341.0010000-00
1341.0010100-00
1341.0010200-00
1341.0019090-90
1342
1342.0010000-00

1342.0010100-00
1342.0010101-00
1342.0010101-01
1342.0010101-02
1342.0010101-03
1342.0010101-04
1342.0010102-00
1342.0010102-01
1342.0010102-02
1342.0010102-03
1342.0010102-04
1342.0010102-05
1342.0010102-06
1

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการด้านการผลิต
และผู้จัดการด้าน
การบริการเฉพาะด้าน
ผู้จัดการด้านการบริการ
วิชาชีพ
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
เด็ก
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
เด็ก ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
เด็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านบริการสุขภาพ
ผู้จัดการด้านบริการ
สุขภาพ
ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการบริการทาง
การแพทย์โรงพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานหน่วย
บริการปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม
สังคม
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์
แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานหน่วย
บริการทุติยภูมแิ ละ
ตติยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรี
เวชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
ออโธปิดิกส์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1342.0010102-07
1342.0010102-08
1342.0010102-09
1342.0010102-10
1342.0010102-11
1342.0010102-12
1342.0010102-13
1342.0010102-14
1342.0010102-15
1342.0010102-16
1342.0010102-17
1342.0010102-18
1342.0010102-19
1342.0010102-20

1342.0010103-00
1342.0010104-00
1342.0010104-01
1342.0010200-00
1342.0010201-00
1342.0010202-00
1342.0010202-01
1342.0010202-02
1342.0019090-90

1343
1343.0010000-00

2

รายละเอียดอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
วิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
หัวหน้ากลุ่มงานโสต
ศอ นาสิก ลาริงซ์
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ศาสตร์ป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงาน
กายภาพบำบัด
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และพยาธิวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานโภชน
ศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
การบริการด้านสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
บริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ระเบียนและสถิติ
ผู้อำนวยการพยาบาล/
ผู้อำนวยการฝ่ายการ
พยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าพยาบาล
หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการ
พยาบาล
หัวหน้าหน่วยพยาบาล
ผู้จัดการด้านบริการ
สุขภาพ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
1343.0010100-00

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

1343.0010101-00
1343.0019090-90

1344
1344.0010000-00
1344.0010100-00
1344.0010101-00
1344.0010102-00
1344.0010102-01
1344.0010102-20
1344.0010102-21
1344.0010102-22
1344.0010102-23
1344.0010102-24
1344.0010102-40
1344.0010102-60
1344.0010102-80
1344.0010103-00
1344.0010103-01
1344.0010104-00

3

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการสถานรับดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์ผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านบริการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคม
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
คนพิการ
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมคนพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพและอาชีพ
คนพิการ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง
เด็กพิการ
ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญา
ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ
ทางสมองและปัญญา
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง
คนไข้จิตทุเลา
ผู้อำนวยการศูนย์การ
เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อาชีพคนพิการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลออทิสติก
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมเด็กและเยาวชน

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1344.0010104-01
1344.0010104-02
1344.0010104-20
1344.0010104-21
1344.0010104-22
1344.0010104-23
1344.0010104-40

1344.0010104-41
1344.0010104-42
1344.0010104-43
1344.0010105-00
1344.0010105-01
1344.0010105-02
1344.0010105-03
1344.0010106-00

1344.0010106-01
1344.0010106-02
1344.0010106-03
1344.0010107-00
1344.0010107-01

4

รายละเอียดอาชีพ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
ผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม
ผู้ปกครองสถานแรกรับ
เด็กและเยาวชน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
ผู้ปกครองสถานแรกรับ
เด็กหญิง
ผู้ปกครองสถานแรกรับ
เด็กชาย
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน
ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อน
ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิง
ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กชาย
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมสตรีและครอบครัว
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เด็กและสตรี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
ปัญหาการค้ามนุษย์
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมเพื่อคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1344.0010107-02
1344.0010107-03

1344.0019090-90

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21
211
2113
2113.0010000-00
2113.0010100-00
2113.0010101-00
2113.0010102-00
2113.0010103-00
2113.0010104-00
2113.0010105-00
2113.0010106-00
2113.0010107-00
2113.0010108-00
2113.0010109-00

