






รายละเอียดคุณสมบัติและหน้าที่/ความรับผิดชอบของต าแหน่ง “พยาบาล” 
 

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งพยาบาล 
- ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท สำขำพยำบำลศำสตร์ และมีใบประกอบวิชำชีพพยำบำล 
- ไม่จ ำกัดอำยุและเพศ 
- หำกมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษทั้งทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ได้เป็นอย่ำงดี จะได้รับกำร

พิจำรณำเป็นพิเศษ 
- มีประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนเอชไอวีและเอดส์ หรือท ำงำนในกลุ่มชำยรักชำยจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
- ผ่ำนกำรอบรม HIV Counseling and Testing จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
- มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่ำงดี 
- สำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีควำมคิดริเริ่ม มีควำมเสียสละ มีควำมกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีควำม

รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ในกำรท ำงำน และมองโลกในแง่ดี สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ 
- มีใจรักในงำนบริกำรและมีควำมอดทนสูง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลัก 90% 
1. เป็นพยำบำลร่วมในทีมผู้ด ำเนินกำรวิจัยทำงกำรแพทย์โครงกำร HPTN083 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบมีดังนี้ 

- ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัยตำมโครงร่ำงกำรวิจัย รวมถึงบันทึกข้อมูลทำงกำรวิจัยในแฟ้มประวัติ 
โปรแกรมอิเลกทรอนิกส์ แบบฟอร์มต่ำงๆ และโปรแกรมลงข้อมูลเฉพำะของโครงกำรวิจัย 

- เก็บรวบรวมประวัติควำมเจ็บป่วยและประวัติส่วนตัวรวมถึงข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ของอำสำสมัคร  

- ช่วยแพทย์ในกำรตรวจร่ำงกำยของอำสำสมัคร กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ และบันทึกควำมเป็นไปต่ำงๆที่เกียวข้อง
กับงำนวิจัย 

- ทบทวนบันทึกทำงกำรแพทย์ และบันทึกประวัติต่ำงๆ ของอำสำสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
- ให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรใช้ยำและกำรกินยำให้ครบตำมกำรศึกษำวิจัย 
- ดูแลกำรตอบแบบสอบถำมทำงคอมพิวเตอร์ของอำสำสมัครให้ถูกต้องตำมนัดหมำยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ลงบันทึกกำรนัดหมำยครั้งต่อไปและเฝ้ำติดตำมให้อำสำสมัครมำตำมนัดทุกครั้ง 
- เฝ้ำติดตำมกำรรำยงำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ ของอำสำสมัคร รวมทั้งรำยงำนผลข้ำงเคียง อำกำรไม่พึงประสงค์

ร้ำยแรง และผลกระทบทำงสังคมที่อำจจะเกิดขึ้นกับอำสำสมัครให้ทันเหตุกำรณ์และตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
2. ให้ค ำปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์แก่ผู ้มำรับบริกำรในกลุ่มชำยที่มี

เพศสัมพันธ์กับชำย และสำวประเภทสองในคลินิกชุมชมสีลม @ทรอปเมด 
- ให้ค ำปรึกษำในกำรตรวจเอชไอวี ซึ่งรวมทั้งกำรติดเชื้อ กำรแพร่กระจำย ควำมเสี่ยง วิธีกำรตรวจและระยะแฝง

ของเชื้อด้วย 
- ให้ค ำปรึกษำเมื่อรับทรำบผลกำรตรวจ ทั้งเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หนอง

ใน และไวรัสตับอักเสบบี 



- เก็บเลือด และสิ่งส่งตรวจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำกำรที่ต้องกำรตรวจ 
- ให้กำรรักษำเบื้องต้นของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ตำมค ำสั่งแพทย์  
- ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือด้ำนจิตใจและสังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่มีกำรอคติและเหมำะสมตำม

สถำนกำรณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเฝ้ำติดตำมระบบภูมิคุ้มกันของตัวเอง 
- ส่งต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เข้ำถึงกำรรักษำและกำรเริ่มยำในโรงพยำบำลตำมระบบประกันสุขภำพของผู้ติดเชื้อ 
- ให้ค ำปรึกษำในเรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัย กำรลดควำมเสี่ยง กำรใช้

ถุงยำงอนำมัยให้ถูกวิธี และกำรป้องกันเชื้อเอชไอวีด้วยยำต้ำนไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อในกลุ่มที่เสี่ยง  
3. ร่วมในทีมกำรด ำเนินกำรป้องกันเชื้อเอชไอวี โดยกำรกินยำป้องกันก่อนกำรสัมผัสเชื้อ (PrEP)  

- ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรป้องกันที่ได้ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของคลินิก 
- ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้มำรับบริกำรถึงควำมส ำคัญของกำรลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดควำมเสี่ยง และใช้

มำตรกำรป้องกันทุกอย่ำงที่มี 
- ประเมินภำวะทำงกำรแพทย์ของผู้มำรับบริกำรเพ่ือควำมปลอดภัยและเชิญชวนให้เข้ำสู่กำรบริกำรด้ำนกำร

ป้องกันที่มีอยู่  
- ให้ค ำปรึกษำก่อนและหลังกำรตรวจเอชไอวี กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วยถุงยำงอนำมัยและกำรให้ควำมรู้

เรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
- เก็บเลือด ปัสสำวะ และกำรเก็บสิ่งส่งตรวจทำงทวำรหนักด้วยไม้พันส ำลี เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนก่อนกำรเริ่มยำ  
- ดูแลกำรตอบแบบสอบถำมทำงคอมพิวเตอร์ ของผู้มำรับบริกำรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- แจ้งผลกำรตรวจและอธิบำยผลแก่ผู้มำรับบริกำร 
- เตรียมใบสั่งยำเพ่ือให้แพทย์สั่งยำและลงนำม รวมทั้งติดต่อกับแผนกเภสัขกรรมของโรงพยำบำลเพ่ือจ่ำยยำ

ให้แกผู่้มำรับบริกำร 

- อธิบำยถึงยำต้ำนไวรัสก่อนเสี่ยงและให้ค ำปรึกษำในกำรกินยำให้แก่ผู้มำรับบริกำร 
- นัดหมำยให้มำรับยำตำมก ำหนด และลงนัดในตำรำงนัดด้วย  

4. เป็นพยำบำลร่วมในทีมโครงกำรวิจัย TGW 
- ซักประวัติควำมเจ็บป่วยและอำกำรต่ำงๆ ของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำรวมถึงควำม

เสี่ยงต่ำงๆ ด้วย 
- เก็บเลือดและสิ่งส่งตรวจจำกบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์  
- ดูแลกำรตอบแบบสอบถำมทำงคอมพิวเตอร์ของผู้มำรับบริกำรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- แจ้งผลกำรผลกำรตรวจของเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และให้กำรรักษำเบื้องต้นตำมค ำสั่งของ

แพทย์ พร้อมบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
5. บันทึกข้อมูลทุกอย่ำงและข้อมูลทำงกำรพยำบำลในโปรแกรม VCT ในผู้มำรับบริกำรแต่ละรำย รวมถึงบันทึกกำร

รักษำและกำรให้วัคซีนด้วย 
6. เข้ำร่วมประชุมเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงคลินิกที่ด ำเนินอยู่ในคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดเพ่ือให้เข้ำใจ 

และสำมำรถด ำเนินขั้นตอนตำมกำรวิจัยนั้นๆ ได้ 
7. เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนของทำงแผนก และประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกำรอบรมเฉพำะของกำรวิจัยนั้นๆ  



หน้าที่และความรับผิดชอบรอง 10% 
1. รับผิดชอบในกำรเตรียมอุปกรณ์และเครื ่องมือทำงกำรแพทย์ให้พร้อมใช้ในห้องพยำบำลให้ค ำ ปรึกษำ  

ห้องตรวจ ห้องฉีดยำ และรถเข็นฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 
2. ดูแลและให้กำรต้อนรับบุคคลที่มำเยี่ยมชมคลินิกฯ ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
3. เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมำะสมกับหน้ำที่กำรงำนและพัฒนำตนเอง  

 



 

ใบสมัครงาน 

กองโรคเอดสและโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ตำแหนงที่สมัคร ................................................................................................................................ 

เงินเดือนที่ตองการ ............................................................................................................................................ 

 

ขอมูลบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................. 

เพศ .................. วัน เดือน ปเกิด............................................................. อายุ............................... ป 

ศาสนา ........................ เชื้อชาติ ..............................สัญชาติ ............................................................ 

เลขบัตรประชาชน .......................................................... วันหมดอายุ............................................... 

หมูโลหิต .................................. น้ำหนัก ................................... สวนสูง ........................................... 

ทานมีโรคประจำตัวหรือไม                   □ ไมมี                □ มี  ระบุ ..................................... 

การรับราชการทหาร   □ เกณฑทหารแลว    □ ยังไมไดเกณฑทหาร   □ ไดรับการยกเวน ........... 

