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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคทั่วไป 
วัน 7.00 – 8.00 น. 8.00 – 16.00 น. 

จันทร์ คลินิกรุ่งอรุณ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป (นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ / แพทย์ Intern 
ตรวจตามตารางเวร) 

อังคาร คลินิกรุ่งอรุณ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป (นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ / แพทย์ Intern 
ตรวจตามตารางเวร) 

พุธ คลินิกรุ่งอรุณ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป (นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ / แพทย์ Intern 
ตรวจตามตารางเวร) 

พฤหัสบดี คลินิกรุ่งอรุณ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป (นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ / แพทย์ Intern 
ตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ คลินิกรุ่งอรุณ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคทั่วไป (นพ. เสรีย์ อ่ืนสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ / แพทย์ Intern 
ตรวจตามตารางเวร) 

  หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3102 – 3103 ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มกราคม  2560 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคทั่วไป (นอกเวลาราชการ) 
วัน 8.00 – 16.00 น. 16.00 - 20.00 น. 

จันทร์ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
อังคาร - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
พฤหัสบดี - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ - โรคทั่วไป 1 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
เสาร์ โรคทั่วไป (2 ห้องตรวจเช้า), (1 ห้องตรวจบ่าย) 

  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
- 

อาทิตย์ โรคทั่วไป (2 ห้องตรวจเช้า), (1 ห้องตรวจบ่าย) 
  (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

- 

วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

โรคทั่วไป 3 ห้องตรวจ (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) - 

  หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3109 , 3546  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทยอ์อกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม 
วัน 07.00 – 08.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร์ โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ 
(เวลา 10.30 -16.00) 
(นพ. สุรศักดิ์ อ่่าแก้ว) 
คลินิกโรคเลือด 
(พญ. รุ่งนภา เพ็งประโคน) 
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 
(พญ. แพรวพรรณ  เรืองเอกวิทย์) 

คลินิกโรคหัวใจ 
(พญ. ฤดีกร เลาหศิลป์สมจิตร์) 
 

คลินิกโรคติดเชื้อ 
(พญ. ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์) 
(ตรวจที่อาคาร 16 ชั้น 2) 
คลินิกภาวะน้้าตาลในเลือดสูง
ขณะตั้งครรภ์ / ผู้ป่วยเบาหวาน
ตั้งครรภ์ 
(พญ. พรทิพย์  ธีระวิทย์) 
(นพ. ธีรพันธ์  บุญสยมภู) 

อังคาร โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
(นพ. นรินทร์ จินดาเวช) 
(ตรวจที่อาคาร 16 ชั้น 2) 
คลินิกโรคเลือด  
(พญ. รุ่งนภา เพ็งประโคน) 
คลินิกโรคหัวใจ 
(นพ. ศักดา  รุ่งอร่ามศิลป์) 

คลินิกโรคผิวหนัง 
(นพ. วิวัฒน์  อิงคไพโรจน์) 
 

คลินิกโรคไต 
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์) 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ) 
วัน 07.00 – 8.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
พุธ 
 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคข้อ 
(พญ. ญาดา  ศิริพันธ์โนน) 
คลินิกรวมเพื่อน (รับยาต้านไวรัส) 
(พญ. ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์) 
(ตรวจที่อาคาร 16 ชั้น 2) 
คลินิกโรคหัวใจ 
(นพ. ภัทรพงษ์ พีรวงศ์) 

คลินิกโรคทางเดินหายใจ 
(นพ.  ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ 
(พญ. น้่าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์) 
 

พฤหัสบดี โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคหอบหืดและปอดอุดกั้น
เรื้อรัง 
(นพ. ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 
(ตรวจที่อาคาร 16 ชั้น 2) 
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท 
 (พญ. ลิสา กองเงิน)  
(นพ.  วิทูร  มิตรานันท์) 

- 

คลินิกโรคไต 
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์) 
คลินิกโรคหัวใจ  
(นพ. นิธิศ  เทียนเจษฏา) 
คลินิกภาวะน้้าตาลในเลือดสูง
ขณะตั้งครรภ์ / ผู้ป่วยเบาหวาน
ตั้งครรภ์ 
(พญ. ปรียาภัสร์  ฉัตรเที่ยง) 
(พญ. พรทิพย์  ธีระวิทย์) 
(นพ. วีรยุทธ  ศิลากุล) 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ) 

