
ชื่อตําแหนง     
 

 พยาบาล หรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัตงิานที่ศนูยโรคหัวใจ)         จํานวน 2 อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร สาขาพยาบาลศาสตร หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ 

  ทรวงอก และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีสาขาดังกลาว   

- อายุไมเกิน 35 ป 

 - สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานในหองรังสี และทนตอสภาวะของการใสเสื้อตะกั่วกันรังสีได 

 - มีจิตใจมุงมั่น และรบัผิดชอบในการปฏิบัตงิาน ซื่อสัตย ทาํงานเปนทีม 

 - มีใจรักในงานและวิชาชีพ ดูแลผูปวยโรคหัวใจดวยมิตรไมตรีจิต 

 - อุทิศงานและเวลา สามารถทํางานนอกเวลาไดเสมอ 

 - ยอมรับการปฏิบัติงานตางๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย เชน การรวมทาํวิจัย เก็บขอมูล สอนงานโครงการพัฒนา 

            งานตางๆ 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและหนาที่ความรับผิดชอบ 

 - ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับพยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใตการปฏิบัติการของศูนย 

             โรคหัวใจ ตามภาระงานทีไ่ดรับมอบหมาย (ตามเอกสารที่แนบทาย) 

 - งานอื่นๆ ตามทีผู่บังคบับัญชามอบหมาย 
 

กําหนดการคัดเลือก 

- รับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวนัที ่1 พฤศจิกายน 2564   

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564    

- สมัครงานและตรวจสอบรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบออนไลนไดที่  

             https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/ 
   

คาตอบแทนและสวัสดิการ 

- อัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท  

- เปนสมาชิกกองทุนประกันสงัคม 

- สมัครเปนสมาชิกกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  

- มีสิทธิการลาระเบียบของคณะฯ   

 

-------------------------------- 

  



เอกสารแนบทาย 
ภาระงานพยาบาลประจําศูนยโรคหัวใจ 

งานดานหัตถการตรวจหัวใจดวยวิธีการสวนหัวใจ (Invasive Cardiac Cathelization) 

งานพยาบาลกอนหัตถการ (Pre cath nurse) 

1.ประสานงานกับพยาบาลประจํา counter เร่ือง 

-  การบริหารจัดการเตียง สําหรับผูปวยที่ตอง Admit ในวนัทีท่ําหัตถการ  

-  การขออนุมัติ สปย.  

           -  การขอความชวยเหลือ/แทนงาน/ฉุกเฉิน 

-  การรับผูปวยคิวสํารอง และ Primary PCI และการจัดการเตียง ICU 

2.เตรียมความพรอมผูปวยสําหรับทําหัตถการและการเตรียมอุปกรณของใชพิเศษ  

 1.กลุมผูปวยที่ Admit อยูแลว  

        -  โทรแจงหอผูปวยเพื่อสงมาทําหัตถการ 

                  -  ติดตามและบนัทึกผลเลือดลงใน Cath data 

        - ตรวจสอบความเรียบรอยของการเตรียมตัวกอนทําหัตถการตาม order แพทย   

                        เชน  การ NPO,การใหยา Plavix,ASA,สิ่งที่ตองนํามาพรอมผูปวย เปนตน 

- ตรวจรางกายตามรายละเอียดใน Cath data 

- ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 

          2.กลุมผูปวยที่มาAdmit ในวันทีท่ําหัตถการ 

        -  ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา  

        -  ตามและบันทึกผลเลือดกรณีที่เจาะเลือดมากอนลวงหนา หากไมมีผลเลือด สั่งเจาะและสงเลือด  

                     ขอผลดวน 

-   เปดเสนเลือดเพื่อเตรียมความพรอมในการใหยาขณะ/หลังทาํหัตถการ 

-   ให IVF ในรายที่เปน DM หรือ Cr > 1.2 

3.ใหคําแนะนําผูปวยในการปฏบิัติตัวขณะอยูในหอง / หลังออกจากหอง Cath 

4. ตอบขอซักถามผูปวยและญาติเพื่อลดความวิตกกังวล    

3. ประสานงานกับแพทยใชทุน/แพทยเจาของไข  

- ในกรณีพบความผิดปกติ เชน ผลเลือด การตรวจรางกาย พรอมแจงทีมงาน 

4. ประสานงานกับหอง Cath ในการเร่ิมหัตถการ คิวสํารอง และ Primary PCI 

5. ติดตามยา วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ คืนศูนย ฯ 

6. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขัน้สูง (CPR) ใหแกผูปวยได 

7. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

8. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

งานพยาบาลชวยหัตถการ (Scrub nurse) 

1. มีความรูเกี่ยวกับหัตถการสวนหัวใจในแตละหัตถการ (ขั้นตอนการทํา อุปกรณที่ใช ภาวะแทรกซอนที่ตองเฝาระวัง) 



- ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

- ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 

- ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

- รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 

- ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

- ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker) สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตอง

ใชรวมกับหัตถการที่ทํา 

- เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

- เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- เคร่ือง EPs+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะ (EPs) และหัตถการรักษาภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวทิยุความถี่สูง (RFA) 

2.  ศึกษาขอมูลและขอควรระวังสําหรับผูปวยแตละราย เชน โรค อายุ น้ําหนัก ผล Lab ประวตัิการแพยา/  อาหาร 

ปริมาณสารทึบแสงที่ควรไดรบั ยาและอุปกรณเรื่องมือที่ตองใช เชน Balloon Inoue,IABP, Absolute alcohol 

เปนตน 

3.  ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องมือและของใช เชน  Fluoroscope ,เปลี่ยนหนากาก Grid และ Filter  

collimator  Set pressure tranducer  

4.  ตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อ สกุล ของผูปวยและหัตถการที่นัดมาทาํ 

5.  สงเครื่องมือและชวยเหลือแพทยขณะทําหัตถการ โดยคิด step งานลวงหนาเสมอ   ในการเตรียมเครื่องมือแพทย 

6.  เฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขณะทําหัตถการ 

- ติดตามสัญญาณชีพ กราฟไฟฟาหัวใจ สอบถามอาการผูปวยเปนระยะ 

- ใหการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูปวย 

7.  ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ  

- แยกอุปกรณติดเชื้อ / เปอนเลือด 

- แยกทิ้งของมีคม 

8.  ปองกัน / ลดอันตรายจากรงัสี  

-      จัดมุม ปรับโปรแกรมเคร่ือง Fluoroscope ใหเหมาะกับหัตถการ  

-      ปรับหัว Fluoroscope  เพือ่ลดการกระเจิงของรังสี  

-      แจงทีมงานเมื่อเริ่มใชรังสีจากเครื่อง Fluoroscope 

9.     สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสูง (CPR) ใหแกผูปวยได 

10.   ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 



11.   อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

 งานพยาบาลชวยหัตถการ (Circulation Nurse) 

1. เตรียมความพรอมของหองสวนหัวใจและเคร่ือง Fluoroscope 

1.1. ตรวจระบบปรับอากาศ tech room กอนและหลังทาํหัตถการเพื่อไมใหเครื่อง Fluoroscope มีอุณภูมิสูง

เกินไป  

1.2. ดูแลความสะอาดของหองสวนหวัใจ เตียง X-ray เนื่องจากเปนหองทําหัตถการสะอาดปราศจากเชื้อ 

1.3. ทดสอบการทาํงานของเครื่อง Fluoroscope กอนเร่ิมทําหัตถการ หากมีปญหาสามารถติดตอประสานงาน

ถึงเจาหนาทีบ่ริษัท Siemen เพื่อแกปญหาเบื้องตนได 

2. เตรียมความพรอมของอุปกรณ เคร่ืองมือ ที่จะใชแตละหัตถการและสามารถใชอุปกรณพิเศษได 

   2.1  เตรียม Set, วัสดุการแพทยและอุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในหัตถการไดถูกตองครบถวน เชน 

- หัตถการ PDA Closure, VSD Closure, ASD Closure เตรียม device, delivery, เคร่ือง 

Echocardiogram สาย TEE และอุปกรณชวย TEE 

- หัตถการ EPS+RFA เตรียมเครื่อง Electrophysiology stady, เคร่ือง radiofrequency ablation, 

เคร่ืองสรางภาพ 3 มิติ, สายสวนเพื่อรับคลื่นไฟฟาภายในหัวใจ 

        2.2  สามารถเตรียมและใชเครื่อง IVUS, FFR, IABP, Rotablator, Temporary pacemaker, Syringe 

Injector, Oximeter พรอมทั้งสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได 

3. เตรียมความพรอมของผูปวย 

- ประเมินสภาพผูปวยกอนเขาทําหัตถการ, Intravascular line, แนะนาํการปฏบิัติตัวระหวางแพทยทํา

หัตถการ 

- จัดทา position ใหเหมาะกับหัตถการ 

- Monitor สัญญาณชีพ คา O2 sat และขอมูลตาง ๆ ขณะทาํ 

4. เตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการกรณีผูปวยเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- เฝาระวังสอบถามและดูแลอาการของผูปวยระหวางทาํหัตถการเปนระยะ ๆ  

- ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณชวยชีวิตและยาในรถ Emergency 

- สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสงู (CPR) แกผูปวยได 

5. มีความรูและสามารถชวยหัตถการที่ทําในหองสวนหัวใจไดทุกหัตถการ 

- สามารถใช technique sterile 

- รูขั้นตอนของแตละหัตถการ 

 ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

 ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

 ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 

 ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

 ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

 รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 



 ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 

 ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

 ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker) 

                 สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตองใชรวมกับหัตถการที่ทํา 

 เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

 เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

 เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค 

(Dx.cath) 

