
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสตึก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
รหัสต าแหน่ง :   

ต าแหน่ง : นักโภชนาการ กลุ่มงาน : โภชนศาสตร ์
จ านวนผู้บังคับบัญชา : ระดับต าแหน่ง :  

2. รายละเอียดค าบรรยายลักษณะงาน  
ต าแหน่งเลขที่ :                               สังกัด 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้น รวมทั้งการออกเยีย่มบ้านผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่างๆดังนี ้
           1. ด้านการบริหาร 
     1. รับนโยบายจากผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลการบริการอาหารในผูป้่วยท่ัวไป ,PUI และโควิด19   
     2. เป็นคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพของโรงพยาบาล 
     3. เป็นคณะกรรมการตรวจรบัวัสดุอุปโภค บริโภค เกี่ยวกับงานโภชนาการ และเป็นผู้ตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุบริโภค
เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้เพื่อบริการแกผู่้ป่วยในโรงพยาบาล 
     4. บริหารจัดการระบบงาน 

- ตรวจและควบคุมการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการด้านการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย
ทั่วไป, PUI และโควิด19   วางแผนปรับปรุงการบริการอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19    

- ให้ความร่วมมือประสานงานกับแพทย์ และเจ้าหนา้ที่อ่ืนๆ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนให้โภชนบ าบัด
ในผู้ป่วย PUI และโควิด19 เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาของแพทย ์

- จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้เพียงพอ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการบริการอาหารใน
ผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19  และส่งเสรมิสวสัดิการให้เหมาะสม 

- ประเมินคุณภาพการผลติและการบริการอาหารแก่ผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19   ร่วมประชุมและเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและการบริการอาหาร  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- ควบคุม ดูแล และสั่งการในเรื่องของการป้องกันการระบาดเช้ือไวรสัโคโรน่า ในกลุม่งานโภชนศาสตร์ ทั้งความ
สะอาด และความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ตามมาตรฐานการควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- จดัท าแผนงานและโครงการเกีย่วกับงานด้านโภชนบ าบัด โภชนบรกิาร และโภชนศึกษา เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 
และฟื้นฟูผู้ป่วยและประชาชน 

- จัดท าแผนการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบรโิภคส าหรับกลุม่ผูป้่วย PUI และโควิด19  และเพื่อสนับสนุน
ทีมดูแลผู้ป่วยให้ได้อาหารีเ่พียงพอต่อร่างกายในภาวะฉุกเฉิน 

           2. ด้านการปฏิบัติการ 
     1. ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ  ด้านการบรกิารอาหารในผู้ป่วย
ทั่วไป  PUI และโควิด19   



 

ช่ือผู้ด ารงต าแหน่ง :  นายยุทธนา พรหมอุ่น วันท่ีจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน : 1 มีนาคม 2563 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง : 25 ธันวาคม 2561 

 

     2. ร่วมเฝ้าระวังประเมินและตดิตามด้านอาหารและโภชนาการในผู้ป่วยทั่วไป ,PUI และโควิด19   กับสหสาขาวิชาชีพ 
     2.1 โภชนบ าบัดและโภชนศึกษาผู้ป่วย IPD OPD NCD ANC  DPAC CAPD  COVID19 
     2.2 ออกเยี่ยมบ้านประเมินและติดตามภาวะโภชนาการรวมทั้งปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้น 
     3. จัดท าต ารับอาหารและสื่อโภชนศึกษาเกี่ยวกับโภชนบ าบดัโรคต่างๆ ในผู้ป่วยท่ัวไป ,PUI และโควิด19   ให้ได้พลังงาน
และสดัส่วนอาหารที่เหมาะสมแกผู่้ป่วย  
     4. วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบกับหน่วยงานหรือโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการอาหารผู้ป่วย PUI และโควิด19 
     5. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการบริการอาหารผู้ป่วย PUI และโควิด19 
     6. ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ แก่ประชาชน เพื่อสรา้งเสริมสขุภาวะของประชาชน 
     7. ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อการเผยแพร่ความรู้สูป่ระชาชน 
     8. อบรมสัมมนาด้านโภชนาการทางกานแพทย์รวมถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร การควบคมุการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส เพื่อน ามา
พัฒนาระบบงานโภชนาการ และป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรสัในเจ้าหน้าที่โภชนาการ 
 3. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยใน
การก าหนดแนวทางการใหโ้ภชนบ าบัดผู้ป่วย PUI และโควิด19 
 4. ด้านการประสานงาน  
     1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว ้
     2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 5. ด้านการบริการ 
     1. ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส จากอาหารและน้ า
เป็นสื่อ แกป่ระชาชน 
     2. จัดท าเมนูอาหารสุขภาพ มคีุณค่าทางโภชนาการ และเผยแพร่ให้ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส  
     3. ให้บริการอาหารแกผู่้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วย PUI ผู้ป่วยโควดิ19 รวมถึงทีมดูแลผู้ป่วยPUI ผู้ป่วยโควดิ19 รวมถึง 
                                                                              
                                                                   ผู้รับมอบหมายงาน 
                                                                                        (นายยุทธนา พรหมอุ่น) 
                                                                                               นักโภชนาการ 
 
                                                                                         (นายแพย์ภุชงค์ ไชยชิน) 
                                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตกึ 
 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสตึก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง 
รหัสต าแหน่ง :   