5

รายละเอียดอาชีพ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูง
ผู้อำนวยการศูนย์
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้จัดการด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์
โลก
นักเคมี
นักเคมี ด้านสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านเครื่องสำอางและวัตถุ
อันตราย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านวิจยั สมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านชีววัตถุ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านยาและวัตถุเสพติด
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านรังสีและเครื่องมือ
แพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านชีววิทยาศาสตร์
การแพทย์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2113.0019090-90

213
2131

2131.0030000-00

2131.0030100-00
2131.0030101-00
2131.0030102-00
2131.0030103-00
2131.0039090-90

22
221
2211
2211.0010000-00
2211.0010100-00
2211.0010200-00
2211.0019090-90

2212
2212.0010000-00
2212.0010100-00
2212.0010101-00
6

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักเคมี ด้านสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับ
สิ่งมีชีวิต
นักชีววิทยา นักพฤษ
ศาสตร์ นักสัตวศาสตร์
และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
นักชีววิทยา นักพฤษ
ศาสตร์ นักสัตวศาสตร์
และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักชีววิทยา
นักชีววิทยาทางทะเล
นักชีววิทยาโมเลกุล
นักจุลชีววิทยา
นักชีววิทยา นักพฤษ
ศาสตร์ นักสัตวศาสตร์
และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ
แพทย์
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
แพทย์เวชปฏิบัติทวั่ ไป
แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทาง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
อายุรแพทย์
อายุรแพทย์โรคไต

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2212.0010102-00
2212.0010103-00
2212.0010104-00
2212.0010105-00
2212.0010106-00
2212.0010107-00
2212.0010108-00
2212.0010109-00
2212.0010110-00
2212.0010111-00
2212.0010200-00
2212.0010201-00
2212.0010202-00
2212.0010203-00
2212.0010204-00
2212.0010205-00
2212.0010206-00
2212.0010207-00
2212.0010208-00
2212.0010209-00
2212.0010210-00
2212.0010211-00
2212.0010212-00
2212.0010300-00
2212.0010301-00
2212.0010400-00
2212.0010401-00
2212.0010402-00
2212.0010500-00
2212.0010501-00
2212.0010501-01
2212.0010501-02
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รายละเอียดอาชีพ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
อายุรแพทย์โรคทางเดิน
หายใจ
อายุรแพทย์โรคข้อและรู
มาตอยด์
อายุรแพทย์โรคกระเพาะ
และทางเดินอาหาร
อายุรแพทย์โรคภูมแิ พ้และ
ภูมิคุ้มกันทางคลินิก
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
อายุรแพทย์โรคตจวิทยา
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
อายุรแพทย์ประสาทวิทยา
กุมารแพทย์
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
กุมารแพทย์โรคเลือด
กุมารแพทย์โรคทางเดิน
อาหาร
กุมารแพทย์โรคทางเดิน
หายใจ
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
และปริกำเนิด
กุมารแพทย์ประสาทวิทยา
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กุมารแพทย์โรคทาง
พันธุกรรมและความ
ผิดปกติของโครโมโซม
กุมารแพทย์โรคข้อ
กุมารแพทย์โรคไต
กุมารแพทย์โรคทาง
โภชนาการ
สูตินรีแพทย์
นรีแพทย์โรคมะเร็ง
วิสัญญีแพทย์
วิสัญญีแพทย์ในการผ่าตัด
หัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก
วิสัญญีแพทย์ระงับปวด
ศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ข้อ
สะโพกและข้อเข่า
ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เท้า
และข้อเท้า

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2212.0010502-00
2212.0010503-00
2212.0010504-00
2212.0010505-00
2212.0010506-00
2212.0010507-00
2212.0010508-00
2212.0010509-00
2212.0010510-00
2212.0010511-00

2212.0010600-00
2212.0010601-00
2212.0010602-00
2212.0010603-00
2212.0010700-00
2212.0010800-00
2212.0010801-00
2212.0010802-00
2212.0010803-00
2212.0010804-00
2212.0010805-00
2212.0010900-00
2212.0010901-00
2212.0011000-00
2212.0011001-00
2212.0011002-00
2212.0011100-00
2212.0011101-00
2212.0011102-00
2212.0011200-00
2212.0019090-90