 เคร่ือง EPs+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะ (EPs) และหัตถการรักษา

ภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- สงและเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุการแพทย ไดถูกตอง 

6. นิเทศงานของพนักงานชวยการพยาบาลประจําหอง Cath ได 

7. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

8. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวนัหยุดราชการ 

งานพยาบาลบันทึกขอมูล (Recorder nurse) 

1. รูระบบการทํางานและการใช Fluoroscope  

-  มีความรูในการใชเครื่อง Single plane และ Biplane เชน การจัดมุม การเคลื่อนเตียง การจดั filter    

เปนตน และสามารถแกไขปญหาเบื้องตนไดและประสานงานเพื่อแกปญหากับชาง 

-  เตรียมอัดขอมูลและLoad ภาพจาก CD ลงเคร่ืองใหแพทยกรณีเคยมีการทําหัตถการที่ศูนยโรคหัวใจฯ 

-  เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับหัตถการ 

2. มีความรูเก่ียวกับพยาธิสภาพและ Hemodynamic ของโรคทีม่าทําหัตถการ 

- สามารถติดตาม สังเกตและบันทึกขอมูล Hemodynamic ขณะทําไดอยางครบถวนตามที่แพทยตองการ

และแจงสิ่งผิดปกตไิด 

- สามารถสรุปขอมูล อาการผูปวยขณะทําหัตถการไดอยางครบถวน ชวยแพทยในการสงขอมูล Report 

คํานวณคาตาง ๆ เชน LVA, QCA เปนตน  

3. มีความรูเกี่ยวกับหัตถการสวนหัวใจในแตละหัตถการ (ขั้นตอนการทํา อุปกรณที่ใช ภาวะแทรกซอนที่ตองเฝาระวัง 

3.1  รูขั้นตอนของการทําแตละหัตถการ 

- ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

- ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 

- ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

- รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 



- ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

- ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker) 

    สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตองใชรวมกับหัตถการที่ทํา 

- เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

- เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- เคร่ือง EPS+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) และหัตถการรักษาภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวทิยุความถี่สูง (RFA) 

4. จัดการระบบเอกสารการบันทึกขอมูลผูปวย 

-      ลงทะเบียนผูปวยครบถวน จัดเก็บผลการตรวจผูปวยแตละราย โดยสามารถหาผลการตรวจและ

ขอมูลทางสถิติได 

-      บันทึกภาพ X-ray และผลการตรวจลง CD และตรวจสอบคุณภาพ 

-     สงผลการตรวจผูปวยและภาพนิ่งเขาระบบ HIS พรอมตรวจสอบความถูกตองครบถวน 

-     ตรวจสอบการสงขอมูลกอนลบขอมูลในเครื่องบันทึกขอมูลของหอง Cath ทั้ง 2 หอง 

-     ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน Recorder วนักอนหนา เชน การอัด CD การสงขอมูลเขา HIS  

5. คิดคาบริการในแตละหัตถการและลงขอมูลตรวจสอบความถกูตอง  

6. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขัน้สูง (CPR) แกผูปวยได 

7. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

8. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวนัหยุดราชการ 

งานพยาบาลหลังหัตถการ (Pre-Post cath nurse) 

1. จัดเตรียมสถานที่และของใชในหอง Recovery room ใหเรียบรอย พรอมรับผูปวย 

2. ดูแลอาการตางๆของผูปวยหลังทําหัตถการ วัดสญัญาณชีพ ตรวจรางกาย 

3. Take off  sheath สังเกตอาการและภาวะแทรกซอน Vasovagal การหยุดออกเลือด Hematoma ปดปากแผล

การดามแขน-ขา 

4. อธิบายและแนะนาํการปฏบิตัิตัวของผูปวยหลังทําหัตถการแกผูปวยและญาต ิ

5. สังเกตอาการ ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยหลังทําหัตถการและสามารถใหการพยาบาลแกผูปวยได 

6. สงเวรผูปวยกลับ Ward /Admit แจงหัตถการที่ทํา Complication และสิง่ที่ตองสงัเกตเปนพิเศษในผูปวยแตละ

ราย 

7. ตรวจใบแจงคาบริการและลงขอมูลใน HIS ของผูปวยแตละรายและใหญาตลิงชื่อรับทราบคาใชจาย 

8. ดูแลผูปวยทาํหัตถการมาเชา-เย็นกลับ (Day case)  

 -  ดูแลตามขอ 2-5 สังเกตอาการอยางนอย 4 ช.ม.หลังทําหัตถการ 

 -  ดูแลใหผูปวยไดรบัประทานอาหารและตามญาติมาอยูเปนเพือ่นผูปวย 

-  สอนผูปวยและญาติในการดูแลแผล เชน  สังเกตการบวมของแผล กดหามเลือดบริเวณรอยแทง เข็ม