วัน 07.00 – 8.00 น. 08.00 – 16.00 น. 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 
ศุกร์ 

 
โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

โรคอายุรกรรมท่ัวไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเบาหวาน 
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ) 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกวัณโรคผู้ใหญ่ 
(พญ. ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์) 
(ตรวจที่อาคาร 16 ชั้น 2) 

คลินิกสูงอายุ 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
(ห้อง 209) 
คลินิกโรคข้อ 
(พญ. ญาดา ศิริพัธ์โนน) 
คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว 
(นพ. นิธิศ  เทียนเจษฏา) 
 

- 
 

 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3207 – 3208  , คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โทร. 2164  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มกราคม  2561 
   - คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผิวหนัง ,คลินิกสูงอายุ 
 

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลาราชการ 
วัน 16.00 – 18.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ คลินิกโรคติดเชื้อ (พญ. ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์) คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (นพ. สุรศักดิ์ อ่่าแก้ว) 
อังคาร - คลินิกโรคทางเดินหายใจ (นพ. ธัญญวุฒิ  เศรณีปราการ) 

  คลินิกโรคข้อ  (พญ. ญาดา  ศิริพันธ์โนน) 
  คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง  (พญ.แพรวพรรณ  เรืองเอกวิทย์) 
  คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท  (พญ.ลิสา  กองเงิน) 

พุธ 
- 

คลินิกโรคเลือด (พญ. รุ่งนภา เพ็งประโคน) 
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท 
 (นพ. วิทูร มิตรานันท์) เริ่มเดือนกันยายน 

 คลินิกพิเศษอายุรกรรม นอกเวลาราชการ 088–0880782  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 

วัน 8.00 – 16.00 น. 8.00 – 12.00 น. สถานที ่ 16.00 – 20.00 น. 
จันทร์ โรคเด็กทั่วไป 

(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคติดเชื้อเด็ก (รับยาต้านไวรัส) (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกโรคหัวใจเด็ก (นพ. ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์) 
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก (พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว) 
คลินิกลูกรัก ติดตามทารกคลอดก่อนก่าหนด (พญ.พัชชาพร  ศริิมงคลขจร) 
คลินิก Hypothyroid ใน Newborn  (พญ.พัชชาพร  ศิริมงคลขจร) 
คลินิกตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกศัลยกรรมเด็ก  (พญ.จ่าเรียง  คุ้มจันอัด) 
คลินิกฝึกพูด  เวลา 13.00-16.00 น. (คุณอวิกา) 

อาคาร 16 ชั้น 2 
อาคาร 16 ชั้น 2 
OPD ชั้น 2 
OPD ชั้น 2 
อาคารเด็กด ีชั้น 1 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
OPD ศัลยกรรม 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 

คลินิกนอกเวลาโรคเด็กทั่วไป 
(พญ. วรรณี  ตันติประสิทธิ์) 

อังคาร โรคเด็กทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

คลินิกวัณโรคเด็ก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์) 
คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็ก (พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว) 
คลินิกสุขภาพเด็กดี Well baby เวลา 8.00-14.00 น. (แพทย์ออก-
ตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกภูมิแพ้เด็ก (พญ. ลลิตา  เตียประเสริฐ) 
คลินิกฝึกพูด เวลา 13.00-16.00 น. (คุณอวิกา) 

OPD ชั้น 2 
OPD ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
 
OPD ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 

- 

พุธ โรคเด็กทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 
(พญ. เพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร) 
อาคารแม่และเด็กชั้น 4 
 

คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็ก (นพ. ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร) 
คลินิกคัดกรองการได้ยินกลุ่มเสี่ยง  (รับ refer จาก รพช.) 
คลินิกติดตามทารกภาวะเสี่ยง High Risk NICU (แพทย์ออกตามตาราง) 

คลินิกฝึกพูด  เวลา 13.00-16.00 น. (คุณอวิกา) 
 