2221
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ศัลยแพทย์ทางเดินท่อ
ปัสสาวะ
ศัลยแพทย์ตกแต่งและ
เสริมสร้าง
ศัลยแพทย์สมองและ
ประสาทวิทยา
ศัลยแพทย์โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก
กุมารศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์สมองเด็ก
ศัลยแพทย์หวั ใจเด็ก
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนักเด็ก
ศัลยแพทย์ไฟไหม้ น้ำร้อน
ลวก เด็ก
แพทย์เวชศาสตร์
แพทย์เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แพทย์นิติเวช
จิตแพทย์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
จิตแพทย์รักษาผู้ติด
ยาเสพติด
จิตแพทย์โรคซึมเศร้า
จิตแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ
จิตแพทย์โรคเครียด
แพทย์ โสต ศอ นาสิก ลา
ริงซ์
ศัลยแพทย์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้า
จักษุแพทย์
จักษุแพทย์จอ
และกระจกตา
จักษุแพทย์ภูมิคุ้มกันและ
อักเสบ
รังสีแพทย์
รังสีแพทย์วินิจฉัย
รังสีแพทย์รักษาโรค
พยาธิแพทย์
แพทย์เฉพาะทาง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
2221.0010000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

2221.0010100-00
2221.0010200-00
2221.0010201-00
2221.0010202-00
2221.0010203-00
2221.0010204-00
2221.0010205-00
2221.0010206-00
2221.0010207-00
2221.0010208-00
2221.0010209-00
2221.0010210-00
2221.0010211-00
2221.0010212-00
2221.0010213-00
2221.0010214-00
2221.0010215-00
2221.0010216-00
2221.0010217-00
2221.0010300-00
2221.0010301-00
2221.0010302-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
พยาบาลทั่วไป
พยาบาลเฉพาะทาง
พยาบาลเฉพาะทางอายุ
รกรรม
พยาบาลเฉพาะทาง
ศัลยกรรม
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
วิกฤต
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
มะเร็ง
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
โรคระบบทางเดินหายใจ
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
ประสาทวิทยาและ
ประสาทศัลยศาสตร์
พยาบาลเฉพาะทางออร์
โธปิดิกส์
พยาบาลเฉพาะทางปริ
ศัลยกรรม
วิสัญญีพยาบาล
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
แบบประคับประคอง
พยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย
บาดแผลออสโตมีและ
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
พยาบาลเฉพาะทางเด็ก
พยาบาลเฉพาะทางทารก
แรกเกิด
พยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช
พยาบาลเฉพาะทางด้าน
การควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
พยาบาลเวชปฏิบัติ
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรค
เบื้องต้น)
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติในชุมชน

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2221.0010303-00
2221.0010304-00
2221.0010305-00

2221.0010400-00
2221.0010401-00
2221.0010402-00
2221.0010403-00
2221.0010500-00
2221.0010501-00
2221.0010502-00
2221.0010503-00
2221.0010504-00
2221.0019090-90

2222
2222.0010000-00

2222.0010100-00
2222.0010101-00
2222.0010102-00
2222.0019090-90

223
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติทางตา
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติการบำบัดทดแทน
ไต
พยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติทารกแรกเกิด
พยาบาลผู้มีความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะทาง (APN)
พยาบาลผู้มีความรู้ความ
ชำนาญทางคลินิก
พยาบาลผู้มีความรู้ความ
ชำนาญเวชปฏิบัติ
พยาบาลผู้มีความรู้ความ
ชำนาญด้านการระงับ
ความรู้สึก
พยาบาลสนับสนุนบริการ
วิชาชีพ
พยาบาลนักวิจัย
อาจารย์พยาบาล
พยาบาลสารสนเทศ
พยาบาลผู้จัดการ
ทรัพยากรสุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุง
ครรภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุง
ครรภ์ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
พยาบาลผดุงครรภ์
พยาบาลผดุงครรภ์เฉพาะ
ทาง
พยาบาลผดุงครรภ์ผู้มี
ความรู้ความชำนาญ
เฉพาะทาง
ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุง
ครรภ์ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนดั้งเดิมและ
การแพทย์ผสมผสาน

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2230
2230.0010000-00

2230.0010100-00
2230.0010200-00
2230.0010300-00
2230.0019090-90

224
2240
2240.0010000-00
2240.0010100-00
2240.0010101-00
2240.0010101-01

2240.0010101-02
2240.0010101-03
2240.0010101-04
2240.0010101-05
2240.0010200-00
2240.0019090-90

