ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 2/๒๕62
----------------------------------------ด้วยสถาบันบาราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. ตำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๙๐ บาท
จานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีความรู้ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยบริ เวณพื้ น ที่
ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจนั บ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์และการท าหั ตถการต่ างๆ ให้ มี จ านวนเพี ยงพอ
ครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยางซับซ้อน
เช่น พลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตาม
ฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
4. ติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริ การหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๖. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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-๒2. ตำแหน่งพนักงำนเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการทางการแพทย์
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,30๐ บาท จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่าว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. มีความรู้ไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
2. จัดยาและตรวจสอบยาเบื้องต้นก่อนส่งมอบให้เภสัชกร
3. เบิกยาจากคลัง , พัสดุ
4. ขนยาจากคลังยามา Substock ห้องยา
5. ขนย้ายและเก็บเอกสารใบยาห้องยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไปยังห้องเก็บเอกสาร
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการทางการแพทย์ อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 19,68๐ บาท จานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒. ได้รับ วุฒิ ป ริญ ญาตรี ทางเภสัช ศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สูต ร 6 ปี) และมี ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบยาก่อนจ่ายและให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
๒. งานให้ คาปรึ ก ษาแนะนาการใช้ ย าให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
๓. เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามและรายงานอาการอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จ าการใช้ ย า (Adverse Drug
Reaction)
4. เฝ้าระวังและติดตามการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)
5. เฝ้าระวังและติดตามความคลาดเคลื่อนในการจัดยา (Pre dispensing error)
6. เฝ้าระวังและติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)
7. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย (Drug
Information Service)
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผูสนใจจะสมัครโปรดติดต่อดวยตนเองที่งานการเจาหนาที่ ตึกอานวยการ สถาบันบาราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2562 – 10 เมษำยน ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแตงกายสุภาพ)
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-๓เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๑ ป จานวน 1 รูป
๒. สาเนาทะเบียนบาน และสาเนาประจาตัวประชาชน จานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓. สาเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสำรต้นฉบับ พร้อมสำเนำ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย)
กำรประกำศรำยชื่อผูมีสิทธิเขำรับกำรสอบคัดเลือก และวัน เวลำ สถำนที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษำยน ๒๕62 ณ ที่ติดประกาศของสถาบันบาราศนราดูร และทางเว็บไซต์
http://www.bamras.ddc.moph.go.th และทาง Facebook ของงานการเจ้าหน้า ที่ สถาบันบาราศนราดูร
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายอภิชาต วชิรพันธ์ )
ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร

