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           ห้องตรวจเวชปฏบิัติทัว่ไป 

ลกัษณะการใหบ้ริการ  

           ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคทัว่ไป ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ผูป่้วยใหม่ท่ีไม่มี 

ใบส่งต่อและยงัไม่สามารถระบุโรคไดช้ดัเจน ผูป่้วยโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัใน

เลือดสูง ท่ีควบคุมโรคไดดี้และไม่มีภาวะแทรกซอ้น บริการฉีดวคัซีนทุกชนิด 

           ใหบ้ริการสั่งตรวจพิเศษใหก้บัผูป่้วยโรงพยาบาลต่างๆทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก เช่น ผูป่้วยท่ีมานดั

ตรวจอลัตราซาวด ์นดัตรวจเอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์ นดัตรวจ MRI ส่งช้ินเน้ือตรวจทางพยาธิ เป็นตน้   

วนั เวลาให้บริการ 

-ใหบ้ริการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. 

-เปิดรับผูป่้วยวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 9.00 น. 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทัว่ไป  เบอร์โทรศัพท์  63667 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 

แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน  
 

องัคาร แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 

แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 
คลนิิกความดันโลหิตสูง 
อ.กิตติศกัด์ิ อ.ปณิตา อ.อรทยั อ.ไพบูรณ์ 
 

พุธ แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 

แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 
 

พฤหสับดี แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 

แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 
 

ศุกร์ แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 

แพทยใ์ชทุ้น 5-6 คน 
อาจารยแ์พทย ์pre-clinic 1-2 คน 
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ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ 

ลกัษณะการให้บริการ 

          ใหบ้ริการตรวจรักษาโรคกระดูก กลา้มเน้ือ เสน้เอน็ และขอ้ ซ่ึงมีหลากหลาย 

ประเภท เช่น กลุ่มผูป่้วยเด็กท่ีมีความพิการหรือมีความผิดปกติแตก่ าเนิด กลุ่มผูป่้วยท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชแ้ขนหรือขา ซ่ึง

อาจเกิดจากภาวะเจบ็ป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุ กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งอาศยัรถเขน็นัง่หรือรถเขน็นอน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการ

เคล่ือนไหว กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความปวดซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น    จากการกดทบัเสน้ประสาท หรือจากมะเร็ง กลุ่ม

ผูป่้วยกระดูกหกัท่ีไดรั้บการใส่เฝือก อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ยดึตรึงกระดูกภายนอก เป็นตน้ 

วนั เวลาเปิดให้บริการ 
  -ใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พธุ และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. งดใหบ้ริการ ทุกวนัพฤหสับดี 
 - เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 11.00 น.  

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ 
เบอร์โทรศัพท์ 043-363701 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

จนัทร์ คลนิิกโรคกระดูกสันหลัง อ.กิตติ อ.สุรชยั อ.เกรียงไกร อ.นธัทมน 
คลนิิกโรคกระดูกและข้อในเด็ก อ.กิตติวรรณ อ.ชชัวาลย ์

องัคาร อ.สุกิจ อ.ธรา อ.สุวชิชา อ.ฤทธ์ิ อ.พงศธร อ.วชิชาภรณ์ 
คลนิิกภยนัตรายทางออร์โธปิดิกส์ 
คลนิิกข่ายประสาทแขนได้รับบาดเจ็บ 
คลนิิกโรคข้อเข่า ข้อสะโพก 

พุธ อ.สุรัตน์ อ.เสริมศกัด์ิ อ.ชชั อ.เศรษฐพล อ.อาทิตย ์อ.ปัญญาวฒัน์ 
คลนิิกกฬีาเวชศาสตร์ 
คลนิิกโรคทางมือ 

พฤหสับดี กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย ์งดใหบ้ริการ 
คลนิิกพเิศษ 
สัปดาห์ที ่1 คลนิิกเนือ้งอกกระดูกและข้อ 
สัปดาห์ที ่2 คลนิิกโรคกระดูกและข้อในเดก็ 
สัปดาห์ที ่3 คลนิิกข่ายประสาทแขนได้รับบาดเจบ็ 
สัปดาห์ที ่4 คลนิิกโรคข้อเส่ือม 

ศุกร์ อ.พลศกัด์ิ อ.วีระชยั อ.เพิ่มศกัด์ิ อ.ภทัร อ.กมลศกัด์ิ 
คลนิิกโรคเนือ้งอกของกระดูกและข้อ อ.วนิยั อ.ทวีโชค 
คลนิิกโรคกระดูกสันหลัง      คลนิิกโรคข้อเข่า ข้อสะโพก 
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ห้องตรวจนรีเวช 

ลกัษณะผู้ป่วยทีใ่ห้บริการ  

    ใหบ้ริการผูป่้วยโรคทางนรีเวช ไดแ้ก่ มะเร็งทางนรีเวช หรือกลุ่มผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือในอุง้เชิงกรานต่างๆ 
ผูมี้บุตรยาก ผูป่้วยมดลูกหยอ่น ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่ได ้หรือตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็งปาก
มดลูก หรือผลตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกผดิปกติ เป็นตน้  
วนั เวลาเปิดให้บริการ 
-ใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.  งดใหบ้ริการทุกวนัพุธ 
- เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงัเวลา 11.00 น. ใหส่้งผูป่้วยไปติดต่อหอ้งตรวจโดยตรง 

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจนรีเวช เบอร์โทรศัพท์ 043-363632 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.ประนอม อ.เจศฎา อ.วรลกัษณ์ อ.ปิยะมาศ 
อ.ช านาญ 

คลนิิกมะเร็งนรีเวชวิทยา   
อ.บณัฑิต อ.ช านาญ อ.อมรรัตน์ อ.อภิวฒัน์ 
 

องัคาร อ.ศรีนารี อ.โกวทิ อ.หลิงหลิง อ.ภาณิชา 
อ.อภิวฒัน์ อ.สุกญัญา อ.เจน 
คลนิิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอด 
และจีเ้ยน็    อ.อภิวฒัน์ 

คลนิิกผู้มีบุตรยาก   
อ.หลิงหลิง อ. ศิริฤทยั อ.ภาณิชา) 
 

พุธ กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย ์
งดใหบ้ริการ 
บริการเฉพาะผูต้รวจสุขภาพพิเศษประจ าปี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย ์
งดใหบ้ริการ 
 

พฤหสับดี อ.กนก อ.พิไลวรรณ อ.รัตนา อ.สงวนโชค    
อ.ศิริฤทยั อ.อมรรัตน์ อ.นนัทสิริ 
คลนิิกผู้มีบุตรยาก 
อ.กนก อ.ศิริฤทยั 
คลนิิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอด         
และจีเ้ยน็ อ.อมรรัตน์ 
 

คลนิิกนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะ          
และอุ้งเชิงกรานหย่อน 
อ.ประนอม อ.โฉมพิลาศ อ.ธีระยทุธ 