226
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนดั้งเดิมและ
การแพทย์ผสมผสาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนดั้งเดิมและ
การแพทย์ผสมผสาน ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนจีน
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนดั้งเดิมและ
การแพทย์ผสมผสาน ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยแพทย์
นักปฎิบัตกิ ารการแพทย์
นักปฎิบัตกิ ารการแพทย์
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง สาขา
วิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง สาขาโลหิต
วิทยา
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง สาขาเชื้อรา
และมัยโคแบคทีเรียวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง สาขา
แบคทีเรียวิทยา
นักเทคนิคการแพทย์
เฉพาะทาง สาขาบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการ
นักรังสีเทคนิค
นักปฎิบัตกิ ารการแพทย์
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพอื่น ๆ

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

2261
2261.0010000-00
2261.0010100-00
2261.0010200-00
2261.0010201-00
2261.0010202-00
2261.0010203-00
2261.0010204-00
2261.0010205-00

2261.0010206-00
2261.0010207-00
2261.0010208-00
2261.0010209-00
2261.0019090-90

2263
2263.0010000-00

2263.0010100-00
2263.0010200-00
2263.0010300-00
2263.0010400-00
2263.0010401-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมสำหรับ
เด็ก
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่อง
ปากใบหน้า
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชี่ยว
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาปริทันตวิทยา
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิทยาการวินจิ ฉัยโรค
ช่องปาก
ทันตแพทย์ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักอาชีวสุขศาสตร์ และ
นักสุขศึกษา
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นัก
อาชีวสุขศาสตร์ และนัก
สุขศึกษาด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักอาชีวสุขศาสตร์
นักสุขศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม
นักสุขาภิบาล
นักสุขาภิบาลอาหาร

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
2263.0019090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2264
2264.0010000-00
2264.0010100-00
2264.0010101-00
2264.0010102-00
2264.0010102-01
2264.0010103-00
2264.0010104-00
2264.0010105-00
2264.0010106-00
2264.0010107-00
2264.0010108-00
2264.0010109-00
2264.0010110-00
2264.0019090-90

2265
2265.0010000-00

2265.0010100-00
2265.0010200-00
13

รายละเอียดอาชีพ
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม นัก
อาชีวสุขศาสตร์ และนัก
สุขศึกษาด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักกายภาพบำบัดด้าน
ชุมชน
นักกายภาพบำบัดด้าน
ผู้สูงอายุ
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านกระดูกและ
กล้ามเนื้อ
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านกระดูกสันหลังคด
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านระบบประสาท
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านการกีฬา
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านเด็ก
นักกายภาพบำบัดด้าน
ระบบหายใจและไหลเวียน
เลือด
นักกายภาพบำบัดด้าน
ความงาม
นักกายภาพบำบัดด้าน
สตรี
นักกายภาพบำบัดด้าน
ผู้ป่วยมะเร็ง
นักกายภาพบำบัดด้าน
ธาราบำบัด
นักกายภาพบำบัด ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักกำหนดอาหารและนัก
โภชนาการ
นักกำหนดอาหารและนัก
โภชนาการ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักกำหนดอาหาร
นักโภชนาการ

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2265.0010201-00
2265.0010202-00

2265.0019090-90

2266
2266.0010000-00

2266.0010100-00
2266.0019090-90

2267
2267.0010000-00

2267.0010100-00
2267.0010200-00
2267.0019090-90

2268
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการกีฬา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการสาธารณสุข
นักกำหนดอาหารและนัก
โภชนาการ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
นักบำบัดด้านการพูด
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักทัศนมาตรและผู้
ประกอบแว่นตาเกีย่ วกับ
สายตา
นักทัศนมาตรและผู้
ประกอบแว่นตาเกีย่ วกับ
สายตา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักทัศนมาตร
ผู้ประกอบแว่นตาสำหรับ
ผู้ป่วยโรคทางสายตา
นักทัศนมาตรและผู้
ประกอบแว่นตาเกีย่ วกับ
สายตา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสาธารณสุขชุมชน
นักสาธารณะสุขวิชาชีพที่
มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
2268.0010000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