เบื้องตน กรณีมีเลือดออกใหมและอาการที่ตองรีบมาพบแพทย พรอมเอกสารที่ตองนํามาแสดง 



 -  ชวยผูปวยหัดลงเดิน เพื่อปองกันอาการวิงเวียนจากการนอนนานๆ และสังเกตรอยแทงเข็ม 

 -  ประสานงานกับแพทยเพื่อสั่งยา/วัสดุการแพทย/วนันัด ใหผูปวย 

 -  ใหญาติติดตอการเงินผูปวยนอกเพื่อจายคาบริการและรับยาของผูปวย 

 -  ตรวจสอบความเขาใจของผูปวยและญาติเรื่องการรับประทานยาและการมาตามนัด  

 -  ตรวจและรับ Case stand by 

 -  เตรียมเอกสาร / เตรียมผูปวย กอนทําหัตถการ 

9.  แนะนําหนวยงานที่เก่ียวของ เก่ียวกับการดูแลและการใหการพยาบาลที่ควรทําตอ 

10. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสูง (CPR) แกผูปวยได 

11. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

12. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ   

งานพยาบาล Non-Invasive 

1. มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการทํา ภาวะแทรกซอนที่ตองระวังในการทําหัตถการ Non-invasive 

- การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูง (2DDE) 

- การตรวจหัวใจขณะออกกําลังกาย (EST) 

- การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงชนิดกลนืสาย (TEE) 

- การตรวจพิเศษดวยเตียงปรับระดับในผูปวยที่มีอาการหนามืดหรือเปนลมหมดสติ (Tilt Table Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพรางกายดวยการเดิน 6 นาที (Six minute walk test) 

- การติดตามการเตนของหัวใจตอเนื่อง 24/48 ชั่วโมง (Holter) 

- การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 

      1.1.  สามารถชวยแพทยในการเตรียมอุปกรณ เตรียมผูปวยเพื่อเขารับการทําหัตถการ 

      1.2.  สามารถชวยแปลผลการตรวจ non-invasive เบื้องตนและใหคําแนะนาํผูปวยได 

      1.3.  ควบคุม นิเทศ ใหคําปรึกษาแกพนักงานชวยการพยาบาลในงาน non-invasive 

2. มีความรูความสามารถในการใชเคร่ืองมือแพทยที่ใชในหัตถการ non-invasive ไดแก 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูง (2DDE) 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงชนิดกลนืสาย (TEE) 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจขณะออกกําลังกาย (EST) 

-  เคร่ืองติดตามการเตนของหัวใจตอเนื่อง 24/48 ชั่วโมง (Holter) 

-  เตียงปรับระดบัในผูปวยที่มีอาการหนามืดหรือเปนลมหมดสติ (Tilt Table Test) 

-  เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 

     และสามารถแกไขปญหาเบือ้งตนเมื่อเกิดปญหาและประสานงานกับชางเพื่อแกปญหา 

3. ใหการพยาบาลแกผูปวยที่มารับบริการตรวจคลินิกผูปวยนอกของศูนยโรคหัวใจ ฯ  (OPD ศูนยโรคหัวใจฯ) 

3.1. การเตรียมผูปวยเพื่อเขารับการตรวจ พรอมทั้งการใหคําแนะนาํกอนเขารับการตรวจ 

3.2. การจัดลําดบัการตรวจใหแพทยเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.3. การใหคําแนะนําผูปวยหลังไดรบัการตรวจ 



3.4. การใหคําแนะนําผูปวยและญาตทิี่มารับการนดัตรวจทั้ง Invasive และ Non-invasive 

- การเตรียมตัวกอนเขารับการตรวจ 

- ขั้นตอน วิธีการตรวจ ภาวะแทรกซอน 

- การลงชื่อยินยอมเขารับการตรวจ 

- การประสานงานเพื่อขออนุมัติทําหัตถการจากงานสิทธปิระโยชน 

4. การบริหารจัดการ 

4.1. การบริหารจัดการบุคลากร กรณีเจาหนาทีล่างาน 

4.2. การบริหารจัดการเตียง Admit สําหรับผูปวยหัตถการ Invasive โดยประสานงานกับแพทยใชทุน อาจารย

แพทย 

4.3. การประสานงาน เตรียมเอกสารเพื่อสงตอผูปวยไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น แผนกอ่ืน 

4.4. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่จะใชลวงหนาทาํหัตถการเชน ASD, PDA 

4.5. จัดลําดบัคิว Invasive ประสานงานกับแพทยศัลยกรรม CVT, แพทย ICU, กุมารแพทย ในกรณีผูปวยเกิด

ภาวะวิกฤต ิ

4.6. ประสานงานกับ ER, ICU ในกรณีผูปวย STEMI และพรอมรับ case ประสานงานกับ RN ในหอง Cath 

4.7. เก็บขอมูลสถิติ Non-invasive  

4.8. เลื่อนยายนัดผูปวยทั้ง Non-invasive, Invasive เมื่อแพทยติดประชุม ติดงานราชการ 