ศุกร์ อ.สุกรี อ.โฉมพิลาศ อ.บณัฑิต อ.ธีระยทุธ     
อ.เกียรติศกัด์ิ อ.วลิาสินี 
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 ห้องตรวจครรภ์ 

ลกัษณะการให้บริการ 

        ใหบ้ริการตรวจฝากครรภ ์ใหค้  าปรึกษาสตรีตั้งครรภ ์ตรวจหาความผิดปกติขณะ 

ตั้งครรภ ์เช่น ตรวจคดักรองธาลสัซีเมีย คดักรองดาวน์ซินโดรม และความผดิปกติอ่ืนๆ 

วนั เวลาเปิดให้บริการ 
  -ใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.  
งดใหบ้ริการทุกวนัพุธ (ผูป่้วยส่งต่อท่ีมารับบริการวนัพธุ สามารถท าบตัรเขา้ไปรับค าแนะน า และนดัวนัตรวจได)้  
  -เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงั 11.00 น. ใหส่้งผูป่้วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง 

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจครรภ์  

โทรศัพท์ 043-363638, 043-363703 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทยั          อ.
สงวนโชค อ.นนัทสิริ 
คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 

ตรวจอตัราซาวด์ 
คลนิิกตรวจคลืน่เสียงความถี่สูงขั้นสูง  
อ.รัตนา 

องัคาร อ.โฉมพิลาศ อ.ศรีนารี อ.บณัฑิต อ.สุกรี         อ.ธร
รณพร  
คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 
คลนิิกเจาะน า้คร ่าตรวจวนิิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์  อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ 

คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 
คลนิิกเจาะน า้คร ่าตรวจวนิิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์ เจาะน า้คร ่า 
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ 
 

พุธ กิจกรรมการเรียนการสอน (งดใหบ้ริการ) กิจกรรมการเรียนการสอน (งดใหบ้ริการ) 

พฤหสับดี อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลกัษณ์ อ.ช านาญ  
อ.เจษฎา อ.เยาวภา 
คลนิิกฝากครรภ์ 
คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 
คลนิิกครรภ์แฝด 
อ.ปิยะมาศ 

ตรวจอตัราซาวด์ 
คลนิิกปรึกษาแนะน าทางพนัธุกรรม 
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ 
คลนิิกครรภ์แฝด 
 อ.ปิยะมาศ อ.วรลกัษณ์ 

ศุกร์ อ.โกวทิ อ.ยทุธพงศ ์อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.เจน  
คลนิิกฝากครรภ์ 
คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 
คลนิิกเจาะน า้คร ่าตรวจวนิิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์  เจาะสายสะดอืทารกในครรภ์ 
อ.รัตนา อ.ปิยะมาศ 

คลนิิกคลืน่เสียงความถี่สูงทางสูตกิรรม 
คลนิิกเจาะน า้คร ่าตรวจวนิิจฉัยและรักษาทารกใน
ครรภ์  
เจาะสายสะดอืทารกในครรภ์ 
อ.สุกรี อ.ศรีนารี  
คลนิิกตั้งครรภ์เส่ียงสูง 
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ห้องตรวจวางแผนครอบครัว 

ลกัษณะการให้บริการ 

ใหบ้ริการวางแผนครอบครัว คุมก าเนิด ท าหมนัหญิง ท าหมนัชาย ตรวจหลงัคลอด ปรึกษาตั้งครรภไ์ม่พร้อม  

วนั เวลาเปิดให้บริการ 
- เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี และศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น.  
- เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงั 11.00 น. ใหส่้งผูป่้วยไปติดต่อห้องตรวจโดยตรง 

 
ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจวางแผนครอบครัว  

โทรศัพท์ 043-363044 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทยั          
อ.สงวนโชค อ.นนัทสิริ อ.อมรรัตน์ 
(หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
 

อ.พิไลวรรณ อ.กนก อ.รัตนา อ.ศิริฤทยั          
อ.สงวนโชค อ.นนัทสิริ อ.อมรรัตน์ 
(หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
 

องัคาร อ.โฉมพิลาศ อ.ภิเศก อ.สุกรี  อ.บณัฑิต  
อ.ธีระยทุธ อ.เกียรติศกัด์ิ อ.วิลาสินี 
(หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
 

อ.โฉมพิลาศ อ.ภิเศก อ.สุกรี  อ.บณัฑิต  
อ.ธีระยทุธ อ.เกียรติศกัด์ิ อ.วิลาสินี 
 (หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
คลนิิกพเิศษฝากครรภ์อนามัยเจริญพันธ์ 

 
พุธ กิจกรรมการเรียนการสอน (งดใหบ้ริการ) 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน (งดใหบ้ริการ) 

 
พฤหสับดี อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลกัษณ์ อ.ช านาญ  

อ.เจศฎา อ.เยาวภา อ.ถวลัยว์งศ ์
(หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
 

 อ.ปิยะมาศ อ.ประนอม อ.วรลกัษณ์ อ.
ช านาญ อ.เจศฎา อ.เยาวภา อ.ถวลัยว์งศ ์
 (หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
คลนิิกวยัทองหญงิ 

 
ศุกร์ อ.โกวทิ อ.ยทุธพงศ ์อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.เจน  

อ.ศรีนารี อ.อภิวฒัน์ อ.สุกญัญา 
(หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 

อ.โกวทิ อ.ยทุธพงศ ์อ.กีรติ อ.หลิงหลิง อ.
เจน อ.ศรีนารี อ.อภิวฒัน์ อ.สุกญัญา 
 (หมายเหตุ: แพทย์สลบักบัออกตรวจ) 
คลนิิกวยัทองหญงิ 
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ห้องตรวจศัลยกรรม 

ลกัษณะการให้บริการ 

หอ้งตรวจศลัยกรรม รับผูป่้วยโรคทางศลัยกรรม  ดงัน้ี 

- ศัลยกรรมทัว่ไป ,- ศัลยกรรมตกแต่ง, - ศัลยกรรม, - ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลอืดและทรวงอก  

- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ,- ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ,- ศัลยกรรมหลอด ,- ศัลยกรรมระบบประสาทและ 

วนั เวลาเปิดให้บริการ 
     -    เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พุธ และพฤหสับดี เวลา 7.00 – 16.30 น.  
     -    เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 13.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงัเวลา 13.00 น. ใหโ้ทรศพัทติ์ดต่อเพื่อสอบถามก่อน 
  เบอร์โทรศพัท ์ ชั้น 1 043-202000 ต่อ 67248-50 

  ชั้น 2 ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ 043-202000 ต่อ 67255 

