ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 190 / 2565
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-5
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล ปฎิบตั งิ านคลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยใน อาคาร 14 ชัน้ ชัน้ 6 และ7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานเป็ นบุคลากร
ประจาในตาแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัดฝ่ ายการพยาบาล ปฎิบตั ิงานคลินิกระบบบริ การพิเศษผู้ป่วย
ใน อาคาร 14 ชัน้ ชัน้ 6 และ7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนหลำยอัตรำ อัตรำเงินเดือนตำม
ประสบกำรณ์ กำรปฎิบัตงิ ำน และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ เช่ น เงิน พตส. เงิน Top up สำหรั บบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ เงิน Top up พิเศษสำหรั บผู้ ปฎิบัติงำนประจำคลินิกพิเศษผู้ป่วยในและคลินิก
ระบบบริกำรพิเศษ ยังไม่ รวมรำยได้ อ่ ืนๆ
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หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
บริหารจัดการเครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ งๆให้ พร้ อมใช้ พร้ อมให้ บริการผู้ป่วยด้ วยความปลอดภัย
การบริ หารห้ องในแต่ละวันที่ผ้ ปู ่ วยมาใช้ บริการ
ประเมินความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนการรักษาพยาบาล ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ และผลการตรวจทาง
ห้ องทดลอง
การให้ ข้อมูลและประเมินเตรี ยมความพร้ อมในการรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
4.2 ก่อนและหลังผ่าตัด
4.2 ก่อน ขณะ หลังให้ ยาเคมีบาบัด
การประสานงานและดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาตามแผนการรักษา
การบริ หารยาเคมีบาบัด เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัย
ติดตาม ประเมินและเฝ้าระวังภาวะการแทรกซ้ อน หลังการผ่าตัด/ได้ รับยาเคมีบาบัด
บันทึกทางการพยาบาล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ร่วมประชุมกับทีมพยาบาล
สหสาขาวิชาชีพ
และงานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย
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คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
วุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
อายุ 19 ปี ขึ ้นไป
ปฎิบตั งิ านพยาบาลมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้ องหรื อผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ รับยาเคมีบาบัด จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

กำรติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทังหมดผ่
้
าน https://jobs.kcmh.or.th/jobs หรื อยื่นใบสมัคร
ด้ ว ยตนเองได้ ที่ ง านสรรหาและคัด เลื อ ก ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล ตึก ผ่า ตัด เก่ า 111 ตั ง้ แต่ บั ด นี ถ้ ึง วั น ที่
30 กันยำยน 2565 โทรศัพท์ 02-256-4408 และ 02-256-4000 ต่อ 3777
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เอกสำรที่ต้องเตรียมมำยื่นพร้ อมใบสมัคร
เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัตกิ ารทางาน / หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ ามี)
รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 2 นิ ้ว 1 รูป หรื อ 1 นิ ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยฯ
สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
สาเนา การผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ รับยาเคมีบาบัด (ถ้ ามี)
สาเนาเอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรื อแบบ สด.43 (กรณีเพศชาย)
สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