2268.0010100-00
2268.0010101-00
2268.0010102-00
2268.0010103-00
2268.0010104-00
2268.0010105-00
2268.0010106-00
2268.0010107-00
2268.0019090-90

2269
2269.0010000-00

2269.0010100-00
2269.0010200-00
2269.0010300-00
23
234
2342
2342.0020000-00

2342.0020100-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
และผู้ประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสาธารณสุขชุมชน
นักสาธารณสุขวิชาชีพ
นักส่งเสริมสุขภาพชุมชน
นักระบาดวิทยาชุมชน
นักสุขศึกษา
นักอนามัยชุมชนและ
ครอบครัว
นักสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุข
และผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขชุมชน
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักกิจกรรมบำบัด
นักบำบัดกระดูก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
เท้า
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการ
สอน
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับ
ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับ
ปฐมวัย
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
2342.0029090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

235
2352
2352.0010000-00
2352.0010100-00
2352.0010101-00
2352.0010102-00
2352.0010103-00
2352.0010104-00
2352.0010105-00
2352.0010106-00
2352.0010107-00
2352.0010108-00
2352.0010109-00
2352.0010200-00
2352.0010201-00
2352.0010201-01
2352.0010201-02
2352.0010201-03
2352.0010201-04
2352.0010201-05
2352.0010201-06
2352.0010201-07
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รายละเอียดอาชีพ
ครูผู้ช่วย ครู ผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการ
สอนอื่น ๆ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
ครูสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการพูด
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการร่างกาย
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางออทิสติก
ครูสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางบุคคลพิการ
ซ้อน
ครูสอนอาชีพ
ครูสอนอาชีพคนพิการ
ครูสอนอาชีพทาง
สติปัญญา
ครูสอนอาชีพทางการเห็น
ครูสอนอาชีพทางการได้
ยิน
ครูสอนอาชีพทางการพูด
ครูสอนอาชีพทางการ
ร่างกาย
ครูสอนอาชีพทางการ
เรียนรู้
ครูสอนอาชีพทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
2352.0010201-08
2352.0010201-09

2352.0010202-00
2352.0010203-00
2352.0019090-90

26
263
2634
2634.0010000-00
2634.0010100-00
2634.0010200-00
2634.0010300-00
2634.0010301-00
2634.0019090-90

2635
2635.0010000-00

2635.0010100-00
2635.0010101-00
2635.0010102-00
2635.0010103-00
2635.0010104-00
2635.0010105-00
2635.0010200-00
17

รายละเอียดอาชีพ
ครูสอนอาชีพทางออทิ
สติก
ครูสอนอาชีพทางบุคคล
พิการซ้อน
ครูสอนอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
ครูสอนอาชีพผู้สูงอายุ
ครูสอนการศึกษาพิเศษ
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
กฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สังคมและศาสนา
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักจิตวิทยาคลีนิก
นักจิตวิทยาบำบัด
นักนิติจิตวิทยา
นักนิติจิตวิทยาด้านเด็ก
และเยาวชน
นักจิตวิทยา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สังคมสงเคราะห์และให้
คำปรึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้าน
สังคมสงเคราะห์และให้
คำปรึกษา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการ
สังคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีและ
ครอบครัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
สังคม
นักสังคมสงเคราะห์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2635.0010201-00
2635.0010202-00
2635.0010203-00
2635.0010204-00
2635.0010205-00
2635.0010206-00
2635.0010207-00
2635.0010208-00

2635.0010300-00
2635.0010301-00
2635.0010400-00
2635.0019090-90

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
32
321
3211

3211.0010000-00

3211.0010100-00
3211.0010101-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
เด็ก
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
ผู้สูงอายุ
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
คนพิการ
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
สตรีและครอบครัว
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
คนไข้จิตทุเลา
นักสังคมสงเคราะห์ด้าน
คนไร้ที่พึ่ง
นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคมมูลนิธิหรือ
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
นักพัฒนาการเด็ก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สังคมสงเคราะห์และให้
คำปรึกษา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพ
นักเทคนิคทางด้าน
การแพทย์และทางด้าน
เภสัชกรรม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ใน
การบำบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ใน
การบำบัดรักษาโรค ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์
นักเทคนิคถ่ายภาพ
เอ็กซเรย์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

