ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 189 /2565
เรื่ อง รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้ าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
สังกัด คลินิกระบบบริ การพิเศษ ปฎิบตั ิงานอาคาร14 ชัน้ ชัน้ 4
---------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้ าง เพื่อคัดเลือกเข้ าปฎิบตั ิงานในตาแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคลินิกระบบบริ การพิเศษ ปฎิบตั ิงาน อาคาร14 ชัน้ ชัน้ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จานวน 10 อัตรา
ระยะเวลาการจ้ าง 2 ปี ปฎิบตั ิงานตังแต่
้ เวลา 7.00 น-16.00 น. อัตราค่าตอบแทน15,000–20,000 บาทตามประสบการณ์
การท างาน ในกรณี ป ฎิ บัติ งานเกิ น เวลาสามารถเบิ ก ค่ า ล่ วงเวลาได้ แ ละรายได้ อื่น ๆรวมทัง้ สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. ปฏิบตั ิงานให้ บริ การทางการพยาบาลขันพื
้ ้นฐานแก่ผ้ ปู ่ วยทางร่ างกาย หรื อตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้
ภายใต้ การควบคุม กากับ ดูแลของพยาบาลวิชาชี พ เช่น การช่วยวัดสัญญาณชี พ การประเมินเบื อ้ งต้ นและรายงาน
พยาบาลทราบ ให้ การปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ น การช่วยแพทย์ และพยาบาลทาหัตถการ และการเฝ้าระวังภายหลังท า
หัตถการ
2. ดูแลและจัดเตรี ยมเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทุกชนิดให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ สังเกตอาการผู้ป่วย
เพื่อดาเนินการพยาบาล ช่วยชาระร่ างกายผู้ป่วย ป้อนอาหาร ให้ การพยาบาล ตามที่ได้ รับมอบหมาย จัดทาความสะอาด
บริ เวณสิ่งแวดล้ อมผู้ป่วย ให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิด ให้ ความสะดวกแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติผ้ ปู ่ วย บันทึกอุปสรรค
ปั ญหาในการปฏิ บัติงาน และรายงานปฏิ บัติงานส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และการป้องกันโรค ช่วยพัฒนาคุณภาพงาน
บริ การพยาบาล
3. ดูแ ลและสอบถามผู้ ป่ วย ญาติ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ภายในและภายนอกด้ ว ยความเอาใจใส่ รวมทัง้ ชี แ้ จงและ
ให้ คาแนะนาเกี่ยวการบริ การและการปฏิบตั ิตนของผู้ป่วยและญาติได้ อย่างชัดเจน เพื่อสร้ างให้ เกิดความประทับใจของ
ผู้ใช้ บริ การและให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ช่วยหัวหน้ างานปรับปรุ งงานคุณภาพด้ านการบริ การ รับข้ อร้ องเรี ยน / ข้ อเสนอแนะ จากผู้ใช้ บริ การวิเคราะห์
เหตุการณ์แนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้า จัดทารายงานต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.
2.
3.
4.

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
อายุ 19 ปี ขึ ้นไป
มีบคุ ลิกภาพและทัศนคติในการให้ บริ การที่ดี

การติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครโดยแนบเอกสารทังหมดผ่
้
าน http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob
หรื อยื่นใบสมัครด้ วยตนเองที่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล งานสรรหาและคัดเลือก ตึกผ่าตัดเก่า 111 ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
โทรศัพท์ 02-256-5082 หรื อ 02-256-4408

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารที่ต้องเตรี ยมมายื่นพร้ อมใบสมัคร
รู ปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบแสดงวุฒิการศึกษา
สำเนำเอกสำรสำคัญแบบ สด.8 หรื อแบบ สด.43 (กรณีเพศชำย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส หรังสือรับรองการทางาน
เอกสารแนะนาตัว ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