  ศลัยกรรมหวัใจ หลอดเลือด และทรวงอก ศลัยกรรมเด็ก 043-202000 ต่อ 67245 

  ศลัยกรรมทัว่ไป 1 ศลัยกรรมตกแต่ง ศลัยกรรมหลอดเลือด 043-202000 ต่อ 67229-31 

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรม 

 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 1  
ศลัยกรรมทัว่ไป 2    อ.ณรงค ์ อ.อนงคพ์ร  อ.อรรถพล      
อ.อภิวฒัน์ 
ศลัยกรรมประสาทและสมอง    อ.พรทิพย ์ อ.กฤษกร 
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ    อ.ไชยยทุธ  อ.ปาริชาติ  อ.ภานุ          
อ.ผาติ     
อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 2  
ศลัยกรรมทัว่ไป 4    อ.เอก  อ.วร์  อ.สุอาภา 
ศลัยกรรมเด็ก    อ.สุชาติ  อ.กนกรัตน์  อ.สิโนบล 
ศลัยกรรมหลอดเลือด    อ.ณรงคช์ยั  อ.สุภชัชา   
ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ    อ.วเิชียร  อ.อุกฤษ  อ.ปกรณ์ 
 

 
แพทยก์ลุ่มเดิม 

ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีเหลือจาก  
รอบเชา้ ผูป่้วยท่ีรอฟังผลเลือด
หรือเอก็ซเรย ์
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วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ 
13.00-16.30 น. 

องัคาร อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 1  
ศลัยกรรมทัว่ไป 3    อ.โอวตือ  อ.เกรียงศกัด ์ อ.สุริยะ          
อ.จกัรพนัธ์ 
ศลัยกรรมประสาทและสมอง   อ.พิชเยนทร์  อ.อนุชิต     
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ   อ.ไชยยทุธ  อ.ปาริชาติ  อ.ภานุ           
อ.ผาติ     
อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 2  
ศลัยกรรมทัว่ไป 1    อ.อนนั  อ.ธราธิป  อ.สมชาย  อ.เฉลิม  
อ.เอกพงษ ์
ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ  อ.ขจิตร์  อ. อ.วิเชียร  อ.อุกฤษ  
อ.ศุภณฏัฐ์ 
ศลัยกรรมหวัใจหลอดเลือดและทรวงอก    อ.ฐิติ  อ.ชลชั  
อ.พรชยั 
ศลัยกรรมตกแต่ง    อ.พลากร  อ.เก่งกาจ  อ.ปัทมา 
 

 
แพทยก์ลุ่มเดิม 

ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีเหลือจาก  
รอบเชา้ ผูป่้วยท่ีรอฟังผลเลือด
หรือเอก็ซเรย ์

พุธ อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 1  
ศลัยกรรมทัว่ไป 2      อ.ณรงค ์ อ.องอาจ  อ.อรรถพล  อ.
อภิวฒัน์ 
ศลัยกรรมประสาทและสมอง     อ.อ านาจ  อ.พรทิพย ์ 
อ.กฤษกร 
อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 2 
ศลัยกรรมทัว่ไป 4      อ.เอก  อ.วร์  อ.สุอาภา 
ศลัยกรรมเด็ก             อ.รัตติยาภรณ์ อ.พชัรีภรณ์ 
ศลัยกรรมหลอดเลือด อ.ณรงคช์ยั  อ.สุภชัชา 
ศลัยกรรมตกแต่ง        อ.กมลวรรณ 
 
 
 
 

 
แพทยก์ลุ่มเดิม 
ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีเหลือจาก  
รอบเชา้ ผูป่้วยท่ีรอฟังผล 
เลือดหรือเอก็ซเรย ์
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พฤหสับดี อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 1  
ศลัยกรรมทัว่ไป 3    อ.โอวตือ  อ.เกรียงศกัด ์ อ.กฤษฎา อ.
สุริยะ อ.จกัรพนัธ์ 
ศลัยกรรมประสาทและสมอง   อ.พิชเยนทร์  อ.อนุชิต  
อ.นนทพล     
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ   อ.ไชยยทุธ  อ.ปาริชาติ  อ.ภานุ          
อ.ผาติ     
อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 2  
ศลัยกรรมทัว่ไป 1    อ.อนนั  อ.ธราธิป  อ.สมชาย  อ.เฉลิม 
อ.เอกพงษ ์
ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ  อ.ขจิตร์  อ.ปกรณ์  อ.กนัตร์พี 
ศลัยกรรมหวัใจหลอดเลือดและทรวงอก     
อ.ชวลิต  อ.รชฏ  อ.พรชยั 
ศลัยกรรมตกแต่ง    อ.บวรศิลป์  อ.ปัทมา 
 

 
แพทยก์ลุ่มเดิม 
ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีเหลือจาก 
รอบเชา้ ผูป่้วยท่ีรอฟังผลเลือด
หรือเอก็ซเรย ์

ศุกร์ อาคารกลัยานิวฒันา ช้ัน 1  
ศลัยกรรมประสาทและสมอง    อ.อ านาจ  อ.นนทพล 
    

 
ประชุมกิจกรรม 5ส 
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ห้องตรวจจักษุ 

ลกัษณะการบริการ 

 ใหบ้ริการโรคต่างๆทางตา เช่น ตอ้กระจก ตอ้หิน จอตาลอกหลุด ตาเข ตาอกัเสบติดเช้ือ กระจกตา

เป็นแผล หวานข้ึนจอตา ตอ้เน้ือ และอาการผดิปกติทางตาอ่ืนๆ เช่น แสบตา ตาแดง ตามวั ตามี    จุดด าลอบ

ไปมา มีแสงแวบ้ๆคลา้ยห่ิงหอ้ย ปวดตา เปลือกตาบวมแดง เป็นตน้ 

วนัเวลาให้บริการ  

- ใหบ้ริการวนัจนัทร์ – พฤหสับดี เวลา 8.30-16.30 น. วนัศุกร์ 8.30-12.00 น. 

- เปิดรับผูป่้วยวนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี เวลา 6.00-10.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงัเวลา 10.00 น. สามารถส่ง

ผูป่้วยเขา้ไปติดต่อ เพื่อใหพ้ยาบาลประจ าหอ้งตรวจพิจารณาความรีบด่วน  

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจจักษุ 
โทรศัพท์ 043-363705, 043-363544 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิก 
เวลา 8.30-16.30 น. 

คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.สมเกียรติ อ.ภาวสุทธ์ิ อ.โอฬาร อ.อรพิน อ.วภิาดา  
และ Resident สาย 1 
Muscle clinic : อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา อ.วรัชญา 
และ Resident สาย 2 
 

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.
วภิาดา 

องัคาร อ.ยศอนนัต ์อ.ธนภทัร อ.สุธาสินี อ.ธรรศ และ    Resident สาย 2 
Retina clinic : Resident สาย 3, 4 

Neuro-oph clinic : อ.กิตติศกัด์ิ     อ.สิ
รินยา และ Resident สาย 3, 4 
Oculoplastic clinic : อ.ไพฑูรย ์อ.พฐั
สุดา และ Resident สาย 3, 4 

พธุ อ.นิพนธ์ อ.พฒันารี อ.พรรณทิพา  
Ped-oph clinic : อ.พรรณทิพา อ.สิรินยา 
Uveitis clinic : อ.วภิาดา 

Glaucoma clinic : อ.สมเกียรติ   อ.ภา
วสุทธ์ิ และ Resident สาย 1 
 

พฤหสับดี อ.กิตติศกัด์ิ อ.ไพฑูรย ์อ.ชวกิจ อ.อรสิริ Retina clinic : อ.ธนภทัร อ.ชวกิจ 
และ Resident สาย 1, 2 
Cornea clinic : อ.พฒันารี  อ.อรสิริ 

ศุกร์ Resident สาย 1, 3, 4 (รับไม่เกิน 60 คน) 
คลนิิกสายตาเลอืนลาง 

Grand round (12.00 – 13.00 น.) 
Journal club conference (13.00 – 15.00 
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ตารางการรักษาผู้ป่วยด้วยการยงิเลเซอร์ 

 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.นิพนธ์ อ.พฒันารี อ.พรรณทิพา 
อ.วรัชยา 
 

Fellow 

องัคาร อ.กิตติศกัด์ิ อ.ไพฑูรย ์อ.ชวกิจ     อ.อรสิริ อ.พฐัสุดา 
 

Fellow 

พุธ อ.สมเกียรติ อ.โอฬาร   
อ.พรรณทิพา อ.ภาวสุทธ์ิ อ.วิภาดา 
 

 
- 

พฤหสั อ.ยศอนนัต ์อ.ธนภทัร  
อ.สุธาสินี อ.ธรรศ 
 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

ห้องตรวจหู คอ จมูก 

ลกัษณะการบริการ  
       ใหบ้ริการตรวจรักษาและผา่ตดัเฉพาะทาง  โรคทางหู โรคทางคอ โรคทางจมูก  

วนัเวลาให้บริการ  

       -   ในเวลาราชการ  วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วนัพฤหสับดี รับเฉพาะผูป่้วยนดั 

       -    เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงั 11.00 น. ใหส่้งผูป่้วยไปติดต่อหอ้งตรวจโดยตรง 
ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจหู คอ จมูก 

โทรศัพท์ 043-366716 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิก 

เวลา 8.30-16.30 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 

เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ โรคทัว่ไปทางหู คอ จมูก 

อ.ธีรพร อ.วสูิตร  อ.ขวญัชนก 

อ.นิชธิมา 

 

คลนิิกโรคภูมิแพ้ : อ.เสกสันต ์

คลนิิกโรคไซนัส : อ.สุรพล 

คลนิิกโรคโสตประสาท : 

อ.ขวญัชนก อ.สมชาย อ.ภาธรอ.นิชธิมา 

องัคาร โรคทัว่ไปทางหู คอ จมูก 

อ.สงวนศกัด์ิ อ.สุรพล  อ.สมชาย  อ.สุภาภรณ์   

คลนิิกโรคสายเสียง 

อ.พชัรีพร  อ.สุภาภรณ์ 

 

พุธ โรคทัว่ไปทางหู คอ จมูก 

อ.พชัรีพร อ.เสกสันต ์ อ.ภาธร อ.ภทัรมน 

คลนิิกมะเร็งศีรษะและคอ 

อ.ธีรพร อ.ภทัรวฒิุ อ.สุภวรรณ   

อ.พรเทพ อ.วชัรีพร 

 

คลนิิกโรคภูมิแพ้ : อ.วสูิตร 

คลนิิกโรคนอกรน : อ.สุภวรรณ 

พฤหสับดี กิจกรรมการเรียนการสอน งดใหบ้ริการ กิจกรรมการเรียนการสอน งดใหบ้ริการ 

ศุกร์  โรคทัว่ไปทางหู คอ จมูก 

อ.พรเทพ อ.ภทัรวฒิุ อ.สุภวรรณ  

อ.วชัรีพร  

Tumor conference 
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ห้องตรวจจิตเวช 

ลกัษณะการบริการ 
      ใหบ้ริการผูป่้วยนอกโรคทางจิตเวชทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะท่ีมีปัญหาซบัซอ้น 
ไดแ้ก่ โรคจิตเภท โรคทางอารมณ์ โรคติดสุรา โรคสมองเส่ือม โรควติกกงัวล  
วนัเวลาให้บริการ  

      -   เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี และศุกร์ เวลา  7.00 -16.30 น.        งดใหบ้ริการทุกวนัพุธ 

      -   เปิดรับผูป่้วยเวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงัเวลา 11.00น. ถา้อาการไม่เร่งด่วนใหติ้ดต่อหอ้ง

ตรวจเพื่อนดัวนัตรวจ ถา้มีอาการเร่งด่วนใหส่้งต่อท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจจิตเวช 

เบอร์โทรศัพท์ 043-363001, 043-363004 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.00-11.30 น. 

จนัทร์ คลนิิกจิตเวชทัว่ไป     อ.พุนศรี  แพทยป์ระจ าบา้น 2-3 คน 
 

องัคาร คลนิิกจิตเวชทัว่ไป     อ.สุรพล อ.พงศธร  แพทยป์ระจ าบา้น 2-3 คน 
Family   clinic           อ.นวนนัท ์  
Trauma  clinic          อ.นวนนัท ์  
 

พุธ คลนิิกโรคทางอารมณ์  อ.สุรพล  อ.นรักษ ์ อ.ภาพนัธ์ 
คลนิิกจิตเวชสูงอายุ  อ.พนูศรี  อ.พงศธร  อ.ศิรินภา  อ.ภทัรี  
แพทยป์ระจ าบา้น 1 คน        
 

พฤหสับดี คลนิิกจิตเวชทัว่ไป    อ.นวนนัท ์อ.ภทัรี แพทยป์ระจ าบา้น 1 คน        
คลนิิกจิตเวชเด็ก       อ.นิรมล  อ.กุศลาภรณ์ แพทยป์ระจ าบา้น 1 คน    
 

ศุกร์ คลนิิกจิตเวชทัว่ไป    อ.ศิรินภา  อ.นรักษ ์
คลนิิกจิตเวชเด็ก       รศ.นิรมล  รศ.กุศลาภรณ์  แพทยป์ระจ าบา้น 1 คน 
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ห้องตรวจอายุรกรรม 8 

ลกัษณะการให้บริการ 
       ใหบ้ริการผูป่้วยส่งปรึกษาจากหอ้งตรวจต่างๆ และผูป่้วยส่งต่อ (Refer) โรคทางอายุรกรรม  
วนัเวลาให้บริการ    

-  ใหบ้ริการ เวลา 8.30 - 16.30น. ข้ึนอยูก่บัแต่ละคลินิก        - เปิดรับบัตร  07.00- 11.00 น. 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 8    โทรศัพท์ 043-363021-5 
วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 

เวลา 8.30-12.00 น. 
แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 

เวลา 13.00-16.30 น. 