3211.0010102-00
3211.0010103-00
3211.0010104-00
3211.0010105-00
3211.0010200-00
3211.0010201-00
3211.0010201-01
3211.0010201-02
3211.0010202-00
3211.0019090-90

3212
3212.0010000-00

3212.0010100-00
3212.0010101-00
3212.0010102-00
3212.0010103-00
3212.0019090-90
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รายละเอียดอาชีพ
นักเทคนิคถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัยเต้านม
นักเทคนิคถ่ายภาพการ
กำธรสนามแม่เหล็ก
นักเทคนิคถ่ายภาพคลื่น
เสียง (อัลตร้าซาวน์)
นักเทคนิคถ่ายภาพเพื่อวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การบำบัดรักษาโรค
นักเทคนิคด้านการแพทย์
นิวเคลียร์
ช่างเทคนิคชำนาญการ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
นักเทคนิคด้านการแพทย์
นิวเคลียร์ผลิตสาร
ไอโซโทป
นักเทคนิกอุปกรณ์การ
กายภาพบำบัด
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ใน
การถ่ายภาพทาง
การแพทย์และอุปกรณ์ใน
การบำบัดรักษาโรค ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคประจำ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และพยาธิวิทยา
นักเทคนิคประจำ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคประจำ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคธนาคารเลือด
นักเทคนิคประจำ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และพยาธิวิทยา
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

3214
3214.0010000-00

3214.0010100-00
3214.0010101-00
3214.0010102-00
3214.0010103-00
3214.0019090-90

322
3221
3222
323

3230

3230.0010000-00

3230.0010100-00
3230.0010101-00
3230.0010101-01
3230.0010101-02
3230.0010101-03
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รายละเอียดอาชีพ
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์
การแพทย์เทียมและฟันเทียม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์
การแพทย์เทียมและฟัน
เทียม ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์
การแพทย์เทียม
นักกายอุปกรณ์
นักเทคนิคทำตาปลอม
นักเทคนิคด้านฟันเทียม
นักเทคนิคด้านอุปกรณ์
การแพทย์เทียมและฟัน
เทียม ด้านการสาธารณสุข
และงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ ช ่ ว ยประกอบวิ ช าชีพ ที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยผดุงครรภ์
ผูช้ ่วยประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ดั้งเดิมและการแพทย์
ผสมผสาน
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์
แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ทางเลือก
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ดั้งเดิมและการแพทย์
ทางเลือก ด้านการสาธารณสุข
และงานที่เกี่ยวข้อง
หมอพื้นบ้าน
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวด
ผู้ให้การบำบัดด้วยการนวด
กดจุดแบบแพทย์แผนจีน
ผู้ให้การบำบัดด้วยการ
นวดกดจุดสะท้อนเท้า
ผู้ให้การบำบัดด้วยการ
นวดกระดูก

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

325
3251
3230.0019090-90

3251.0010000-00

3251.0010100-00
3251.0010200-00
3251.0010300-00
3251.0019090-90

3252
3252.0010000-00

3252.0010100-00
3252.0010101-00
3252.0010101-01
3252.0010102-00
3252.0019090-90
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
สุขภาพ
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันต
แพทย์ และช่างทันตกรรม
ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์
แผนดั้งเดิมและการแพทย์
ทางเลือก ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันต
แพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
ทันตาภิบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ช่างทันตกรรม
ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันต
แพทย์ และช่างทันตกรรม
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเทคนิคบันทึกข้อมูล
ทางการแพทย์และข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ
นักเทคนิคบันทึกข้อมูล
ทางการแพทย์และข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
นักเทคนิคบันทึกข้อมูล
ทางการแพทย์
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้าน
ทะเบียนฐานข้อมูลโรค
นักวิเคราะห์บันทึกทาง
การแพทย์
นักเทคนิคบันทึกข้อมูล
ทางการแพทย์และข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

3253
3253.0010000-00

3253.0010100-00
3253.0010101-00
3253.0010102-00
3253.0010103-00
3253.0010104-00
3253.0010105-00
3253.0010106-00
3253.0019090-90

