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ประเภท

วิชาการ

กลุม่

วิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ย วกับการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย วินิจ ฉัย ปัญ หาพัฒ นาทางด้า นสาธารณสุข เช่น การบริก ารด้า นสาธารณสุข การส่ง เสริม สุข ภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒ นา
บุค ลากร อาชีว อนามัย เป็น ต้น เพื่อ เสนอนโยบาย วางแผนงาน และดาเนิน งานด้า นการสาธารณสุข
วัด และประเมิน ผล กาหนดระบบและวิธีก ารด้า นนิเ ทศ นิเ ทศควบคุม ติด ตามผล ประเมิน ผลงานด้า น
การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติ งาน ที่ต้อ งใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิช าการในการท างา น
ปฏิบัติง านด้า นวิช าการสาธารณสุข ภายใต้ก ารกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่น ตามที่
ได้รั บ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางวิช าการเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
3. ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย งานด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ
4. ร่ว มพัฒ นาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริก ารสุข ภาพ โดยบูร ณาการแบบองค์ร วมว่า ด้ว ยการคุ้ม ครองและส่ง เสริม ภูมิปัญ ญา เกี่ย วกับ
งานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ปูองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

-25. ปฏิบัติก ารในการส่ง เสริม สุข ภาพ อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม การควบคุม ปูอ งกัน โรคและ
ภัย สุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. จัด ทาฐานข้อ มูล เบื้อ งต้น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู้ปุว ย
กลุ่ ม เสี่ ย ง บุ ค ลากรทางด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ ประชากร สถานะสุ ข ภาพ ระบาดวิ ท ยา สิ่ ง แวดล้ อ มที่
เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
7. ให้ บ ริ การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบ สวนโรค ติด ตามผู้ปุวย
ผู้สัมผัสเพื่อการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
8. ประเมิน สิ่งแวดล้ อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
2. สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้บ ริก ารทางวิช าการ เช่น การจัด ทาเอกสาร ตารา คู่มื อ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใ น
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4. ปฏิบั ติ การในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากร และองค์ก ร เพื่ อ ให้เ ป็น บุค ลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อ าสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

-3คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิ ต วิ ท ยา ทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิ ต วิ ท ยา ทางจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รั บปริ ญญาหรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ กพส. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

กาหนดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556