จันทร์ อ.วรีจิตต ์ อ.ทรงศกัด์ิ  อ.อธิบดี อ.อรรจนี            อ.
อภิชาติ อ.ภทัร์นฤน 
คลินิกโรคเลือดและต่อมน ้ าเหลือง  
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณฐัติยา อ.ชินดล) 
คลินิกโรคผิวหนงั (อ.เจริญ อ.สุธีรพร)  
คลินิกโรคหลอดเลือดปอด 
(อ.บูรพา อ.ไพลิน สปัดาห์ท่ี 2 ของเดือน) 

คลินิกโรคมะเร็ง  
(อ.เอ้ือมแข อ.โกสินทร์ อ.จาริญญ)์  
คลินิกโรคเลือดและต่อมน ้ าเหลือง  
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณฐัติยา อ.ชินดล) 
อ.จิตรดา  
อ.ดนณ (สปัดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน) 
คลินิกโรคตบั (อ.วฒันา อ.ธนิตา) 

องัคาร  อ.วภิา  อ.บูรพา อ.สมศกัด์ิ อ.นรงฤทธ์ิ  
อ.กรรณิการ์ อ.โกสินทร์   
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตบั (อ.คู่ขวญั) 
 คลินิกโรคผิวหนงั (อ.เจริญ อ.สุธีรพร)  
คลินิกเบาหวาน (อ.ฉตัรเลิศ) 

คลินิกโรคติดเช้ือ อ.เพลินจนัทร์ อ. ภิรุญ  
อ.ศิริลกัษณ์ อ.อธิบดี) 
คลินิกโรคภูมิแพแ้ละขอ้ (อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง 
อ.อรรจนี อ.ภทัร์นฤน) 
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตบั (อ.วฒันา  อ.คู่ขวญั ) 

พุธ อ.ภิรุญ อ.เพลินจนัทร์ อ.บุญส่ง อ.ชิงชิง อ.ศิรภพ 
อ.ไชยสิทธ์ิ 
วจิยัโรคมะเร็ง (อ.อนฆัพงษ)์  
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ (อ.ฉตัรเลิศ อ.สุรณฐั) 

คลินิกโรคระบบประสาทและสมอง 
(อ.วรีจิตต ์อ.สมศกัด์ิ อ.นรงฤทธ์ิ อ.กรรณิกา ) 

พฤหัสบด ี คลินิกโรคทางเดินอาหารและตบั  
(อ.กิตติ อวฒันา อ.ธนิตา) 
อ.อรทยั  อ.วชิยั  อ.เอ้ือมแข อ.จาริญญ ์
คลินิกโรคหืด ถุงลมโป่งพอง (อ. วชัรา) 

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตบั 
(อ.กิตติ อวฒันา อ.ธนิตา) 
คลินิกเบาหวาน (อ.ธงชยั อ.จินต)์ 

ศุกร์ อ.ศิริลกัษณ์ อ.ทรงขวญั อ.อนฆัพงษ ์อ.สุรณฐั 
คลินิกโรคหนงัแขง็ (อ.ศิรภพ อ.ชิงชิง อ.อรรจนี  
อ.ภทัร์นฤน) 
คลินิกโรคผิวหนงั (อ.เจริญ อ.สุธีรพร) 
คลินิกโรคมะเร็งต่อมน ้ าเหลือง 
(อ.จิตติมา อ.กาญจนา อ.ณฐัติยา อ.ชินด 
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ห้องตรวจอายุรกรรม 9 

ลกัษณะการบริการ 
        ใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยท่ีมีใบส่งต่อจากโรงพยาบาลอ่ืน ดว้ยโรคทางอายุรกรรม  

วนัเวลาให้บริการ  

- ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. 

- เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.  

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 9  
โทรศัพท์ 043-363046-7 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 

แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.ปณิธิ  อ.ไพบูลย ์
แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม 
 

แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น
ทางอายรุกรรม 

องัคาร อ.สุดา  อ.มญัชุมาส 
แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม 
 

แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น
ทางอายรุกรรม 

พุธ อ.วรพจน์  อ.ปณิตา 
แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม 
 

แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น
ทางอายรุกรรม 

พฤหสั อ.ธงชยั 
แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม 
 

แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น
ทางอายรุกรรม 

ศุกร์ อ.กิตติศกัด์ิ 
แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม 
 

แพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ระจ าบา้น      
ทางอายรุกรรม 

 

หมายเหตุ :  1. อาจารยแ์พทยทุ์กท่านรับเฉพาะผูป่้วยนดัเท่านั้น ไม่รับผูป่้วยรายใหม่ 

2. รายช่ือแพทยใ์ชทุ้น  แพทยป์ระจ าบา้นทางอายรุกรรม เปล่ียนแปลงทุก 1 เดือน 
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ห้องตรวจกมุารเวชกรรม 

ลกัษณะการให้บริการ 
      ใหบ้ริการผูป่้วยทุกกลุ่มโรค ยกเวน้โรคทางกระดูกและศลัยกรรม ตั้งแต่แรกเกิด –18 ปี 

วนัเวลาให้บริการ  

    -   เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวน้วนัหยดุราชการ เวลา  07.00 ถึง 16.30 น. 

    -   เปิดรับผูป่้วยเวลา 06.00 ถึง 11.30 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงัเวลา 11.30 น. ใหโ้ทรศพัทติ์ดต่อห้องตรวจก่อน 

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
043-366683, 043-366687 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ ตรวจโรคทัว่ไป 
คลนิิกโรคเลอืด  
อ.อรุณี อ.พชัรี อ.ปิยธิดา 
 

คลนิิกโรคไต (อาคาร สว. ช้ัน 2) 
อ.สุวรรณี อ.สุณีย ์ 
คลนิิกโรคระบบทางเดินอาหาร  
อ.สุมิตร อ.บุศรา 
คลนิิกปัญหาการให้สารอาหาร อ.สุชาอร 
คลนิิกโรคข้อและรูห์มาติสซึม  อ.ดารา 

องัคาร ตรวจโรคทัว่ไป 
คลนิิกโรคต่อมไร้ท่อ อ.อวยพร อ.ภทัร         
คลนิิกพนัธุกรรม อ.กุณฑล 
คลนิิกโรคติดเช้ือ อ.ผกากรอง อ.ภพ 
ผูป่้วยโรคธาลสัซีเมีย 

คลนิิกโรคระบบประสาทและสมอง  
อ.ณรงค ์อ.วธูหทยั 
คลนิิกปัญหาทารกแรกคลอด  
อ.ผกาพรรณ อ.จรรยา อ.พงศธร 
คลนิิกพฒันาการ อ.ชาญยทุธ 
คลนิิกปัญหาการให้สารอาหาร อ.กุสุมา 