3254
3254.0010000-00
3254.0010100-00
3254.0019090-90

3255
3255.0010000-00

3255.0010100-00
3255.0010101-00
3255.0010200-00
3255.0010201-00
3255.0010202-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ในชุมชน
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ในชุมชน ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์
ครอบครัว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
สุขภาพและพื้นฟู
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
ควบคุมโรคระบาดวิทยา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุข
ศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ในชุมชน ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างแว่นตา
ช่างแว่นตา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ช่างประกอบแว่นตา
ช่างแว่นตา ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยนักเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านธาราบำบัด
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการนวด

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
3255.0029090-90

กลุ่มอาชีพ

3256
3256.0010000-00
3256.0010100-00
3256.0010101-00
3256.0010102-00
3256.0010103-00
3256.0010104-00
3256.0010105-00
3256.0010106-00
3256.0019090-90

3257
3257.0010000-00

3257.0010100-00
3257.0010200-00
3257.0010300-00
3257.0019090-90

3258
3258.0010000-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ช่วยด้านการแพทย์
ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์หอ้ งผ่าตัด
ผู้ช่วยวัดสายตา
ผู้ช่วยชันสูตรศพ
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
ผู้ช่วยเจาะเลือด
ผู้ช่วยด้านการแพทย์ ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอาชีวอนามัยและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัยและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจสอบด้าน
สุขอนามัย
ผู้ตรวจสอบด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
ผู้ตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัยและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานประจำ
รถพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานประจำ
รถพยาบาล ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
3258.0010100-00

กลุ่มอาชีพ

3258.0019090-90

33
334
3344
34

341
3412
3412.0010000-00

3412.0010100-00
3412.0010101-00
3412.0010102-00
3412.0010103-00
3412.0010200-00
3412.0010201-00
3412.0010202-00
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อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานประจำ
รถพยาบาล ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
การบริการ
เลขานุการฝ่ายบริหาร
จัดการและเฉพาะทาง
เลขานุการทางการแพทย์
ผู้ประกอบอาชีพด้าน
กฎหมาย สังคม
วัฒนธรรม และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
สังคม และศาสนา
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
งานสังคมสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
งานสังคมสงเคราะห์
องค์กรของรัฐ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผล
ครอบครัวบุญธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและ
ติดตามผลครอบครัว
อุปถัมภ์
พนักงานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
งานสังคมสงเคราะห์
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
3412.0019090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพเกีย่ วกับ
งานสังคมสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 5 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย
53
531
5311
5311.0010000-00
5311.0010100-00
5311.0010101-00
5311.0010102-00
5311.0010102-01
5311.0010103-00
5311.0010103-01
5311.0010103-02
5311.0010103-03
5311.0019090-90

5312
5312.0010000-00
5312.0010100-00
5312.0010101-00
5312.0019090-90

532
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ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วน
บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็กและ
ครูผู้ช่วย
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก
ผู้ปฏิบัติงานดูแลเด็ก ด้าน
การสาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
พี่เลี้ยงเด็กในสถานรับ
เลี้ยงเด็กในช่วงวัน
พี่เลี้ยงเด็กนอก/หลังเวลา
เรียน
ผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงดูเด็กใน
สถานสงเคราะห์
ผู้ปฏิบัติงานนวดสัมผัสเด็ก
ในสถานสงเคราะห์
พี่เลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์
พี่เลี้ยงเด็กอ่อนในสถาน
สงเคราะห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการในสถาน
สงเคราะห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการทางสมอง
ในสถานสงเคราะห์
ผู้ดูแลเด็ก ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้อง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการใน
สถานศึกษา
ครูผู้ช่วย ด้านการ
สาธารณสุขและงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วน
บุคคลในบริการด้าน
สุขภาพ

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

5321
5321.0010000-00
5321.0010100-00
5321.0010200-00
5321.0010300-00
5321.0010301-00
5321.0010302-00
5321.0010303-00
5321.0010400-00
5321.0010401-00
5321.0010401-01
5321.0010401-02
5321.0010401-03
5321.0010401-05
5321.0010401-06
5321.0010401-07
5321.0010401-10
5321.0010401-11
5321.0010401-12
5321.0010401-15
5321.0010401-16
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยเหลือผู้ปว่ ย
ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงผู้ป่วยจิตเวช
พี่เลี้ยงคนพิการ
พี่เลี้ยงผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(โภชนบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(วารีบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(สุคนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด) ระดับ 1

