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ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มี
ใบส่งต่อและยังไม่สามารถระบุโรคได้ชัดเจน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง ที่ควบคุมโรคได้ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน บริการฉีดวัคซีนทุกชนิด
ให้บริการสั่งตรวจพิเศษให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เช่น ผู้ป่วยที่มานัด
ตรวจอัลตราซาวด์ นัดตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ นัดตรวจ MRI ส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิ เป็นต้น
วัน เวลาให้บริการ
-ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
-เปิดรับผู้ป่วยวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 9.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 63667
วัน

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-16.30 น.
แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.
แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

อังคาร

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน
คลินิกความดันโลหิตสูง
อ.กิตติศักดิ์ อ.ปณิตา อ.อรทัย อ.ไพบูรณ์

พุธ

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

พฤหัสบดี แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

จันทร์

ศุกร์

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน

แพทย์ใช้ทุน 5-6 คน
อาจารย์แพทย์ pre-clinic 1-2 คน
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ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อ ซึ่งมีหลากหลาย
ประเภท เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการหรือมีความผิดปกติแต่กาเนิด กลุ่มผู้ป่วยที่มขี ้อจากัดในการใช้แขนหรือขา ซึ่ง
อาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัตเิ หตุ กลุ่มผูป้ ่วยที่ต้องอาศัยรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน เนื่องจากมีข้อจากัดในการ
เคลื่อนไหว กลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการกดทับเส้นประสาท หรือจากมะเร็ง กลุ่ม
ผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการใส่เฝือก อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอก เป็นต้น
วัน เวลาเปิดให้บริการ
-ให้บริการวันจันทร์ อังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. งดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี
- เปิดรับผูป้ ่วย เวลา 6.00 – 11.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
เบอร์โทรศัพท์ 043-363701
วัน
จันทร์
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-16.30 น.
คลินิกโรคกระดูกสันหลัง อ.กิตติ อ.สุรชัย อ.เกรียงไกร อ.นัธทมน
คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก อ.กิตติวรรณ อ.ชัชวาลย์
อ.สุกิจ อ.ธรา อ.สุวิชชา อ.ฤทธิ์ อ.พงศธร อ.วิชชาภรณ์
คลินิกภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
คลินิกข่ายประสาทแขนได้รับบาดเจ็บ
คลินิกโรคข้อเข่า ข้อสะโพก
อ.สุรัตน์ อ.เสริมศักดิ์ อ.ชัช อ.เศรษฐพล อ.อาทิตย์ อ.ปัญญาวัฒน์
คลินิกกีฬาเวชศาสตร์
คลินิกโรคทางมือ
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์ งดให้บริการ
คลินิกพิเศษ
สัปดาห์ที่ 1 คลินิกเนื้องอกกระดูกและข้อ
สัปดาห์ที่ 2 คลินิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก
สัปดาห์ที่ 3 คลินิกข่ายประสาทแขนได้รบั บาดเจ็บ
สัปดาห์ที่ 4 คลินิกโรคข้อเสื่อม

อ.พลศักดิ์ อ.วีระชัย อ.เพิ่มศักดิ์ อ.ภัทร อ.กมลศักดิ์
คลินิกโรคเนื้องอกของกระดูกและข้อ อ.วินัย อ.ทวีโชค
คลินิกโรคกระดูกสันหลัง คลินิกโรคข้อเข่า ข้อสะโพก

3

ห้องตรวจนรีเวช
ลักษณะผู้ป่วยที่ให้บริการ
ให้บริการผู้ป่วยโรคทางนรีเวช ได้แก่ มะเร็งทางนรีเวช หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานต่างๆ
ผู้มีบุตรยาก ผู้ป่วยมดลูกหย่อน ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก หรือผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ เป็นต้น
วัน เวลาเปิดให้บริการ
-ให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. งดให้บริการทุกวันพุธ
- เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 11.00 น. ให้ส่งผู้ป่วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง
ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจนรีเวช เบอร์โทรศัพท์ 043-363632
วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-16.30 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.ประนอม อ.เจศฎา อ.วรลักษณ์ อ.ปิยะมาศ คลินิกมะเร็งนรีเวชวิทยา
อ.ชานาญ
อ.บัณฑิต อ.ชานาญ อ.อมรรัตน์ อ.อภิวัฒน์
อ.ศรีนารี อ.โกวิท อ.หลิงหลิง อ.ภาณิชา
อ.อภิวัฒน์ อ.สุกัญญา อ.เจน
คลินิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอด
และจี้เย็น อ.อภิวัฒน์
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์
งดให้บริการ
บริการเฉพาะผู้ตรวจสุขภาพพิเศษประจาปี

พฤหัสบดี อ.กนก อ.พิไลวรรณ อ.รัตนา อ.สงวนโชค
อ.ศิริฤทัย อ.อมรรัตน์ อ.นันทสิริ
คลินิกผู้มีบุตรยาก
อ.กนก อ.ศิริฤทัย
คลินิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอด
และจี้เย็น อ.อมรรัตน์
ศุกร์

อ.สุกรี อ.โฉมพิลาศ อ.บัณฑิต อ.ธีระยุทธ
อ.เกียรติศักดิ์ อ.วิลาสินี

คลินิกผู้มีบุตรยาก
อ.หลิงหลิง อ. ศิริฤทัย อ.ภาณิชา)