OPD ชั้น 2 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
 

- 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ต่อ) 

วัน 8.00 – 16.00 น. 8.00 – 12.00 น. สถานที ่ 16.00 – 20.00 น. 
พฤหัสบดี โรคเด็กทั่วไป 

(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคไต (นพ. วรวุฒิ โอฬารวณิช) 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ  และคลินิกฝึกพูด   
(นพ. ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ / พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 
คลินิกเด็กน่ารัก (พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์) 
(ดาวน์ซินโดม , หลอดประสาทไม่ปิด แขนขาพิการแต่ก่าเนิด , 
กล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน ปากแหว่ง เพดานโหว่) 
คลินิกไทรอยด์ (ยกเว้น Hypothyroid ใน Newborn)  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกโรคเบาหวาน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน  
(พญ. ลลิตา เตียประเสริฐ) 
 

OPD ชั้น 2 
OPD ชั้น 2 
 
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
 
 
OPD ชั้น 2 
 
OPD ชั้น 2 
 

คลินิกนอกเวลาโรคเด็กทั่วไป 
(พญ. จีรชยา  อังกลมเกลียว) 

ศุกร์ โรคเด็กทั่วไป 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเด็กออทิสติกและเด็ก
สมาธิสั้น และคลินิกฝึกพูด  
(นพ. ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ /  
พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์)  
อาคารเด็กดี ชั้น 1 
 

คลินิกโรคลมชักเด็ก (พญ. อรพรรณ อื่นสุวรรณ) 
คลินิกโรคหัวใจเด็ก (พญ. เพียงออ  วัชรกุลดิลก) 
 

OPD ชั้น 2 
OPD ชั้น 2 
 

- 

หมายเหตุ  ในเวลาราชการ Case HIV เด็ก รับ Refer วันจันทร์, Case TB เด็ก รับ Refer วันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น. 
              (นอกเวลาราชการ Consult พญ. วรรณี โทร. 081–7183911) 
     ในเวลาราชการติดต่อได้ที่ คุณยมนา, (พยาบาล OPD เด็ก) โทร. 044 – 615002 ต่อ 3215 – 6  
     อาคารเด็กดี โทร. 044 – 615002 ต่อ 3559  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มกราคม  2561 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม 
วัน 08.00 – 16.00 น. 

จันทร์ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  
อังคาร โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
พฤหัสบดี โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ โรคสูตินรีเวชท่ัวไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกคัดกรองมะเร็งนรีเวช (พญ. สุทธิวรรณ ทองยศ) 
(ตรวจที่อาคารบ่าบัดรักษาชั้นที่ 1 ข้างห้องคลอด โทร. 2214) 

                               หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3210-3213  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจบริการแม่และเด็ก 

วัน 08.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 
จันทร์ คลินิกฝากครรภ์ / ฝากครรภร์ายท่ีมีภาวะเสี่ยง อาคาร 9 ชั้น 1(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

คลินิกเจาะน้้าคร่้า อาคารบ่าบัดรักษาชั้น 1 ข้างห้องคลอด โทร 2214  
(พญ. ศิรประภา  ตันเตชสาธิต) 

- อัลตราซาวด์ความผิดปกติและเพศในครรภ์   
- อัลตราซาวด์ 3 มิติ และ 4 มิติ  
- เจาะน้้าคร่้า 
- ให้ค้าปรึกษาและตรวจเลือดคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม 
อาคารบ่าบัดรักษาช้ัน 1 ข้างห้องคลอด 
โทรนัดหมาย 095-2353792 ,098-1547659 
(พญ. ศิรประภา  ตันเตชสาธิต) 

อังคาร คลินิกมารดาหลังคลอด / วางแผนครอบครัว / คลินิกฝากครรภ์อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออก
ตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกเจาะน้้าคร่้า อาคารบ่าบัดรักษาชั้น 1 ข้างห้องคลอด โทร 2214  
(พญ. ศิรประภา  ตันเตชสาธิต)  

 

พุธ คลินิกฝากครรภ์ อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)  

พฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกวางแผนครอบครัว อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตางรางเวร) 
คลินิกวัยทอง อาคาร 9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

 

ศุกร์ คลินิกฝากครรภ์/ฝากครรภ์รายเก่าที่มีภาวะแทรกซ้อน อาคาร 9 ชั้น 1  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

 

 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 2106  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
วัน 08.00 – 16.00 น. 