ต าแหน่ง : นักโภชนาการ กลุ่มงาน : โภชนศาสตร ์
จ านวนผู้บังคับบัญชา : ระดับต าแหน่ง :  

2. รายละเอียดค าบรรยายลักษณะงาน  
ต าแหน่งเลขที่ :                               สังกัด 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้น รวมทั้งการออกเยีย่มบ้านผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติในดา้นต่างๆดังนี ้
           1. ด้านการบริหาร 
     1. รับนโยบายจากผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลการบริการอาหารในผูป้่วยท่ัวไป ,PUI และโควิด19   
     2. เป็นคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพของโรงพยาบาล 
     3. เป็นคณะกรรมการตรวจรบัวัสดุอุปโภค บริโภค เกี่ยวกับงานโภชนาการ และเป็นผู้ตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุบริโภค
เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้เพื่อบริการแกผู่้ป่วยในโรงพยาบาล 
     4. บริหารจัดการระบบงาน 

- ตรวจและควบคุมการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการด้านการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย
ทั่วไป, PUI และโควิด19   วางแผนปรับปรุงการบริการอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19    

- ให้ความร่วมมือประสานงานกับแพทย์ และเจ้าหนา้ที่อ่ืนๆ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนให้โภชนบ าบัด
ในผู้ป่วย PUI และโควิด19 เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาของแพทย ์

- จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้เพียงพอ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการบริการอาหารใน
ผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19  และส่งเสรมิสวสัดิการให้เหมาะสม 

- ประเมินคุณภาพการผลติและการบริการอาหารแก่ผู้ป่วยท่ัวไป, PUI และโควิด19   ร่วมประชุมและเสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและการบริการอาหาร  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- ควบคุม ดูแล และสั่งการในเรื่องของการป้องกันการระบาดเช้ือไวรสัโคโรน่า ในกลุม่งานโภชนศาสตร์ ทั้งความ
สะอาด และความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ตามมาตรฐานการควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

- จดัท าแผนงานและโครงการเกีย่วกับงานด้านโภชนบ าบัด โภชนบรกิาร และโภชนศึกษา เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 
และฟื้นฟูผู้ป่วยและประชาชน 

- จัดท าแผนการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบรโิภคส าหรับกลุม่ผูป้่วย PUI และโควิด19  และเพื่อสนับสนุน
ทีมดูแลผู้ป่วยให้ได้อาหารีเ่พียงพอต่อร่างกายในภาวะฉุกเฉิน 

           2. ด้านการปฏิบัติการ 
     1. ศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ  ด้านการบรกิารอาหารในผู้ป่วย
ทั่วไป  PUI และโควิด19   



 

ช่ือผู้ด ารงต าแหน่ง :  นางสาวจันทิมา ตาพั้ว วันท่ีจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน : 1 มีนาคม 2563 
วันท่ีด ารงต าแหน่ง : 24 มกราคม 2563 

 

     2. ร่วมเฝ้าระวังประเมินและตดิตามด้านอาหารและโภชนาการในผู้ป่วยทั่วไป ,PUI และโควิด19   กับสหสาขาวิชาชีพ 
     2.1 โภชนบ าบัดและโภชนศึกษาผู้ป่วย IPD OPD NCD ANC  DPAC CAPD  COVID19 
     2.2 ออกเยี่ยมบ้านประเมินและติดตามภาวะโภชนาการรวมทั้งปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้น 
     3. จัดท าต ารับอาหารและสื่อโภชนศึกษาเกี่ยวกับโภชนบ าบดัโรคต่างๆ ในผู้ป่วยท่ัวไป ,PUI และโควิด19   ให้ได้พลังงาน
และสดัส่วนอาหารที่เหมาะสมแกผู่้ป่วย  
     4. วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบกับหน่วยงานหรือโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการอาหารผู้ป่วย PUI และโควิด19 
     5. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการบริการอาหารผู้ป่วย PUI และโควิด19 
     6. ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ แก่ประชาชน เพื่อสรา้งเสริมสขุภาวะของประชาชน 
     7. ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อการเผยแพร่ความรู้สูป่ระชาชน 
     8. อบรมสัมมนาด้านโภชนาการทางกานแพทย์รวมถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร การควบคมุการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส เพื่อน ามา
พัฒนาระบบงานโภชนาการ และป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรสัในเจ้าหน้าที่โภชนาการ 
 3. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยใน
การก าหนดแนวทางการใหโ้ภชนบ าบัดผู้ป่วย PUI และโควิด19 
 4. ด้านการประสานงาน  
     1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว ้
     2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 5. ด้านการบริการ 
     1. ให้ค าแนะน า ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส จากอาหารและน้ า
เป็นสื่อ แกป่ระชาชน 
     2. จัดท าเมนูอาหารสุขภาพ มคีุณค่าทางโภชนาการ และเผยแพร่ให้ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเช้ือโคโรน่าไวรัส  
     3. ให้บริการอาหารแกผู่้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วย PUI ผู้ป่วยโควดิ19 รวมถึงทีมดูแลผู้ป่วยPUI ผู้ป่วยโควดิ19 รวมถึง 
                                                                              
                                                                   ผู้รับมอบหมายงาน 
                                                                                        (นายยุทธนา พรหมอุ่น) 
                                                                                               นักโภชนาการ 
 
                                                                                         (นายแพย์ภุชงค์ ไชยชิน) 
                                                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตกึ 
 
 