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์
งดให้บริการ

คลินิกนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะ
และอุ้งเชิงกรานหย่อน
อ.ประนอม อ.โฉมพิลาศ อ.ธีระยุทธ
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ห้องตรวจครรภ์
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจฝากครรภ์ ให้คาปรึกษาสตรีตั้งครรภ์ ตรวจหาความผิดปกติขณะ
ตั้งครรภ์ เช่น ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย คัดกรองดาวน์ซินโดรม และความผิดปกติอื่นๆ
วัน เวลาเปิดให้บริการ
-ให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
งดให้บริการทุกวันพุธ (ผู้ป่วยส่งต่อที่มารับบริการวันพุธ สามารถทาบัตรเข้าไปรับคาแนะนา และนัดวันตรวจได้)
-เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลัง 11.00 น. ให้ส่งผู้ป่วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง
ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจครรภ์
โทรศัพท์ 043-363638, 043-363703
วัน
จันทร์
อังคาร

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-16.30 น.
อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทัย
อ.
สงวนโชค อ.นันทสิริ
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
อ.โฉมพิลาศ อ.ศรีนารี อ.บัณฑิต อ.สุกรี อ.ธร
รณพร
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
คลินิกเจาะน้้าคร่้าตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์ อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ
กิจกรรมการเรียนการสอน (งดให้บริการ)

พุธ
พฤหัสบดี อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลักษณ์ อ.ชานาญ

ศุกร์

อ.เจษฎา อ.เยาวภา
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
คลินิกครรภ์แฝด
อ.ปิยะมาศ
อ.โกวิท อ.ยุทธพงศ์ อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.เจน
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
คลินิกเจาะน้้าคร่้าตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์ เจาะสายสะดือทารกในครรภ์
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.
ตรวจอัตราซาวด์
คลินิกตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงขัน้ สูง
อ.รัตนา
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
คลินิกเจาะน้้าคร่้าตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์ เจาะน้้าคร่้า
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ
กิจกรรมการเรียนการสอน (งดให้บริการ)
ตรวจอัตราซาวด์
คลินิกปรึกษาแนะน้าทางพันธุกรรม
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ
คลินิกครรภ์แฝด
อ.ปิยะมาศ อ.วรลักษณ์
คลินิกคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตกิ รรม
คลินิกเจาะน้้าคร่้าตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์
เจาะสายสะดือทารกในครรภ์
อ.สุกรี อ.ศรีนารี
คลินิกตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
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ห้องตรวจวางแผนครอบครัว
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการวางแผนครอบครัว คุมกาเนิด ทาหมันหญิง ทาหมันชาย ตรวจหลังคลอด ปรึกษาตั้งครรภ์ไม่พร้อม
วัน เวลาเปิดให้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลัง 11.00 น. ให้ส่งผู้ป่วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง

วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจวางแผนครอบครัว
โทรศัพท์ 043-363044
แพทย์ออกตรวจ
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-16.30 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทัย
อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทัย
อ.สงวนโชค อ.นันทสิริ อ.อมรรัตน์
อ.สงวนโชค อ.นันทสิริ อ.อมรรัตน์
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)
อ.โฉมพิลาศ อ.ภิเศก อ.สุกรี อ.บัณฑิต
อ.ธีระยุทธ อ.เกียรติศักดิ์ อ.วิลาสินี
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)

อ.โฉมพิลาศ อ.ภิเศก อ.สุกรี อ.บัณฑิต
อ.ธีระยุทธ อ.เกียรติศักดิ์ อ.วิลาสินี
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)
คลินิกพิเศษฝากครรภ์อนามัยเจริญพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน (งดให้บริการ)

กิจกรรมการเรียนการสอน (งดให้บริการ)

พฤหัสบดี อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลักษณ์ อ.ชานาญ
อ.เจศฎา อ.เยาวภา อ.ถวัลย์วงศ์
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)

ศุกร์

อ.โกวิท อ.ยุทธพงศ์ อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.เจน
อ.ศรีนารี อ.อภิวัฒน์ อ.สุกัญญา
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)

อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลักษณ์ อ.
ชานาญ อ.เจศฎา อ.เยาวภา อ.ถวัลย์วงศ์
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)
คลินิกวัยทองหญิง
อ.โกวิท อ.ยุทธพงศ์ อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.
เจน อ.ศรีนารี อ.อภิวัฒน์ อ.สุกัญญา
(หมายเหตุ: แพทย์สลับกับออกตรวจ)
คลินิกวัยทองหญิง
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ห้องตรวจศัลยกรรม
ลักษณะการให้บริการ
ห้องตรวจศัลยกรรม รับผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม ดังนี้
- ศัลยกรรมทั่วไป ,- ศัลยกรรมตกแต่ง, - ศัลยกรรม, - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ,- ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ,- ศัลยกรรมหลอด ,- ศัลยกรรมระบบประสาทและ
วัน เวลาเปิดให้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 13.00 น. ให้โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามก่อน
เบอร์โทรศัพท์ ชั้น 1 043-202000 ต่อ 67248-50
ชั้น 2 ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 043-202000 ต่อ 67255
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ศัลยกรรมเด็ก 043-202000 ต่อ 67245
ศัลยกรรมทั่วไป 1 ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมหลอดเลือด 043-202000 ต่อ 67229-31