ที่อยูปจจุบัน (ตามทะเบียนบาน) ....................................................................................................... 

ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอสะดวก) ........................................................................................................... 

โทรศัพท ...................................................โทรศัพทมือถือ………………………………………………………………… 

E-Mail Address ………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัติครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว       □ โสด      □ สมรส      □ หยา       □ หมาย 

คูสมรส ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 

สถานที่ทำงาน ................................................................................................................................... 

จำนวน บุตร ..................... คน 

ชื่อ-นามสกุล (บุตรคนที่ 1) ............................................... ระดับการศึกษา …………………………..…… 

ชื่อ-นามสกุล (บุตรคนที่ 2) ................................................. ระดับการศึกษา .................................... 

ชื่อ-นามสกุล (บุตรคนที่ 3) ............................................... ระดับการศึกษา ...................................... 

ชื่อ-นามสกุล (บุตรคนที่ 4) ......................................... ระดับการศึกษา ............................................ 

 

 



บิดาของผูสมัคร □ มรณะ  □ มีชีวิตอยู    อายุ ............... ป 

ชื่อ-นามสกุล ..................................................... อาชีพ ..................................................................... 

มารดาของผูสมัคร □ มรณะ  □ มีชีวิตอยู    อายุ ................ ป 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................... อาชีพ ................................................................... 

 

ประวัติการศึกษา (กรอกประวัติโดยเร่ิมจากอดีตจนถึงปจจุบัน) 

ระดับการศึกษา  สาขาวิชา    สถาบัน  ปที่ศึกษา เกรด 

..............................    ................................     ......................       ...................     ........................ 

.............................     ................................     ......................       ...................    .........................  

.............................     ................................     .......................      ...................     ........................ 

...........................       ................................     ........................     ...................     ........................ 

..............................     ................................     ......................      ...................     ........................ 

.............................     ................................     ........................     ...................     ........................ 

 

ประวัติการทำงาน (กรอกประวัติโดยเร่ิมจากปจจุบันจนถึงอดีต) 

1. สถานที่ทำงาน .............................................................................................................................. 

ที่ตั้ง .................................................................................................................................................. 

โทรศัพท .................................................. โทรสาร .......................................................................... 

ตำแหนง ........................................................................................................................................... 

ลักษณะงาน โดยยอ ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ระยะเวลาดำรงตำแหนง ........... ป ตั้งแต ......................................... ถึง ........................................ 

รายได (คาตอบแทน) .............................................. สาเหตุที่ออก .................................................. 

2. สถานที่ทำงาน ............................................................................................................................. 

ที่ตั้ง ................................................................................................................................................. 

โทรศัพท ................................................. โทรสาร .......................................................................... 

ตำแหนง .......................................................................................................................................... 

ลักษณะงาน โดยยอ ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

ระยะเวลาดำรงตำแหนง ............... ป ตั้งแต ..................................... ถึง ....................................... 

รายได (คาตอบแทน) ........................................ สาเหตุที่ออก ....................................................... 

 

 



3. สถานที่ทำงาน ............................................................................................................................ 

ที่ตั้ง ................................................................................................................................................ 

โทรศัพท ..................................................... โทรสาร ..................................................................... 

ตำแหนง ......................................................................................................................................... 

ลักษณะงาน โดยยอ......................................................................................................................... 

ระยะเวลาดำรงตำแหนง ............. ป ตั้งแต .......................................... ถึง .................................... 

รายได (คาตอบแทน) ........................................ สาเหตุที่ออก ....................................................... 

4. สถานที่ทำงาน ............................................................................................................................ 

ที่ตั้ง ................................................................................................................................................. 
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ช่ือหลักสูตร  สถาบันที่อบรม  จัดโดย   ระยะเวลา 
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ความรูความสามารถพิเศษ 
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ภาษาญี่ปุน .................................................. อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................... 

ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
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ความสามารถอื่นๆ 

............................................................................................................................................................ 
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ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................... 

ตำแหนง .............................................................. หนวยงาน ........................................................... 

อาชีพ ............................................................ ความสัมพันธ ............................................................ 
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E-Mail Address .............................................................................................................................. 

 



 ขาพเจาขอรับรองวา “ขาพเจาไมเปนขาราชการตามโครงการเกษียณกอนกำหนด และ

ขอความที่เขียนขางตนเปนความจริง หากตรวจสอบขอความใดเปนเท็จ ขาพเจายินดีลาออก หรือ

ใหเลิกจาง โดยไมเรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ” 

 

 

 

      ลงชื่อ .................................................. ผูสมัคร 

              (...................................................) 

       วันที่ ................................... 