4.9. ดูแลการยายขอมูล ผลการตรวจ non-invasive เขาสูระบบ HIS ของโรงพยาบาล 

5. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสงู (CPR) แกผูปวยได 

6. สามารถเตรียมผูปวย อุปกรณและชวยแพทยเพื่อทําหัตถการเจาะน้าํในชองเยื่อหุมหัวใจได 

7. ใหการชวยเหลือพยาบาลหลงัทาํหัตถการและสามารถแทนงานกันได 

8.  ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

9.  อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 
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ภาระงานนักเทคโนโลยีหลอดเลือดและทรวงอกประจําศูนยโรคหัวใจ 

               งานดานหัตถการตรวจหัวใจดวยวิธีการสวนหัวใจ (Invasive Cardiac Cathelization) 

 

งานบริการกอนหัตถการ (Pre cath) 

1.ประสานงานกับพยาบาลประจํา counter เร่ือง 

-  การบริหารจัดการเตียง สําหรับผูปวยที่ตอง Admit ในวนัทีท่ําหัตถการ  

-  การขออนุมัติ สปย.  

           -  การขอความชวยเหลือ/แทนงาน/ฉุกเฉิน 

-  การรับผูปวยคิวสํารอง และ Primary PCI และการจัดการเตียง ICU 

2.เตรียมความพรอมผูปวยสําหรับทําหัตถการและการเตรียมอุปกรณของใชพิเศษ  

 1.กลุมผูปวยที่ Admit อยูแลว  

        -  โทรแจงหอผูปวยเพื่อสงมาทําหัตถการ 

                  -  ติดตามและบนัทึกผลเลือดลงใน Cath data 

        - ตรวจสอบความเรียบรอยของการเตรียมตัวกอนทําหัตถการ 

 - ตรวจรางกายตามรายละเอียดใน Cath data 

 - ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา 

          2.กลุมผูปวยที่มาAdmit ในวันทีท่ําหัตถการ 

         -  ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา  

         -  ตามและบันทึกผลเลือดกรณีที่เจาะเลือดมากอนลวงหนา  

3.ใหคําแนะนําผูปวยในการปฏบิัติตัวขณะอยูในหอง / หลังออกจากหอง Cath 

4. ตอบขอซักถามผูปวยและญาติเพื่อลดความวิตกกังวล    

3. ประสานงานกับแพทยใชทุน/แพทยเจาของไข  

- ในกรณีพบความผิดปกติ แจงทีมงาน 

4. ประสานงานกับหอง Cath ในการเร่ิมหัตถการ คิวสํารอง และ Primary PCI 

5. ติดตามยา วัสดุ อุปกรณเครื่องมือ คืนศูนย ฯ 

6. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขัน้สูง (CPR) ใหแกผูปวยได 

7. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

8. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

งานบริการชวยหัตถการ (Scrub ) 

1.มีความรูเกี่ยวกับหัตถการสวนหัวใจในแตละหัตถการ (ขั้นตอนการทํา อุปกรณที่ใช ภาวะแทรกซอนที่ตองเฝาระวัง) 

- ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

- ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 



- ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- ตรวจวินิจฉยัภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

- รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 

- ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

- ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตองใช

รวมกับหัตถการที่ทํา 

- เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

- เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- เคร่ือง EPs+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะ (EPs) และหัตถการรักษาภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวทิยุความถี่สูง (RFA) 

2.  ศึกษาขอมูลและขอควรระวังสําหรับผูปวยแตละราย เชน โรค อายุ น้ําหนัก ผล Lab ประวตัิการแพยา/  อาหาร 

ปริมาณสารทึบแสงที่ควรไดรบั ยาและอุปกรณเรื่องมือที่ตองใช เชน Balloon Inoue,IABP, Absolute alcohol 

เปนตน 

3.  ตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องมือและของใช เชน  Fluoroscope ,เปลี่ยนหนากาก Grid และ Filter  

collimator  Set pressure tranducer  

4.  ตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อ สกุล ของผูปวยและหัตถการที่นัดมาทาํ 

5.  สงเครื่องมือและชวยเหลือแพทยขณะทําหัตถการ โดยคิด step งานลวงหนาเสมอ   ในการเตรียมเครื่องมือแพทย 

6.  เฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขณะทําหัตถการ 

- ติดตามสัญญาณชีพ กราฟไฟฟาหัวใจ สอบถามอาการผูปวยเปนระยะ 

7.  ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ  

- แยกอุปกรณติดเชื้อ / เปอนเลือด 

- แยกทิ้งของมีคม 

8.  ปองกัน / ลดอันตรายจากรงัสี  

- จัดมุม ปรับโปรแกรมเคร่ือง Fluoroscope ใหเหมาะกับหัตถการ  

- ปรับหัว Fluoroscope  เพื่อลดการกระเจิงของรังสี  

-  แจงทีมงานเมื่อเริ่มใชรังสีจากเครื่อง Fluoroscope 

9.     สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสูง (CPR) ใหแกผูปวยได 