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรม
วัน
จันทร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
13.00-16.30 น.
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 1
แพทย์กลุ่มเดิม
ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ.ณรงค์ อ.อนงค์พร อ.อรรถพล
ตรวจรักษาผู้ป่วยที่เหลือจาก
อ.อภิวัฒน์
รอบเช้า ผู้ป่วยที่รอฟังผลเลือด
ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.พรทิพย์ อ.กฤษกร
หรือเอ็กซเรย์
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ
อ.ผาติ
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 2
ศัลยกรรมทั่วไป 4 อ.เอก อ.วร์ อ.สุอาภา
ศัลยกรรมเด็ก อ.สุชาติ อ.กนกรัตน์ อ.สิโนบล
ศัลยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงค์ชัย อ.สุภัชชา
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.วิเชียร อ.อุกฤษ อ.ปกรณ์
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วัน
อังคาร

พุธ

แพทย์ออกตรวจ
แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-12.00 น.
13.00-16.30 น.
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 1
แพทย์กลุ่มเดิม
ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.โอวตือ อ.เกรียงศักด์ อ.สุริยะ
ตรวจรักษาผู้ป่วยที่เหลือจาก
อ.จักรพันธ์
รอบเช้า ผู้ป่วยที่รอฟังผลเลือด
ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.พิชเยนทร์ อ.อนุชิต
หรือเอ็กซเรย์
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ
อ.ผาติ
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 2
ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ.อนัน อ.ธราธิป อ.สมชาย อ.เฉลิม
อ.เอกพงษ์
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.ขจิตร์ อ. อ.วิเชียร อ.อุกฤษ
อ.ศุภณัฏฐ์
ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อ.ฐิติ อ.ชลัช
อ.พรชัย
ศัลยกรรมตกแต่ง อ.พลากร อ.เก่งกาจ อ.ปัทมา
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 1
ศัลยกรรมทั่วไป 2 อ.ณรงค์ อ.องอาจ อ.อรรถพล อ.
อภิวัฒน์
ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.อานาจ อ.พรทิพย์
อ.กฤษกร
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 2
ศัลยกรรมทั่วไป 4 อ.เอก อ.วร์ อ.สุอาภา
ศัลยกรรมเด็ก
อ.รัตติยาภรณ์ อ.พัชรีภรณ์
ศัลยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงค์ชัย อ.สุภัชชา
ศัลยกรรมตกแต่ง อ.กมลวรรณ

แพทย์กลุ่มเดิม
ตรวจรักษาผู้ป่วยที่เหลือจาก
รอบเช้า ผู้ป่วยที่รอฟังผล
เลือดหรือเอ็กซเรย์
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พฤหัสบดี อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 1
ศัลยกรรมทั่วไป 3 อ.โอวตือ อ.เกรียงศักด์ อ.กฤษฎา อ.
สุริยะ อ.จักรพันธ์
ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.พิชเยนทร์ อ.อนุชิต
อ.นนทพล
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ อ.ไชยยุทธ อ.ปาริชาติ อ.ภานุ
อ.ผาติ
อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 2
ศัลยกรรมทั่วไป 1 อ.อนัน อ.ธราธิป อ.สมชาย อ.เฉลิม
อ.เอกพงษ์
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อ.ขจิตร์ อ.ปกรณ์ อ.กันต์รพี
ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
อ.ชวลิต อ.รชฏ อ.พรชัย
ศัลยกรรมตกแต่ง อ.บวรศิลป์ อ.ปัทมา
ศุกร์

อาคารกัลยานิวัฒนา ชั้น 1
ศัลยกรรมประสาทและสมอง อ.อานาจ อ.นนทพล

แพทย์กลุ่มเดิม
ตรวจรักษาผู้ป่วยที่เหลือจาก
รอบเช้า ผู้ป่วยที่รอฟังผลเลือด
หรือเอ็กซเรย์

ประชุมกิจกรรม 5ส
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ห้องตรวจจักษุ
ลักษณะการบริการ
ให้บริการโรคต่างๆทางตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จอตาลอกหลุด ตาเข ตาอักเสบติดเชื้อ กระจกตา
เป็นแผล หวานขึ้นจอตา ต้อเนื้อ และอาการผิดปกติทางตาอื่นๆ เช่น แสบตา ตาแดง ตามัว ตามี จุดดาลอบ
ไปมา มีแสงแว้บๆคล้ายหิ่งห้อย ปวดตา เปลือกตาบวมแดง เป็นต้น
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8.30-16.30 น. วันศุกร์ 8.30-12.00 น.
- เปิดรับผู้ป่วยวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 6.00-10.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 10.00 น. สามารถส่ง
ผู้ป่วยเข้าไปติดต่อ เพื่อให้พยาบาลประจาห้องตรวจพิจารณาความรีบด่วน

วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจจักษุ
โทรศัพท์ 043-363705, 043-363544
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิก
เวลา 8.30-16.30 น.
อ.สมเกียรติ อ.ภาวสุทธิ์ อ.โอฬาร อ.อรพิน อ.วิภาดา
และ Resident สาย 1
Muscle clinic : อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา
และ Resident สาย 2

คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.