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
5321.0010401-17

5321.0010402-00
5321.0010402-01
5321.0010402-02
5321.0010402-03
5321.0010402-05
5321.0010402-06
5321.0010402-07
5321.0010402-10
5321.0010402-11
5321.0010402-12
5321.0010402-15
5321.0010402-16
5321.0010402-17
5321.0010403-00
5321.0010403-01
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสัปปายะ
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(สุคนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมสปาตะวันตก
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด)

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
5321.0010403-02
5321.0010403-03
5321.0010403-05
5321.0010403-06
5321.0010403-07
5321.0010403-10
5321.0010403-11
5321.0010403-12
5321.0010403-15
5321.0010403-16
5321.0010403-17

5321.0010500-00
5321.0010501-00
5321.0010501-01
5321.0010501-02
5321.0010501-03
5321.0010502-00
5321.0010503-00
5321.0010504-00
5321.0010505-00
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รายละเอียดอาชีพ
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(โภชนบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(วารีบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา (สุ
คนธบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา (สุ
คนธบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา (สุ
คนธบำบัด) ระดับ 2
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด)
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด) ระดับ 1
ผู้ช่วยด้านส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมไทยสปา
(หัตถบำบัด) ระดับ 2
พนักงานนวดเพื่อสุขภาพ
พนักงานนวดไทย
พนักงานนวดไทย
พนักงานนวดไทย ระดับที่
1
พนักงานนวดไทย ระดับที่
2
พนักงานนวดกดจุดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพ
พนักงานดูแลสุขภาพและ
ความงามสตรีเรือนไฟ
พนักงานนวดน้ำมันหอม
ระเหย
พนักงานนวดสวีดิช

หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
5321.0019090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
ด้านการสาธารณสุขและ
งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

29

รายนามคณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

5. นางสาวอารยา เปี่ยมสมบูรณ์
6. นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ
7. นางชนิกา ส่งเสริม
8. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์
9. นางพัชรา เสมสามารถ
10. นางนันทนา คงสุขเจริญชัย

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายนามคณะที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
1. ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
2.
3.
4.
5.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการป้องกันภัยพิบัติ
นักวิจัยหลัก
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวสุธิดา บุญจินดาทรัพย์
นายอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์
นางสาวณัฐพร คลังนุช
นายสุรชัย อภิรักษ์ตั้งสกุล

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
1. พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
2.
3.
4.
5.

พันเอก ธีรวัฒน์ วุฒิพรพงษ์
นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ
นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน

6. นายสุพล บริสุทธิ์
7. นางสาวดาวรุนี จันทร์ผ่อง
8. นายเดชา เชื้อบุญยืน

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ
กระทรวงแรงงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายพีระ ศรีสองเมือง
นายศุภวิชญ์ ใจงาม
นางภารดี อินทชาติ
นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงค์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นางอารีย์ ป้องสีดา
นางดารนี ศุภธีรารักษ์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม
นายขวัญชัย วรกัลยากุล
นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
นายศักดิ์ศรี เส้งเตง
รศ.ดร.ศุภากร รัชพงศ์
ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

26. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
27. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
28. นางชนิกา ส่งเสริม

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
กรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
กรรมการ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสาธารณสุขและงานที่เกี่ยวข้อง
1. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
2. นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ
3. นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์
4. นางปัทมา ปาณิวรรณ

อธิบดีกรมการแพทย์
กรมการแพทย์
ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิศิษฐ์ ผลดก
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์
นางสุดใจ นันตารัตน์
นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
นางสาวณัฐนิช จันทร์มา

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นายวิษณุ เชื้อพันธุ์
นางกาญจนา ภู่มาลี
นายลำพูน อิงคภากร
นางเบญจพร ทิพยผลาผลกุล
นางอัจฉรี มงคลลาภ
รศ.นพ.สุนทร ศุภพงษ์

19. รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
20. ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
21. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
22. นายชัยรัตน์ แซ่โคว้
23. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
24. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
25. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข

26. นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ

ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อนุกรรมการ
คนพิการ
ผู้แทนกรมอนามัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม
อนุกรรมการ
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์
อนุกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อนุกรรมการ
ผู้แทนคณะสาธารณะสุขศาสตร์
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์
อนุกรรมการ
กรมการแพทย์
และเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
อนุกรรมการ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