10.   ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

11.   อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

 

 งานชวยหัตถการ (Circulation ) 

9. เตรียมความพรอมของหองสวนหัวใจและเคร่ือง Fluoroscope 



9.1. ตรวจระบบปรับอากาศ tech room กอนและหลังทาํหัตถการเพื่อไมใหเครื่อง Fluoroscope มีอุณภูมิสูง

เกินไป  

9.2. ดูแลความสะอาดของหองสวนหวัใจ เตียง X-ray เนื่องจากเปนหองทําหัตถการสะอาดปราศจากเชื้อ 

9.3. ทดสอบการทาํงานของเครื่อง Fluoroscope กอนเร่ิมทําหัตถการ หากมีปญหาสามารถติดตอประสานงาน

ถึงเจาหนาทีบ่ริษัท Siemen เพื่อแกปญหาเบื้องตนได 

10. เตรียมความพรอมของอุปกรณ เคร่ืองมือ ที่จะใชแตละหัตถการและสามารถใชอุปกรณพิเศษได 

   2.1  เตรียม Set, วัสดุการแพทยและอุปกรณตาง ๆ ที่จะใชในหัตถการไดถูกตองครบถวน เชน 

- หัตถการ PDA Closure, VSD Closure, ASD Closure เตรียม device, delivery, เคร่ือง 

Echocardiogram สาย TEE และอุปกรณชวย TEE 

- หัตถการ EPS+RFA เตรียมเครื่อง Electrophysiology stady, เคร่ือง radiofrequency ablation, 

เคร่ืองสรางภาพ 3 มิติ, สายสวนเพื่อรับคลื่นไฟฟาภายในหัวใจ 

        2.2  สามารถเตรียมและใชเครื่อง IVUS, FFR, IABP, Rotablator, Temporary pacemaker, Syringe 

Injector, Oximeter พรอมทั้งสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได 

11. เตรยีมความพรอมของผูปวย 

- ประเมินสภาพผูปวยกอนเขาทําหัตถการ, Intravascular line, แนะนาํการปฏบิัติตัวระหวางแพทยทํา

หัตถการ 

- จัดทา position ใหเหมาะกับหัตถการ 

- Monitor สัญญาณชีพ คา O2 sat และขอมูลตาง ๆ ขณะทาํ 

12. เตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการกรณีผูปวยเกดิเหตุฉุกเฉิน 

- เฝาระวังสอบถามและดูแลอาการของผูปวยระหวางทาํหัตถการเปนระยะ ๆ  

- สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสงู (CPR) แกผูปวยได 

13. มีความรูและสามารถชวยหัตถการที่ทําในหองสวนหัวใจไดทุกหัตถการ 

- สามารถใช technique sterile 

- รูขั้นตอนของแตละหัตถการ 

 ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

 ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

 ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 

 ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

 ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

 รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

 ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 

 ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

 ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker) 

                 สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตองใชรวมกับหัตถการที่ทํา 



 เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

 เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

 เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค 

(Dx.cath) 

 เคร่ือง EPs+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะ (EPs) และหัตถการรักษา

ภาวะหัวใจเตนผิดจงัหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- สงและเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุการแพทย ไดถูกตอง 

14. นิเทศงานของพนักงานชวยการพยาบาลประจําหอง Cath ได 

15. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

16. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวนัหยุดราชการ 

 

งานบันทึกขอมูล (Recorder ) 

1. รูระบบการทํางานและการใช Fluoroscope  

-  มีความรูในการใชเครื่อง Single plane และ Biplane เชน การจัดมุม การเคลื่อนเตียง การจดั filter    

เปนตน และสามารถแกไขปญหาเบื้องตนไดและประสานงานเพื่อแกปญหากับชาง 

-  เตรียมอัดขอมูลและLoad ภาพจาก CD ลงเคร่ืองใหแพทยกรณีเคยมีการทําหัตถการที่ศูนยโรคหัวใจฯ 

-  เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับหัตถการ 

2. มีความรูเก่ียวกับพยาธิสภาพและ Hemodynamic ของโรคที่มาทําหัตถการ 

- สามารถติดตาม สังเกตและบันทึกขอมูล Hemodynamic ขณะทําไดอยางครบถวนตามที่แพทยตองการ

และแจงสิ่งผิดปกตไิด 

- สามารถสรุปขอมูล อาการผูปวยขณะทําหัตถการไดอยางครบถวน ชวยแพทยในการสงขอมูล Report 

คํานวณคาตาง ๆ เชน LVA, QCA เปนตน  

3. มีความรูเกี่ยวกับหัตถการสวนหัวใจในแตละหัตถการ (ขั้นตอนการทํา อุปกรณที่ใช ภาวะแทรกซอนที่ตองเฝาระวัง 