Glaucoma clinic : อ.นิพนธ์ และ
Resident สาย 3
Cornea clinic : อ.โอฬาร
อ.
อรพิน และ Resident สาย 2
Retina clinic : อ.สุธาสินี อ.ธรรศ อ.
วิภาดา
อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ และ Resident สาย 2 Neuro-oph clinic : อ.กิตติศักดิ์ อ.สิ
Retina clinic : Resident สาย 3, 4
รินยา และ Resident สาย 3, 4
Oculoplastic clinic : อ.ไพฑูรย์ อ.พัฐ
สุดา และ Resident สาย 3, 4
อ.นิพนธ์ อ.พัฒนารี อ.พรรณทิพา
Glaucoma clinic : อ.สมเกียรติ อ.ภา
Ped-oph clinic : อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา
วสุทธิ์ และ Resident สาย 1
Uveitis clinic : อ.วิภาดา
อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ.ชวกิจ อ.อรสิริ
Retina clinic : อ.ธนภัทร อ.ชวกิจ
และ Resident สาย 1, 2
Cornea clinic : อ.พัฒนารี อ.อรสิริ
Resident สาย 1, 3, 4 (รับไม่เกิน 60 คน)
Grand round (12.00 – 13.00 น.)
Journal club conference (13.00 – 15.00
คลินิกสายตาเลือนลาง
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ตารางการรักษาผู้ป่วยด้วยการยิงเลเซอร์
วัน
จันทร์

อังคาร
พุธ

พฤหัส

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-16.30 น.
อ.นิพนธ์ อ.พัฒนารี อ.พรรณทิพา
อ.วรัชยา
อ.กิตติศักดิ์ อ.ไพฑูรย์ อ.ชวกิจ อ.อรสิริ อ.พัฐสุดา

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 13.00-16.30 น.
Fellow

Fellow

อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร
อ.พรรณทิพา อ.ภาวสุทธิ์ อ.วิภาดา

-

อ.ยศอนันต์ อ.ธนภัทร
อ.สุธาสินี อ.ธรรศ

-
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ห้องตรวจหู คอ จมูก
ลักษณะการบริการ
ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะทาง โรคทางหู โรคทางคอ โรคทางจมูก
วันเวลาให้บริการ
- ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันพฤหัสบดี รับเฉพาะผู้ป่วยนัด
- เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลัง 11.00 น. ให้ส่งผู้ป่วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจหู คอ จมูก
โทรศัพท์ 043-366716
วัน
จันทร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิก

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ

เวลา 8.30-16.30 น.

เวลา 13.00-16.30 น.

โรคทั่วไปทางหู คอ จมูก

คลินิกโรคภูมิแพ้ : อ.เสกสันต์

อ.ธีรพร อ.วิสูตร อ.ขวัญชนก

คลินิกโรคไซนัส : อ.สุรพล

อ.นิชธิมา

คลินิกโรคโสตประสาท :
อ.ขวัญชนก อ.สมชาย อ.ภาธรอ.นิชธิมา

อังคาร

พุธ

โรคทั่วไปทางหู คอ จมูก

คลินิกโรคสายเสียง

อ.สงวนศักดิ์ อ.สุรพล อ.สมชาย อ.สุภาภรณ์

อ.พัชรีพร อ.สุภาภรณ์

โรคทั่วไปทางหู คอ จมูก

คลินิกโรคภูมิแพ้ : อ.วิสูตร

อ.พัชรีพร อ.เสกสันต์ อ.ภาธร อ.ภัทรมน

คลินิกโรคนอกรน : อ.สุภวรรณ

คลินิกมะเร็งศีรษะและคอ
อ.ธีรพร อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ
อ.พรเทพ อ.วัชรีพร
พฤหัสบดี
ศุกร์

กิจกรรมการเรียนการสอน งดให้บริการ

กิจกรรมการเรียนการสอน งดให้บริการ

โรคทั่วไปทางหู คอ จมูก

Tumor conference

อ.พรเทพ อ.ภัทรวุฒิ อ.สุภวรรณ
อ.วัชรีพร
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ห้องตรวจจิตเวช
ลักษณะการบริการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกโรคทางจิตเวชทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะที่มีปัญหาซับซ้อน
ได้แก่ โรคจิตเภท โรคทางอารมณ์ โรคติดสุรา โรคสมองเสื่อม โรควิตกกังวล
วันเวลาให้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 7.00 -16.30 น.

งดให้บริการทุกวันพุธ

- เปิดรับผู้ป่วยเวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 11.00น. ถ้าอาการไม่เร่งด่วนให้ติดต่อห้อง
ตรวจเพื่อนัดวันตรวจ ถ้ามีอาการเร่งด่วนให้ส่งต่อที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ 043-363001, 043-363004
วัน
จันทร์
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.00-11.30 น.
คลินิกจิตเวชทั่วไป อ.พุนศรี แพทย์ประจาบ้าน 2-3 คน
คลินิกจิตเวชทั่วไป อ.สุรพล อ.พงศธร แพทย์ประจาบ้าน 2-3 คน
Family clinic
อ.นวนันท์
Trauma clinic
อ.นวนันท์
คลินิกโรคทางอารมณ์ อ.สุรพล อ.นรักษ์ อ.ภาพันธ์
คลินิกจิตเวชสูงอายุ อ.พูนศรี อ.พงศธร อ.ศิรินภา อ.ภัทรี
แพทย์ประจาบ้าน 1 คน
คลินิกจิตเวชทั่วไป อ.นวนันท์ อ.ภัทรี แพทย์ประจาบ้าน 1 คน
คลินิกจิตเวชเด็ก อ.นิรมล อ.กุศลาภรณ์ แพทย์ประจาบ้าน 1 คน
คลินิกจิตเวชทั่วไป อ.ศิรินภา อ.นรักษ์
คลินิกจิตเวชเด็ก รศ.นิรมล รศ.กุศลาภรณ์ แพทย์ประจาบ้าน 1 คน
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ห้องตรวจอายุรกรรม 8
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการผู้ป่วยส่งปรึกษาจากห้องตรวจต่างๆ และผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) โรคทางอายุรกรรม
วันเวลาให้บริการ
-

ให้บริการ เวลา 8.30 - 16.30น. ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิก

วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

- เปิดรับบัตร 07.00- 11.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 8 โทรศัพท์ 043-363021-5
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.วีรจิตต์ อ.ทรงศักดิ์ อ.อธิบดี อ.อรรจนี
อ.
อภิชาติ อ.ภัทร์นฤน
คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล)
คลินิกโรคผิวหนัง (อ.เจริญ อ.สุธีรพร)
คลินิกโรคหลอดเลือดปอด
(อ.บูรพา อ.ไพลิน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)
อ.วิภา อ.บูรพา อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์
อ.กรรณิการ์ อ.โกสินทร์
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (อ.คู่ขวัญ)
คลินิกโรคผิวหนัง (อ.เจริญ อ.สุธีรพร)
คลินิกเบาหวาน (อ.ฉัตรเลิศ)
อ.ภิรุญ อ.เพลินจันทร์ อ.บุญส่ง อ.ชิงชิง อ.ศิรภพ
อ.ไชยสิทธิ์
วิจัยโรคมะเร็ง (อ.อนัฆพงษ์)
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ (อ.ฉัตรเลิศ อ.สุรณัฐ)
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
(อ.กิตติ อวัฒนา อ.ธนิตา)
อ.อรทัย อ.วิชัย อ.เอื้อมแข อ.จาริญญ์
คลินิกโรคหืด ถุงลมโป่งพอง (อ. วัชรา)
อ.ศิริลักษณ์ อ.ทรงขวัญ อ.อนัฆพงษ์ อ.สุรณัฐ
คลินิกโรคหนังแข็ง (อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี
อ.ภัทร์นฤน)
คลินิกโรคผิวหนัง (อ.เจริญ อ.สุธีรพร)
คลินิกโรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินด

คลินิกโรคมะเร็ง
(อ.เอื้อมแข อ.โกสินทร์ อ.จาริญญ์)
คลินิกโรคเลือดและต่อมน้าเหลือง
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณัฐติยา อ.ชินดล)
อ.จิตรดา
อ.ดนณ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
คลินิกโรคตับ (อ.วัฒนา อ.ธนิตา)
คลินิกโรคติดเชื้อ อ.เพลินจันทร์ อ. ภิรุญ
อ.ศิริลักษณ์ อ.อธิบดี)
คลินิกโรคภูมิแพ้และข้อ (อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง
อ.อรรจนี อ.ภัทร์นฤน)
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (อ.วัฒนา อ.คู่ขวัญ )
คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง
(อ.วีรจิตต์ อ.สมศักดิ์ อ.นรงฤทธิ์ อ.กรรณิกา )

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
(อ.กิตติ อวัฒนา อ.ธนิตา)
คลินิกเบาหวาน (อ.ธงชัย อ.จินต์)
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ห้องตรวจอายุรกรรม 9
ลักษณะการบริการ
ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ด้วยโรคทางอายุรกรรม
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.

วัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 9
โทรศัพท์ 043-363046-7
แพทย์ออกตรวจ
แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.

จันทร์

อ.ปณิธิ อ.ไพบูลย์
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม

แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้าน
ทางอายุรกรรม

อังคาร

อ.สุดา อ.มัญชุมาส
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม

แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้าน
ทางอายุรกรรม

พุธ

อ.วรพจน์ อ.ปณิตา
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม

แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้าน
ทางอายุรกรรม

พฤหัส

อ.ธงชัย
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม

แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้าน
ทางอายุรกรรม

ศุกร์

อ.กิตติศักดิ์
แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม

แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ประจาบ้าน
ทางอายุรกรรม

หมายเหตุ :

1. อาจารย์แพทย์ทุกท่านรับเฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น ไม่รับผู้ป่วยรายใหม่
2. รายชื่อแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้านทางอายุรกรรม เปลี่ยนแปลงทุก 1 เดือน
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ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ยกเว้นโรคทางกระดูกและศัลยกรรม ตั้งแต่แรกเกิด –18 ปี
วันเวลาให้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00 ถึง 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วยเวลา 06.00 ถึง 11.30 น. ผู้ป่วยที่มาหลังเวลา 11.30 น. ให้โทรศัพท์ติดต่อห้องตรวจก่อน

วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจกุมารเวชกรรม
043-366683, 043-366687
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
เวลา 13.00-16.30 น.
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคไต (อาคาร สว. ชั้น 2)
คลินิกโรคเลือด
อ.สุวรรณี อ.สุณีย์
อ.อรุณี อ.พัชรี อ.ปิยธิดา
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
อ.สุมิตร อ.บุศรา
คลินิกปัญหาการให้สารอาหาร อ.สุชาอร
คลินิกโรคข้อและรูห์มาติสซึม อ.ดารา
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ อ.อวยพร อ.ภัทร
อ.ณรงค์ อ.วธูหทัย
คลินิกพันธุกรรม อ.กุณฑล
คลินิกปัญหาทารกแรกคลอด
อ.ผกาพรรณ อ.จรรยา อ.พงศธร
คลินิกโรคติดเชื้อ อ.ผกากรอง อ.ภพ
คลินิกพัฒนาการ อ.ชาญยุทธ
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
คลินิกปัญหาการให้สารอาหาร อ.กุสุมา
ตรวจโรคทั่วไป
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์
คลินิกโรคผิวหนัง อ.ลีลาวดี
คลินิกพฤติกรรม อ.ชาญยุทธ
คลินิกภาวะโภชนาการ อ.กุสุมา อ.สุชาอร
คลินิกโรคเบาหวานในเด็ก พุธที่ 4 ของเดือน
คลินิกฮีโมพีเลีย พุธสุดท้ายของเดือน อ.พัชรี
คลินิก ROP
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
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ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ต่อ)
วัน
พฤหัสบดี

ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคทางเดินหายใจ อ.รัฐพล
คลินิกโรคเลือด อ.อรุณี อ.พัชรี อ.ปิยธิดา
คลินิกสุขภาพวัยรุ่น อ.วัสนต์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.
กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย์

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคหัวใจ อ.มนัส อ.อรรฆิศา
ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

คลินิกสุขภาพเด็กดี
ฉีดวัคซีนเด็กสุขภาพดี
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ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ,โรคหลอดเลือดสมอง ในระยะฟื้นฟูสภาพ, ปวดกล้ามเนื้อ
เด็กสมองพิการ , กลืนลาบาก,แขนขาพิการแต่กาเนิด, พัฒนาการช้า ข้อติด ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ
ให้บริการตรวจพิเศษ ได้แก่ ตรวจวินิจฉัยไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electromyography: EMG)
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยที่มาหลัง 11.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โทรศัพท์ 043-363657, 043-363674
วัน
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
อ.ปรีดา อ.เสมอเดือน อ.พจีมาศ
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อ.รัตนา อ.นันทพร
อ.ภัทรา อ.จิตติมา
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อ.เสมอเดือน
Laser Clinic: อ.นันทพร
อ.ณัฐเศรษฐ อ.ปรีดา อ.นันทพร
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อ.พัทธ์ปิยา อ.จิตติมา
คลินิกฝึกกลืน
อ.เสมอเดือน, อ.ภัทรา,พจีมาศ
อ.รัตนา อ.พัทธ์ปิยา
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อ.ณัฐเศรษฐ อ.นันทพร
อ.ปรีดา อ.นันทพร
การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อ.ภัทรา อ.พจีมาศ

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.ปรีดา อ.เสมอเดือน อ.พจีมาศ
CP Clinic : อ.เสมอเดือน
คลินิกฝังเข็ม : อ.ปรีดา
อ.ภัทรา อ.จิตติมา
MSK U/S Clinic : อ.พัทธ์ปิยา

อ.ณัฐเศรษฐ อ.นันทพร
คลินิก VF, FEES (13.30-15.00 น.)
อ.เสมอเดือ อ.ภัทรา พจีมาศ
คลินิกฝังเข็ม : อ.พัทธ์ปิยา
อ.จิตติมา อ.พัทธ์ปิยา
คลินิกฝังเข็ม : อ.รัตนา
กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ)
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ห้องตรวจทันตกรรม
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน
เป็นต้น เด็กอายุ < 10 ปี ได้ ให้แนะนาผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทันตกรรม
โทรศัพท์ 363485
วัน

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.

จันทร์

ทพ.ยุทธเกียรติ ทพ.กฤชตินันท์ ทพญ.ดลยา
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา ทพญ.เกวลิน ทพญ.วัชรี

อังคาร

ทพ.ยุทธเกียรติ ทพ.กฤชตินันท์ ทพญ.ดลยา
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วัชรี

ทพญ.กฤชญา

พุธ

ทพ.ยุทธเกียรติ ทพ.กฤชตินันท์ ทพญ.ดลยา
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วัชรี

-

พฤหัสบดี

ทพ.ยุทธเกียรติ ทพ.กฤชตินันท์ ทพญ.ดลยา
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วัชรี

ทพ.ธราธร

ทพ.ยุทธเกียรติ ทพ.กฤชตินันท์ ทพญ.ดลยา
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา ทพญ.เกวลิน ทพญ.วัชรี

ทพญ.เกวลิน

ศุกร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
(รับ Consult)
เวลา 13.00-16.30 น.
ทพญ.ดลยา
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คลินิกรักษ์ปทุม
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับเต้านม
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทันตกรรม
โทรศัพท์ 363485
วัน
จันทร์

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 8.30-12.00 น.
อ.ดาเนิน อ.ธเนศ อ.องอาจ

แพทย์ออกตรวจ/ คลินิกพิเศษ
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.ดาเนิน อ.ธเนศ อ.องอาจ

อังคาร

อ.พจน์ชวิทย์ อ.องอาจ

อ.พจน์ชวิทย์ อ.องอาจ

พุธ

อ.ดาเนิน อ.อนงค์พร

อ.ดาเนิน อ.อนงค์พร

อ.พจน์ชวิทย์

อ.พจน์ชวิทย์

กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ)

กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ)

พฤหัสบดี
ศุกร์
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ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
ลักษณะการให้บริการ
ห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในงานรังสีวิทยา
ให้บริการถ่ายภาพทางรังสี (Imagine) ได้แก่ การบริการเอกซเรย์ทั่วไป
- การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography – CT)
- การตรวจด้วยเครื่อง ultrasound
- การตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI
- การตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram
- การรักษาทางรังสีวิทยาระบบหลอดเลือดลาตัวและระบบประสาท (Intervention)
- การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่อง digital subtraction angiography (DSA)
- บริการให้ยาเคมีทางหลอดเลือดในตับ
วันเวลาให้บริการ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00
***หมายเหตุ การตรวจทางรังสีวินิจฉัย ต้องมีใบสั่งตรวจจากแพทย์แต่ละแผนกก่อน
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ห้องตรวจรังสีรักษา
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จาเป็นต้องรักษาด้วยการฉายรังสี
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 14.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจรังสีรักษา
โทรศัพท์ 363497
วัน