จันทร์ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 
อังคาร คลินิกวัยรุน่ อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

พุธ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

พฤหัสบดี คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

ศุกร์ คลินิกวัยรุ่น อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกนมแม่  อาคาร 9 ตึกแม่และเด็ก ชั้น 1 

หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 1009  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมทัว่ไป 
วัน 7.00 – 8.00 น. 8.00 – 16.00 น. 16.00 – 18.00 น. 

จันทร์ คลินิกรุ่งอรุณ 
ศัลยกรรมทั่วไป 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. นิเดช กฤตสิน) 
คลินิกศัลยกรรมเด็ก (พญ. จ่าเรียง คุ้มจันอัด) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. ไพบูลย์ สถาพรธีระ) 

- 
 

อังคาร คลินิกรุ่งอรุณ 
ศัลยกรรมทั่วไป 
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. ชาญณรงค์ สวนสวรรค์ / นพ. เพียรเลิศ  มูลวริิยกิจ) 
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. ไพโรจน์ จึงอนุวัตร) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. วัชระ บุรพลกุล) , (พญ. มนลดา  ศุภวันต์) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. วุฒิชัย มัดจุปะ) 

- 

พุธ 
- 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. รักเกียรติ ประสงค์ดี/พญ. ปวีณา  เลือดไทย/นพ.จิระพล ตรีศักดิ์) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. วุฒินันท์ พันธะเสน) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  (นพ. คชา  อริยะธุกันต์) 

- 

พฤหัสบดี คลินิกรุ่งอรุณ 
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ / นพ. กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์) 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. เปรมศักดิ์ ศักรินพานิชกุล) 
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ / นพ. อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. ธนภณ งามมณี) 

- 

ศุกร์ 
- 

โรคศัลยกรรมทั่วไป (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (พญ. ชุติมา ชัยช่วงโชติ) 
 

- 

หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3114 , 3115   ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส ์(กระดูก) 
วัน 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร์ นพ. ไกรวุฒิ สุขสนิท 
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 

นพ. ไกรวุฒิ สุขสนิท  
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 

อังคาร น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา 
นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 
นพ. ภูวดล กิตติวัฒนาสาร 

นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 
นพ. ภูวดล กิตติวัฒนาสาร 
 

พุธ น.พ. ไพรัช  ไพรลือชา 
นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   
คลินิก Artroplasty นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   

นพ. นพดล  เอกัคคตาจิต   
 

พฤหัสบดี แพทย์ Rotation 
คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (เช้า) 
นพ. วิญญู  ทองทิพยเนตร 
นพ.ไกรวุฒิ  สุขสนิท 
คลินิก Foot & Ankle (เช้า) 
นพ. ณัฐพงศ์  ผลประดับเพ็ชร์ 

แพทย์ Rotation 
 

ศุกร์ นพ. วุฒิชัย บุญไชยะ 
นพ.ปริศักดิ์  ภู่เงิน 
คลินิก Pediatric  Ortho 
นพ. วุฒิชัย บุญไชยะ 

นพ. วุฒิชัย บุญไชยะ 
นพ.ปริศักดิ์  ภู่เงิน 

  หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3109 , 3546  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตรฟ์ื้นฟู 
วัน 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

จันทร์ นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ พญ. ปภาวดี สุนทรธัย 
อังคาร พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ์ พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ ์

พุธ นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ 
พฤหัสบดี พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ์ คลินิกลดเกร็ง Phenol block (ตรวจที่อาคารเวชกรรมฟ้ืนฟู) 

พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ ์
ศุกร์ พญ. ปภาวดี สุนทรธัย พญ. ปภาวดี สุนทรธัย 

  หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3100  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
 
 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจตา  
 

 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3307  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 