พุธ ตรวจโรคทัว่ไป 
คลนิิกโรคผวิหนัง อ.ลีลาวดี 
คลนิิกพฤติกรรม อ.ชาญยทุธ 
คลนิิกภาวะโภชนาการ อ.กุสุมา อ.สุชาอร 
คลนิิกโรคเบาหวานในเด็ก พุธท่ี 4 ของเดือน 
คลนิิกฮีโมพเีลยี  พุธสุดทา้ยของเดือน อ.พชัรี 
คลนิิก ROP 
ผู้ป่วยโรคธาลสัซีเมีย 

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย ์
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ตารางแพทย์ออกตรวจห้องตรวจกมุารเวชกรรม (ต่อ) 
 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

พฤหสับดี ตรวจโรคทัว่ไป 
คลนิิกโรคทางเดินหายใจ  อ.รัฐพล 
คลนิิกโรคเลอืด อ.อรุณี อ.พชัรี อ.ปิยธิดา 
คลนิิกสุขภาพวยัรุ่น อ.วสันต ์
 

กิจกรรมการเรียนการสอนของแพทย ์

ศุกร์ ตรวจโรคทัว่ไป 
คลนิิกโรคหัวใจ อ.มนสั อ.อรรฆิศา 
ผู้ป่วยโรคธาลสัซีเมีย 
 

คลนิิกสุขภาพเด็กด ี
ฉีดวคัซีนเด็กสุขภาพดี 
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ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

ลกัษณะการให้บริการ 
         ใหบ้ริการผูป่้วยบาดเจ็บท่ีไขสันหลงั ,โรคหลอดเลือดสมอง  ในระยะฟ้ืนฟูสภาพ, ปวดกลา้มเน้ือ     
เด็กสมองพิการ , กลืนล าบาก,แขนขาพิการแต่ก าเนิด, พฒันาการชา้  ขอ้ติด ท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูสภาพ 
ใหบ้ริการตรวจพิเศษ ไดแ้ก่ ตรวจวนิิจฉยัไฟฟ้ากลา้มเน้ือและเส้นประสาท (Electromyography: EMG) 
วนัเวลาให้บริการ  

      -  ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. 

      -  เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น. ผูป่้วยท่ีมาหลงั 11.00 น.        

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  

โทรศัพท์ 043-363657, 043-363674 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จันทร์ อ.ปรีดา  อ.เสมอเดือน  อ.พจีมาศ 
การตรวจไฟฟ้าวนิิจฉัย 
อ.รัตนา  อ.นนัทพร 

อ.ปรีดา  อ.เสมอเดือน  อ.พจีมาศ 
CP Clinic : อ.เสมอเดือน 
คลนิิกฝังเข็ม : อ.ปรีดา 

องัคาร อ.ภทัรา   อ.จิตติมา 
การตรวจไฟฟ้าวนิิจฉัย 
อ.เสมอเดือน 
Laser Clinic: อ.นนัทพร 

อ.ภทัรา  อ.จิตติมา 
MSK U/S Clinic : อ.พทัธ์ปิยา 

พุธ อ.ณฐัเศรษฐ อ.ปรีดา อ.นนัทพร 
การตรวจไฟฟ้าวนิิจฉัย 
อ.พทัธ์ปิยา อ.จิตติมา 
คลนิิกฝึกกลนื  
อ.เสมอเดือน, อ.ภทัรา,พจีมาศ 

อ.ณฐัเศรษฐ อ.นนัทพร 
คลนิิก VF, FEES (13.30-15.00 น.) 
อ.เสมอเดือ อ.ภทัรา พจีมาศ 
คลนิิกฝังเข็ม : อ.พทัธ์ปิยา 
 

พฤหัสบดี อ.รัตนา  อ.พทัธ์ปิยา 
การตรวจไฟฟ้าวนิิจฉัย 
อ.ณฐัเศรษฐ  อ.นนัทพร 

อ.จิตติมา  อ.พทัธ์ปิยา 
คลนิิกฝังเข็ม : อ.รัตนา 

ศุกร์ อ.ปรีดา  อ.นนัทพร 
การตรวจไฟฟ้าวนิิจฉัย 
อ.ภทัรา อ.พจีมาศ 

กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ) 



21 
 

 ห้องตรวจทนัตกรรม 

ลกัษณะการให้บริการ 
     ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคทางทนัตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน  
เป็นตน้  เด็กอาย ุ< 10 ปี ได ้ใหแ้นะน าผูป่้วยไปตรวจท่ีโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์)   

วนัเวลาให้บริการ  

     -  ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. 

     -  เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.  

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทนัตกรรม 

โทรศัพท์ 363485 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
(รับ Consult) 

เวลา 13.00-16.30 น. 

จันทร์ ทพ.ยทุธเกียรติ ทพ.กฤชตินนัท ์  ทพญ.ดลยา     
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา   ทพญ.เกวลิน ทพญ.วชัรี 
 

ทพญ.ดลยา 

องัคาร 
 
 

ทพ.ยทุธเกียรติ ทพ.กฤชตินนัท ์  ทพญ.ดลยา     
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา  
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วชัรี 
 

ทพญ.กฤชญา 
 
 

พุธ ทพ.ยทุธเกียรติ ทพ.กฤชตินนัท ์  ทพญ.ดลยา     
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา  
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วชัรี 
 

- 

พฤหัสบดี ทพ.ยทุธเกียรติ ทพ.กฤชตินนัท ์  ทพญ.ดลยา     
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา  
ทพญ.เกวลิน ทพญ.วชัรี 
 

ทพ.ธราธร 

ศุกร์ ทพ.ยทุธเกียรติ ทพ.กฤชตินนัท ์  ทพญ.ดลยา     
ทพ.ธราธร ทพญ.กฤชญา   ทพญ.เกวลิน ทพญ.วชัรี 
 

ทพญ.เกวลิน 
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 คลนิิกรักษ์ปทุม 

ลกัษณะการให้บริการ 
     ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคท่ีเก่ียวกบัเตา้นม  
วนัเวลาให้บริการ  

    -  ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 16.30 น. 

     -  เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 11.00 น.  

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทนัตกรรม 

โทรศัพท์ 363485 

วนั แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ/ คลนิิกพเิศษ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.ด าเนิน อ.ธเนศ อ.องอาจ อ.ด าเนิน อ.ธเนศ อ.องอาจ 
 

องัคาร อ.พจน์ชวทิย ์อ.องอาจ อ.พจน์ชวทิย ์อ.องอาจ 
 

พุธ อ.ด าเนิน อ.อนงคพ์ร 
 

อ.ด าเนิน อ.อนงคพ์ร 

พฤหสับดี อ.พจน์ชวทิย ์
 

อ.พจน์ชวทิย ์
 

ศุกร์ กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ) กิจกรรมการเรียนการสอน (งดบริการ) 
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ห้องตรวจรังสีวนิิจฉัย 
ลกัษณะการให้บริการ 
       หอ้งตรวจรังสีวนิิจฉยัและรังสีร่วมรักษาเป็นหน่วยงานหน่ึงในงานรังสีวทิยา  
 ใหบ้ริการถ่ายภาพทางรังสี (Imagine) ไดแ้ก่   การบริการเอกซเรยท์ัว่ไป 

- การตรวจดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (Computed tomography – CT) 
- การตรวจดว้ยเคร่ือง ultrasound 
- การตรวจดว้ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI 
- การตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม Mammogram  
- การรักษาทางรังสีวทิยาระบบหลอดเลือดล าตวัและระบบประสาท (Intervention) 
- การตรวจวนิิจฉยัและรักษาดว้ยเคร่ือง digital subtraction angiography  (DSA)  
- บริการใหย้าเคมีทางหลอดเลือดในตบั  

วนัเวลาให้บริการ  

เปิดใหบ้ริการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.30-16.00 
 

***หมายเหตุ  การตรวจทางรังสีวนิิจฉัย  ต้องมีใบส่ังตรวจจากแพทย์แต่ละแผนกก่อน 
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                 ห้องตรวจรังสีรักษา 

ลกัษณะการให้บริการ 
       ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีจ าเป็นตอ้งรักษาดว้ยการฉายรังสี  
วนัเวลาให้บริการ  

- ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. 

- เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 14.00 น.  

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจรังสีรักษา 

โทรศัพท์ 363497 

 

วนั ตรวจผู้ป่วยใหม่ 
 

ตรวจระหว่างฉายแสง ตรวจติดตาม
ผลการรักษา 

จนัทร์ อ.คมสันต ์ อ.จนัทร์ศรี อ.มณเฑียร 
 

องัคาร อ.ศรีชยั อ.ศิรินนัท์ อ.คมสันต ์ อ.จนัทร์ศรี 
 

พุธ อ.มณเฑียร 
 

อ.ศรีชยั 
อ.ศิรินนัท ์

อ.นฤดม 
อ.คมสันต ์

 
พฤหสับดี อ.จนัทร์ศรี 

 
อ.นฤดม 

 
อ.ศรีชยั 

 
ศุกร์ อ.นฤดม 

 
อ.มณเฑียร 

 
อ.ศิรินนัท ์

 

 

 

 

 

 



25 
 

ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

ลกัษณะการบริการ 
        ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งรักษาดว้ยสารกมัมตัรังสีไอโอดีน 131 เช่น  
ไทรอยดเ์ป็นพิษท่ีรักษาดว้ยยาไม่ไดผ้ล มะเร็งต่อมไธรอยด ์เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใหบ้ริการตรวจสแกน
อวยัวะต่างๆ เช่น สแกนกระดูก สแกนต่อมไธรอยด ์เป็นตน้ 
วนัเวลาให้บริการ  

- เปิดใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – พฤหสับดี เวลา 8.00 – 16.30 น. งดใหบ้ริการทุกวนัศุกร์  

- เปิดรับผูป่้วย วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 6.00 – 14.00 น. ผูป่้วยท่ีมาในวนัศุกร์สามารถ 

ท าบตัรเพื่อนดัตรวจได ้

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

เบอร์โทรศัพท์ 043-363895 

 

วนั แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 8.30-12.00 น. 

แพทย์ออกตรวจ 
เวลา 13.00-16.30 น. 

จนัทร์ อ.จรูญศกัด์ิ 
 

อ.จรูญศกัด์ิ 

องัคาร อ.ยทุธพงศ ์ อ.ยทุธพงศ ์
 

พุธ  
 

อ.นนัทพร อ.นนัทพร 

พฤหสับดี อ.ดริส  อ.ดริส 
 

ศุกร์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
(งดใหบ้ริการ) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
(งดใหบ้ริการ) 
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ห้องตรวจสุขภาพ 
ลกัษณะการให้บริการ 

       ใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี, ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทยว์า่มีสุขภาพดีก่อนเขา้ท างาน เรียน

ต่อ หรือเปิดท ากิจการ ตามรายการท่ีหน่วยงานระบุมา ตรวจสุขภาพไปเรียนต่อต่างประเทศ ตรวจสุขภาพ

เพื่อไปท างานต่างประเทศ 

       หอ้งตรวจสุขภาพ ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทุกกรณี (เบิกไดต้ามสิทธิ) 

       โทรศพัท ์043-366312 

วนัเวลาให้บริการ  

-    ใหบ้ริการ วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา แพทยอ์อกตรวจ เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. 

 

สถานท่ี   อาคารสว. 1  ชั้น  1   
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คลนิิกบูรณาการในเวลาราชการ (Premium Service) 

ลกัษณะการให้บริการ 

        ใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูป่้วยสามารถเลือก แพทยท่ี์ตอ้งการตรวจ

ได ้รวมทั้งจดัการใหไ้ดรั้บการตรวจท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นแนวทาง

ปฏิบติั นอกจากน้ียงัใหบ้ริการตรวจความยืดหยุน่ของตบั (Fibro scan)  

วนัเวลาเปิดให้บริการ  

- ใหบ้ริการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. 

- เปิดรับผูป่้วย เวลา 6.00 – 12.00 น. 

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลนิิกบูรณาการในเวลาราชการ (Premium Service) 

โทรศัพท์ 043-366311, 043-366313 

วนั / เวลา จันทร์ 
8.30 – 12.00 น. 

องัคาร 
8.30 – 12.00 น. 

พุธ 
8.30 – 12.00 น. 

พฤหัสบดี 
8.30 – 12.00 น. 

ศุกร์ 
8.30 – 12.00 น. 

โรคระบบทางเดิน
อาหารและตบั 
 

อ.พิศาล อ.กวนิ อ.พิศาล อ.คู่ขวญั อ.กิตติ 

โรคทางอายรุกรรม
และโรคภูมิแพแ้ละ
ขอ้ 
 

อ.สิทธิชยั อ.สิทธิชยั อ.สิทธิชยั อ.สิทธิชยั อ.สิทธิชยั 

โสต ศอ นาสิก 
 

- - - อ.สงวนศกัด์ิ - 

กุมารเวชกรรม 
 

- อ.จามรี - อ.จามรี - 

ระบบทางเดิน
หายใจ 
 

- - - - อ.วชัรา 

กระดูกและขอ้ 
 

- ศุภศิลป์ - - - 

ตรวจพิเศษ Fibroscan Fibroscan Fibroscan Fibroscan Fibroscan 
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คลนิิกบูรณาการนอกเวลาราชการ 

ลกัษณะการให้บริการ 

- ใหบ้ริการดูแลรักษาผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูป่้วยสามารถเลือกแพทยท่ี์ตอ้งการ 

ตรวจได ้ รวมทั้งจดัการใหไ้ดรั้บการตรวจท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการพยาบาล

ประสานงานร่วมกบัทีมสาขาวชิาชีพ โดยยดึผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง 

วนัเวลาให้บริการ  

- เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.  

- วนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 07.00 –12.00 น. 