ตรวจผู้ป่วยใหม่

ตรวจระหว่างฉายแสง

จันทร์

อ.คมสันต์

อ.จันทร์ศรี

ตรวจติดตาม
ผลการรักษา
อ.มณเฑียร

อังคาร

อ.ศรีชัย อ.ศิรินันท์

อ.คมสันต์

อ.จันทร์ศรี

พุธ

อ.มณเฑียร

อ.ศรีชัย
อ.ศิรินันท์

อ.นฤดม
อ.คมสันต์

พฤหัสบดี

อ.จันทร์ศรี

อ.นฤดม

อ.ศรีชัย

ศุกร์

อ.นฤดม

อ.มณเฑียร

อ.ศิรินันท์
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ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ลักษณะการบริการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่จาเป็นต้องรักษาด้วยสารกัมมัตรังสีไอโอดีน 131 เช่น
ไทรอยด์เป็นพิษที่รักษาด้วยยาไม่ได้ผล มะเร็งต่อมไธรอยด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสแกน
อวัยวะต่างๆ เช่น สแกนกระดูก สแกนต่อมไธรอยด์ เป็นต้น
วันเวลาให้บริการ
- เปิดให้บริการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 16.30 น. งดให้บริการทุกวันศุกร์
- เปิดรับผู้ป่วย วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 14.00 น. ผู้ป่วยที่มาในวันศุกร์สามารถ
ทาบัตรเพื่อนัดตรวจได้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เบอร์โทรศัพท์ 043-363895
วัน
จันทร์

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 8.30-12.00 น.
อ.จรูญศักดิ์

แพทย์ออกตรวจ
เวลา 13.00-16.30 น.
อ.จรูญศักดิ์

อังคาร

อ.ยุทธพงศ์

อ.ยุทธพงศ์

พุธ

อ.นันทพร

อ.นันทพร

พฤหัสบดี

อ.ดริส

อ.ดริส

ศุกร์

กิจกรรมการเรียนการสอน
(งดให้บริการ)

กิจกรรมการเรียนการสอน
(งดให้บริการ)
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ห้องตรวจสุขภาพ
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี, ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพดีก่อนเข้าทางาน เรียน
ต่อ หรือเปิดทากิจการ ตามรายการที่หน่วยงานระบุมา ตรวจสุขภาพไปเรียนต่อต่างประเทศ ตรวจสุขภาพ
เพื่อไปทางานต่างประเทศ
ห้องตรวจสุขภาพ ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทุกกรณี (เบิกได้ตามสิทธิ)
โทรศัพท์ 043-366312
วันเวลาให้บริการ
- ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา แพทย์ออกตรวจ เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น.
สถานที่ อาคารสว. 1 ชั้น 1
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คลินิกบูรณาการในเวลาราชการ (Premium Service)
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ป่วยสามารถเลือก แพทย์ที่ต้องการตรวจ
ได้ รวมทั้งจัดการให้ได้รับการตรวจที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจความยืดหยุ่นของตับ (Fibro scan)
วันเวลาเปิดให้บริการ
- ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.
- เปิดรับผู้ป่วย เวลา 6.00 – 12.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกบูรณาการในเวลาราชการ (Premium Service)
โทรศัพท์ 043-366311, 043-366313
วัน / เวลา
โรคระบบทางเดิน
อาหารและตับ
โรคทางอายุรกรรม
และโรคภูมิแพ้และ
ข้อ

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
8.30 – 12.00 น. 8.30 – 12.00 น. 8.30 – 12.00 น. 8.30 – 12.00 น. 8.30 – 12.00 น.
อ.พิศาล
อ.กวิน
อ.พิศาล
อ.คูข่ วัญ
อ.กิตติ

อ.สิทธิชัย

อ.สิทธิชัย

อ.สิทธิชัย

อ.สิทธิชัย

อ.สิทธิชัย

โสต ศอ นาสิก

-

-

-

อ.สงวนศักดิ์

-

กุมารเวชกรรม

-

อ.จามรี

-

อ.จามรี

-

ระบบทางเดิน
หายใจ

-

-

-

-

อ.วัชรา

กระดูกและข้อ

-

ศุภศิลป์

-

-

-

Fibroscan

Fibroscan

Fibroscan

Fibroscan

Fibroscan

ตรวจพิเศษ
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คลินิกบูรณาการนอกเวลาราชการ
ลักษณะการให้บริการ
- ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ป่วยสามารถเลือกแพทย์ที่ต้องการ
ตรวจได้ รวมทั้งจัดการให้ได้รับการตรวจที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ประสานงานร่วมกับทีมสาขาวิชาชีพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
วันเวลาให้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
- วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 –12.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกบูรณาการนอกเวลาราชการ
โทรศัพท์ 043-366311, 043-366313