วัน 08.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 
จันทร์ โรคตา (นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ / พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ) - 
อังคาร โรคตา (นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์ / พญ. เพชรดา  อึ้งอร่าม) โรคตา (งดชั่วคราวแพทย์ลาศึกษาต่อ) 

พุธ โรคตา (พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช / นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ)์ โรคตา (พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ) 

พฤหัสบดี โรคตา (พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ / พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช) โรคตา  (พญ. เพชรดา  อึ้งอร่าม) 
ศุกร์ โรคตา (พญ. เพชรดา  อึ้งอร่าม/ นพ. นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์) - 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจ ห ูคอ จมูก 
วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ โรค หู คอ จมูก 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 

โรค หู คอ จมูก 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 
 

- 

อังคาร โรค หู คอ จมูก 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   

โรค หู คอ จมูก 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 

 

โรค หู คอ จมูก 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 

พุธ โรค หู คอ จมูก 
นพ. บรรลือ อูรณการ 
พญ. วลัยพร พลอยเทศ 
 

โรค หู คอ จมูก 
นพ. บรรลือ อูรณการ 
 

- 

พฤหัสบดี โรค หู คอ จมูก 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   
นพ. บรรลือ อูรณการ 
 

โรค หู คอ จมูก 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   
คลินิก Tumor clinic 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ (สัปดาห์ที่ 2,4) 

โรค หู คอ จมูก 
พญ.กรภัทร์  เอกัคคตาจิต   
 

ศุกร์ โรค หู คอ จมูก 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ 

โรค หู คอ จมูก 
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์ 
 

- 

 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3306  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มกราคม  2561 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจทันตกรรม 
วัน 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก  
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

อังคาร ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พุธ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

พฤหัสบดี ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก(แพทย์ออก
ตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน และทันตกรรมเฉพาะทาง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ศุกร์ ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
คลินิกศัลยกรรมช่องปาก 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ประชุม ตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน  
และทันตกรรมเฉพาะทาง 
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) 

ทันตกรรมเฉพาะทาง  
1. ทันตกรรมประดิษฐ์     5. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
2. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล  6. ทันตกรรมสาธารณสุข 
3. ทันตกรรมส้าหรับเด็ก    7. ทันตกรรมหัตถการ 
4. ทันตกรรมรากเทียม 

หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 3310  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มกราคม  2561 
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ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกรักษ์ใจ (จติเวช) 
วัน 08.00 – 12.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ คลินิกฟ้าใส (บ่าบัดยาเสพติด สุรา) 
คลินิกรักษ์ใจทั่วไป (จิตเวชผู้ใหญ่) 
(พญ. สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ) 
คลินิกรักษ์ใจผู้สูงอายุและโรคสมองเสื่อม (จิตเวชผู้สูงอายุและโรคสมองเสื่อม) 
(พญ. สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ) 

- 

อังคาร คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่) 
คลินิกรักษ์ใจทั่วไป (จิตเวชผู้ใหญ่) 
(พญ. สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ) 

คลินิกรักษ์ใจทั่วไป ( จิตเวชผู้ใหญ่) 
(พญ. สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ) 

พุธ คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) (พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์) - 
พฤหัสบดี คลินิกรักษ์ใจทั่วไป (จิตเวชผู้ใหญ่) / คลินิกฟ้าใส (เลิกบุหรี่) 

(พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์) 
- 

ศุกร์ คลินิกรักษ์ใจเด็กและวัยรุ่น (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 
(พญ. วันรวี พิมพ์รัตน์) 

- 

 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 2104 , 2082  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 
 

ตารางแพทยอ์อกตรวจ คลินิกฝังเข็มและแพทย์แผนไทย 
วัน 08.00 – 16.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 20.00 น. 

จันทร์ นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) ฝังเข็ม (นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์) นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 
อังคาร นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) ฝังเข็ม (นพ. ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ) นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 

พุธ นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) - นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 
พฤหัสบดี นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 

ฝังเข็ม (นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์) 
- นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 

ศุกร์ นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) ฝังเข็ม (นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์) นวดแผนไทย (หมอนวดแผนไทย) 
 หมายเหตุ เบอร์โทรติดต่อ 2105  ข้อมูล  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2560 