 

               ตารางแพทย์ออกตรวจคลนิิกบูรณาการนอกเวลาราชการ 

โทรศัพท์ 043-366311, 043-366313 

วนั จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัว กิมาพร ปณคพร อาคม  กิมาพร ปณคพร อาคม 
สูติ-นรีเวชกรรม อมรรัตน ์

ยวุดี/วลิาสินี 
ประนอม 
สงวนโชค 

ภาณิชา 
สงวนโชค 

ประนอม 
เจน 

ประนอม 
ธีรยทุธ 

ศรีนารี/เจน/นนัท
สิริ/ช านาญ/ยวุดี/
พิไลวรรณ/ วรา
ทศพล/วลิาสีนี/
บณัฑิต/ภาณิชา 

สงวนโชค 

ฝากครรภ ์ - - - - เกียรติศกัด์ิ รัตนา/ธญัธร/
เกียรติศกัด์ิ 

- 

มีบุตรยาก หลิงหลิง - - - ภาณิชา สุพชัญ ์ - 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - วนชัพร - สิวชิญ ์ แพรวา - - 
โรคหวัใจ - - ไชยสิทธ์ิ ภทัรพงษ ์ ทรงศกัด์ิ - - 
อายรุศาสตร์โรคไต - เอกลกัษณ์ - - จิตรานนท ์ กิตตร์ว/ี 

จิตรานนท ์
- 

โรคผิวหนงั สุธีรพร สุธีรพร เจริญ สุธีรพร เจริญ เจริญ - 
โลหิตวทิยา - - - - - - กาญจนา 
ต่อมไร้ท่อ จินต ์ จินต ์ สุรณฐั จินต/์สุรณฐั - จินต ์ สุรณฐั 
อายรุศาสตร์ อธิบดี 

ไพบูรณ์ 
วรพจน ์
ภทัธ์นฤน 

โกสินทร์ 
ชิตชยั 

ภทัธ์นฤน 

ไพบูรณ์ 
มญัชุมาส 

สุดา ปณิตา/สุดา/   
มญัชุมาส/           

ศิริลกัษณ์/ ศิรภพ/
อธิบดี/ชิตชยั 

อธิบดี 
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วนั จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 
ประสาทและสมอง - - สมศกัด์ิ - - กรรณิการ์ - 
ภูมิแพแ้ละขอ้ สิทธิชยั สิทธิชยั อรรจนี/

ฐาปนีย ์
อรรจนี สิทธิชยั

อรรจนี 
สิทธิชยั อรรจนี 

ทางเดินหายใจ - อภิชาติ - วชัรา 
(เฉพาะนดั) 

วชัรา - - 

รอไต - - - - - ชลธิป หรือทว ี
หรือสิริรัตน์ 

- 

หลงัปลูกถ่ายไต - ชลธิป ทว ี ศิริรัตน ์ - - - 
ทางเดินอาหารและ
ตบั 

คู่ขวญั - - วฒันา/ธนิตา พิศาล วฒันา/ธนิตา/       
คู่ขวญั 

คู่ขวญั 

จิตเวช - - - - - พนูศรี/ศิรินภา/
นวนนัท/์        
กศุราภรณ์ 

- 

กมุารเวชศาสตร์ ปิยธิดา/
บุศรา 

- - - - กสุุมา/รัฐพล จามรี 

โสต ศอ นาสิก พชัรีพร/
นิชธิมา/ 
วชัรีพร 

สุภวรรณ/ 
ภาธร 

พรเทพ/
นิชธิมา 

ภาธร สงวนศกัด์ิ/
พชัรีพร/  
พรเทพ 

พชัรีพร/เสกสนัต/์
พรเทพ 

พชัรีพร 
(สปัดาห์ท่ี 

1) 
ศลัยกรรมทัว่ไป ผาติ/

พิมพธ์วลั 
สมชาย/   
พชัรีภรณ์ 
(เด็ก) 

ภาณุ/          
สุอาภา/      
รัตติยา
กรณ์ 
(เด็ก) 

ธีรวร์ี  เกรียงศกัด์ิ/
จกัรพนัธ์ 

โอวตือ/เกรียง
ศกัด์ิ/ณรงคช์ยั/
ณรงค/์อภิวฒัน์/

จกัรพนัธ์/
พิมพธ์วลั/ 

รัตติยากรณ์ (เด็ก) 

ด าเนิน/
อนงคพ์ร/
สมชาย/
กฤษฎา 

ศลัยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ 

อุกฤษฏ ปกรณ์ - ศุภณฏัฐ ์ อุกฤษฏ ขจิตร์/วเิชียร/
อุกฤษฏ 

ศุภณฏัฐ ์

ศลัยกรรมตกแต่ง ปัทมา พลากร - ปัทมา - พลากร - 
ศลัยกรรมทรวงอก - คุณชั ฐิติ รชฏ รชฏ คุณชั ชวลิต 
ศลัยกรรมประสาท
และสมอง 

อ านาจ นนทพล กฤษกร/   
พรทิพย ์

อนุชิต - กฤษกร อนุชิต 

ออร์โธปิดิกส์ ฤทธ์ิ/ 
ปัญญาวฒัน ์

สุวชิชา เศรษฐพล/ 
ปัญญา
วฒัน์ 

เศรษฐพล/
ชชัวาล 

สุวชิชา สุรชยั/กมลศกัด์ิ/
กิตติ/นธัทมน/
พงศธร/ภทัร 

กิตติ/ภทัร/
นธัทมน/
วชิชา
ภรณ์/
พงศธร 
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วนั จันทร์ องัคาร พธุ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 
จกัษ ุ ภาวสุทธ์ิ/

วภิาดา 
ธรรศ ธนภทัร์/     

พฐัสุดา 
สมเกียรติ/
พรรณทิพา 

นิพนธ์/   
ชวกิจ 

พฒันารี/อรสิริ/
อรพิน 

วภิาดา/
วรัชญา/
สุธาสินี/
สุขมุาล 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู - - พจีมาศ นนัทพร - พทัธ์ปิยา นนัทพร 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ - - ศิรินนัท ์

(รังสี
รักษา) 

- - จรูญศกัด์ิ - 
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                         คลนิิกการุญรักษ์ 

ลกัษณะการให้บริการ 

       ใหบ้ริการตรวจรักษาพยาบาลผูป่้วยระยะทา้ย 

วนัเวลาให้บริการ  

- เปิดใหบ้ริการวนัองัคาร เวลา 13.00 – 16.30 น. ท่ีอาคารกลัยาณิวฒันา ชั้น 1 

- โทรศัพท์  043-366656 

 

 

 

คลนิิกอาชีวเวชกรรม/ คลนิิโรคจากการท างาน  

(อาคารกลัยาณวิฒันานุสรณ์ ช้ัน 2)  

โทรศพัท ์043-363588 

ลกัษณะการให้บริการ 

      ใหบ้ริการตรวจสุขภาพเพื่อความพร้อมในการท างาน , ตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน ตรวจสุขภาพก่อน

กลบัเขา้ท างาน หลงัจากพนกังานมีความเจบ็ป่วยและตอ้งกลบัมาปฏิบติังาน  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