วัน
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติ-นรีเวชกรรม

ฝากครรภ์

จันทร์

อังคาร

พุธ

กิมาพร
ปณคพร
อาคม
อมรรัตน์ ประนอม ภาณิชา
ยุวดี/วิลาสินี สงวนโชค สงวนโชค

พฤหัสบดี

ศุกร์

ประนอม
เจน

กิมาพร
ประนอม
ธีรยุทธ

-

-

-

-

มีบุตรยาก
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์โรคไต

หลิงหลิง
-

วนัชพร
เอกลักษณ์

ไชยสิทธิ์
-

สิวิชญ์
ภัทรพงษ์
-

โรคผิวหนัง
โลหิตวิทยา
ต่อมไร้ท่อ
อายุรศาสตร์

สุธีรพร
จินต์
อธิบดี
ไพบูรณ์

สุธีรพร
จินต์
วรพจน์
ภัทธ์นฤน

เจริญ
สุรณัฐ
โกสินทร์
ชิตชัย
ภัทธ์นฤน

สุธีรพร
จินต์/สุรณัฐ
ไพบูรณ์
มัญชุมาส

เสาร์

อาทิตย์

ปณคพร
อาคม
ศรีนารี/เจน/นันท สงวนโชค
สิร/ิ ชานาญ/ยุวดี/
พิไลวรรณ/ วรา
ทศพล/วิลาสีนี/
บัณฑิต/ภาณิชา
เกียรติศักดิ์
รัตนา/ธัญธร/
เกียรติศักดิ์
ภาณิชา
สุพัชญ์
แพรวา
ทรงศักดิ์
จิตรานนท์
กิตต์รวี/
จิตรานนท์
เจริญ
เจริญ
กาญจนา
จินต์
สุรณัฐ
สุดา
ปณิตา/สุดา/
อธิบดี
มัญชุมาส/
ศิริลักษณ์/ ศิรภพ/
อธิบดี/ชิตชัย
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วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

สิทธิชัย

สิทธิชัย

อรรจนี

อรรจนี

-

อภิชาติ

-

-

รอไต

-

-

-

วัชรา
(เฉพาะนัด)
-

สิทธิชัย
อรรจนี
วัชรา

กรรณิการ์
สิทธิชัย

ทางเดินหายใจ

สมศักดิ์
อรรจนี/
ฐาปนีย์
-

-

-

คู่ขวัญ

ชลธิป
-

ทวี
-

ศิริรัตน์
วัฒนา/ธนิตา

พิศาล

-

-

-

-

-

ปิยธิดา/
บุศรา
พัชรีพร/
นิชธิมา/
วัชรีพร
ผาติ/
พิมพ์ธวัล

-

-

-

-

ชลธิป หรือทวี
หรือสิริรัตน์
วัฒนา/ธนิตา/
คู่ขวัญ
พูนศรี/ศิรินภา/
นวนันท์/
กุศราภรณ์
กุสุมา/รัฐพล

สุภวรรณ/
ภาธร

พรเทพ/
นิชธิมา

ภาธร

สมชาย/
พัชรีภรณ์
(เด็ก)

ภาณุ/
สุอาภา/
รัตติยา
กรณ์
(เด็ก)

ธีรวีร์

อุกฤษฏ

ปกรณ์

-

ศุภณัฏฐ์

ปัทมา
อานาจ

พลากร
คุณัช
นนทพล

ปัทมา
รชฏ
อนุชิต

ฤทธิ/์
ปัญญาวัฒน์

สุวิชชา

ฐิติ
กฤษกร/
พรทิพย์
เศรษฐพล/
ปัญญา
วัฒน์

ประสาทและสมอง
ภูมิแพ้และข้อ

หลังปลูกถ่ายไต
ทางเดินอาหารและ
ตับ
จิตเวช

กุมารเวชศาสตร์
โสต ศอ นาสิก

ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมทรวงอก
ศัลยกรรมประสาท
และสมอง
ออร์โธปิดิกส์

เศรษฐพล/
ชัชวาล

คู่ขวัญ
-

จามรี

สงวนศักดิ์/ พัชรีพร/เสกสันต์/ พัชรีพร
พัชรีพร/
พรเทพ
(สัปดาห์ที่
พรเทพ
1)
เกรียงศักดิ์/ โอวตือ/เกรียง
ดาเนิน/
จักรพันธ์
ศักดิ์/ณรงค์ชัย/ อนงค์พร/
ณรงค์/อภิวัฒน์/ สมชาย/
จักรพันธ์/
กฤษฎา
พิมพ์ธวัล/
รัตติยากรณ์ (เด็ก)
อุกฤษฏ
ขจิตร์/วิเชียร/
ศุภณัฏฐ์
อุกฤษฏ
พลากร
รชฏ
คุณัช
ชวลิต
กฤษกร
อนุชิต
สุวิชชา

สุรชัย/กมลศักดิ์/
กิตติ/นัธทมน/
พงศธร/ภัทร

กิตติ/ภัทร/
นัธทมน/
วิชชา
ภรณ์/
พงศธร
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วัน
จักษุ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ภาวสุทธิ/์
วิภาดา

ธรรศ

ธนภัทร์/
พัฐสุดา

สมเกียรติ/
พรรณทิพา

นิพนธ์/
ชวกิจ

พัฒนารี/อรสิร/ิ
อรพิน

-

-

พจีมาศ
ศิรินันท์
(รังสี
รักษา)

นันทพร
-

-

พัทธ์ปิยา
จรูญศักดิ์

วิภาดา/
วรัชญา/
สุธาสินี/
สุขุมาล
นันทพร
-
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คลินิกการุญรักษ์
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย
วันเวลาให้บริการ
- เปิดให้บริการวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่อาคารกัลยาณิวัฒนา ชั้น 1
- โทรศัพท์ 043-366656

คลินิกอาชีวเวชกรรม/ คลินิโรคจากการท้างาน
(อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 2)
โทรศัพท์ 043-363588
ลักษณะการให้บริการ
ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อความพร้อมในการทางาน , ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางาน ตรวจสุขภาพก่อน
กลับเข้าทางาน หลังจากพนักงานมีความเจ็บป่วยและต้องกลับมาปฏิบัติงาน

