ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 151 / 2565
เรื่อง รับสมัครตาแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-5
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล ปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษผูป้ ่ วยนอก(ในเวลาราชการ) อาคาร 14 ชัน้ ชัน้ 4
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทางานเป็ นบุคลากร
ประจาในตาแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัดฝ่ ายการพยาบาล ปฏิบตั ิงานคลินิกพิเศษผูป้ ่ วยนอก(ในเวลา
ราชการ) อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4 โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ จ ำนวน 1 อั ต รำ อั ต รำเงิ น เดื อ นตำม
ประสบกำรณ์ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน และเงิน เพิ่ ม พิ เศษอื่ น ๆ เช่ น เงิน พตส. เงิน Top up ส ำหรั บ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เงิน Top up พิเศษสำหรับบุคลำกรประจำทีป่ ฎิบัติงำนคลินิกระบบบริกำร
พิเศษและคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอก และรำยได้อ่นื ๆ
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. ประเมินความต้องการการรักษาพยาบาลแรกรับ (รับใหม่ -รับย้าย) โดยใช้กระบวนการพยาบาล 5
ขัน้ ตอน ครอบคลุมทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ
2. ประเมินผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องตามอาการ และภาวะโรคของผูป้ ่ วย
3. ร่วมประเมินปัญหาผูป้ ่ วย และญาติ/ผูด้ แู ล ก่อนกลับบ้าน เพื่อวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
4. ดูแลความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ตามมาตรการความปลอดภัยของโรงพยาบาล
5. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดระหว่างรักษาพยาบาล
6. ให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ่ วย
7. ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง และการจัดการกับอาการรบกวนต่างๆ ภายใต้การนิเทศ กากั บ
ดูแลของพยาบาลหัวหน้าเวร/หัวหน้าทีม
8. ประสานงานหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง
9. สอน ให้คาแนะนา ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
10. ร่วมประชุมประจาเดือน เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
11. ร่วมเป็ นกรรมการจัดอบรมวิชาการหน่วยงาน
12. ร่วมจัดทาเอกสาร หรือสื่อสารสอนด้านสุขภาพอนามัย จัดบอร์ดให้ความรู ้ ผูป้ ่ วย ญาติและผูม้ ารับ
บริการ
13. และงานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน)
อายุ 19 ปี ขึน้ ไป
ต้องมีประสบการณ์ปฎิบตั ิงานในตาแหน่งพยาบาลมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์การปฎิบตั ิงานในหน่วยงานผูป้ ่ วยนอก จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ

กำรติดต่อยื่นใบสมัคร
ผูส้ มัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่า น https://jobs.kcmh.or.th/jobs หรือยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองได้ท่ี ง านสรรหาและคัด เลื อ ก ฝ่ ายบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ตึ ก ผ่ า ตัด เก่ า 111 ตั้ งแต่ บั ด นี้ ถึ งวั น ที่
1 กันยำยน 2565 โทรศัพท์ 02-256-4408 และ 02-256-4000 ต่อ 3777
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เอกสำรทีต่ ้องเตรียมมำยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัติการทางาน / หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 1 รูป หรือ 1 นิว้ 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยฯ
สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
สาเนาเอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรือแบบ สด.43 (กรณีเพศชาย)
สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