3.1  รูขั้นตอนของการทําแตละหัตถการ 

- ฉีดสีเพื่อวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 

- ทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- ทําบอลลูนขยายลิ้นหัวใจ (PBMV) 

- ตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- ตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) 

- รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RFA) 

- ปดรูรั่วผนังกัน้หัวใจดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (ASD,VSD Closure) 

- ปดเสนเลือดเกินดวยอุปกรณพิเศษผานสายสวน (PDA Closure) 

- ใสเคร่ืองกระตุก / กระตุน หัวใจ (Permanent pacemaker) 

                สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษที่ตองใชรวมกับหัตถการที่ทํา 



- เคร่ือง FFR, IVUS, Rotabator ในหัตถการทําบอลลนูขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 

- เคร่ือง IABP , Temporary pacemaker 

- เคร่ือง Syringe  Injector , เครื่อง Oximeter ในหัตถการตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรค (Dx.cath) 

- เคร่ือง EPS+RFA ในหัตถการตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (EPs) และหัตถการรักษาภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะดวยคลื่นวทิยุความถี่สูง (RFA) 

4. จัดการระบบเอกสารการบันทึกขอมูลผูปวย 

- ลงทะเบียนผูปวยครบถวน จัดเก็บผลการตรวจผูปวยแตละราย โดยสามารถหาผลการตรวจและ 

ขอมูลทางสถิติได 

- บันทึกภาพ X-ray และผลการตรวจลง CD และตรวจสอบคุณภาพ 

- สงผลการตรวจผูปวยและภาพนิง่เขาระบบ HIS พรอมตรวจสอบความถูกตองครบถวน 

- ตรวจสอบการสงขอมูลกอนลบขอมูลในเครื่องบันทึกขอมูลของหอง Cath ทั้ง 2 หอง 

- ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน Recorder วันกอนหนา เชน การอัด CD การสงขอมูลเขา HIS  

5. คิดคาบริการในแตละหัตถการและลงขอมูลตรวจสอบความถกูตอง  

6. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขัน้สูง (CPR) แกผูปวยได 

9. ควบคมุพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

10.อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

งานบริการหลังหตัถการ (Pre-Post cath ) 

1. จัดเตรียมสถานที่และของใชในหอง Recovery room ใหเรียบรอย พรอมรับผูปวย 

2. ดูแลอาการตางๆของผูปวยหลังทําหัตถการ วัดสญัญาณชีพ ตรวจรางกาย 

3. Take off  sheath สังเกตอาการและภาวะแทรกซอน Vasovagal การหยุดออกเลือด Hematoma ปดปากแผล

การดามแขน-ขา 

4. อธิบายและแนะนาํการปฏบิตัิตัวของผูปวยหลังทําหัตถการแกผูปวยและญาต ิ

5. สังเกตอาการ ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึนกับผูปวยหลังทําหัตถการและสามารถใหการพยาบาลแกผูปวยได 

6. สงเวรผูปวยกลับ Ward /Admit แจงหัตถการที่ทํา Complication และสิง่ที่ตองสงัเกตเปนพิเศษในผูปวยแตละ

ราย 

7. ตรวจใบแจงคาบริการและลงขอมูลใน HIS ของผูปวยแตละรายและใหญาตลิงชื่อรับทราบคาใชจาย 

8. ดูแลผูปวยทาํหัตถการมาเชา-เย็นกลับ (Day case)  

 -  ดูแลตามขอ 2-5 สังเกตอาการอยางนอย 4 ช.ม.หลังทําหัตถการ 

 -  ดูแลใหผูปวยไดรบัประทานอาหารและตามญาติมาอยูเปนเพือ่นผูปวย 

-  สอนผูปวยและญาติในการดูแลแผล เชน  สังเกตการบวมของแผล กดหามเลือดบริเวณรอยแทง เข็ม

เบื้องตน กรณีมีเลือดออกใหมและอาการที่ตองรีบมาพบแพทย พรอมเอกสารที่ตองนํามาแสดง 

 -  ชวยผูปวยหัดลงเดิน เพื่อปองกันอาการวิงเวียนจากการนอนนานๆ และสังเกตรอยแทงเข็ม 

 -  ประสานงานกับแพทยเพื่อสั่งยา/วัสดุการแพทย/วนันัด ใหผูปวย 

 -  ใหญาติติดตอการเงินผูปวยนอกเพื่อจายคาบริการและรับยาของผูปวย 



 -  ตรวจสอบความเขาใจของผูปวยและญาติเรื่องการรับประทานยาและการมาตามนัด  

 -  ตรวจและรับ Case stand by 

 -  เตรียมเอกสาร / เตรียมผูปวย กอนทําหัตถการ 

9.  แนะนําหนวยงานที่เก่ียวของ เก่ียวกับการดูแลและการใหการพยาบาลที่ควรทําตอ 

10. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสูง (CPR) แกผูปวยได 

11. ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

12. อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

  

งานบริการ Non-Invasive 

10. มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการทํา ภาวะแทรกซอนที่ตองระวังในการทําหัตถการ Non-invasive 

- การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูง (2DDE) 

- การตรวจหัวใจขณะออกกําลังกาย (EST) 

- การตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงชนิดกลนืสาย (TEE) 

- การตรวจพิเศษดวยเตียงปรับระดับในผูปวยที่มีอาการหนามืดหรือเปนลมหมดสติ (Tilt Table Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพรางกายดวยการเดิน 6 นาที (Six minute walk test) 

- การติดตามการเตนของหัวใจตอเนื่อง 24/48 ชั่วโมง (Holter) 

- การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 

      1.1.  สามารถชวยแพทยในการเตรียมอุปกรณ เตรียมผูปวยเพื่อเขารับการทําหัตถการ 

      1.2.  สามารถชวยแปลผลการตรวจ non-invasive เบื้องตนและใหคําแนะนาํผูปวยได 

      1.3.  ควบคุม นิเทศ ใหคําปรึกษาแกพนักงานชวยการพยาบาลในงาน non-invasive 

11. มีความรูความสามารถในการใชเคร่ืองมือแพทยและสามารถทําชวยหัตถการ non-invasive ไดแก 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูง (2DDE) 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคลื่นสะทอนความถี่สูงชนิดกลนืสาย (TEE) 

-  เคร่ืองตรวจหัวใจขณะออกกําลังกาย (EST) 

-  เคร่ืองติดตามการเตนของหัวใจตอเนื่อง 24/48 ชั่วโมง (Holter) 

-  เตียงปรับระดบัในผูปวยที่มีอาการหนามืดหรือเปนลมหมดสติ (Tilt Table Test) 

-  เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) 

     และสามารถแกไขปญหาเบือ้งตนเมื่อเกิดปญหาและประสานงานกับชางเพื่อแกปญหา 

12. ใหความรูแกผูปวยที่มารับบริการตรวจคลินิกผูปวยนอกของศูนยโรคหัวใจ ฯ  (OPD ศูนยโรคหัวใจฯ) 

12.1 การเตรียมผูปวยเพื่อเขารับการตรวจ พรอมทั้งการใหคําแนะนาํกอนเขารับการตรวจ 

           12.2 การจัดลําดับการตรวจใหแพทยเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสงูสุด 

12.3 การใหคําแนะนําผูปวยหลงัไดรับการตรวจ 

12.4 การใหคําแนะนําผูปวยและญาติที่มารับการนัดตรวจทั้ง Invasive และ Non-invasive 

         - การเตรียมตัวกอนเขารับการตรวจ 



      - ขั้นตอน วิธีการตรวจ ภาวะแทรกซอน 

      - การลงชื่อยินยอมเขารับการตรวจ 

      - การประสานงานเพื่อขออนุมัติทําหัตถการจากงานสทิธปิระโยชน 

13. การบริหารจัดการ 

    13.1 การบริหารจัดการบุคลากร กรณีเจาหนาที่ลางาน 

               13.2 การบริหารจัดการเตียง Admit สําหรับผูปวยหัตถการ Invasive โดยประสานงานกับแพทยใชทนุ 

                      อาจารยแพทย 

    13.3 การประสานงาน เตรียมเอกสารเพื่อสงตอผูปวยไปรบัการรักษาโรงพยาบาลอื่น แผนกอื่น 

    13.4 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่จะใชลวงหนาทาํหัตถการเชน ASD, PDA 

               13.5 จัดลําดับคิว Invasive ประสานงานกบัแพทยศัลยกรรม CVT, แพทย ICU, กุมารแพทย ในกรณ ี

                       ผูปวยเกิดภาวะวิกฤต ิ

    13.6 ประสานงานกับ ER, ICU ในกรณีผูปวย STEMI และพรอมรับ case ประสานงานกับ RN ในหอง 

           Cath 

    13.7 เก็บขอมูลสถิติ Non-invasive  

    13.8 เลื่อนยายนัดผูปวยทั้ง Non-invasive, Invasive เมื่อแพทยติดประชุม ติดงานราชการ 

    13.9 ดูแลการยายขอมูล ผลการตรวจ non-invasive เขาสูระบบ HIS ของโรงพยาบาล 

14. สามารถใหการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตขั้นสงู (CPR) แกผูปวยได 

15. สามารถเตรียมผูปวย อุปกรณและชวยแพทยเพื่อทําหัตถการเจาะน้าํในชองเยื่อหุมหัวใจได 

16. ใหการชวยเหลือพยาบาลหลงัทาํหัตถการและสามารถแทนงานกันได 

17.  ควบคุมพื้นที่ 5 ส ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

18.  อยูเวรรองรับผูปวย AMI นอกเวลาราชการ และ 24 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ 

 

---------------------------------------- 

 


