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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคทั่วไป
วัน

08.00 – 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

จันทร์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

อังคาร

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

โรคทัว่ ไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์
โรคบาดเจ็บจากการทางาน
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

พุธ

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
พญ. ขนิษฐา สุขสว่าง

พฤหัสบดี

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
พญ. ขนิษฐา สุขสว่าง

ศุกร์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

โรคทั่วไป
นพ. เสรีย์ อื่นสุวรรณ / พญ. กุสุมา เนรมิตตกพงศ์ /
นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4102-4103
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม
วัน

07.00 – 08.00 น.

08.00 – 16.00 น.

08.00 – 12.00 น.

จันทร์

โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเบาหวาน
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ)
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ (เวลา 10.30 -16.00)
(นพ. สุรศักดิ์ อ่่าแก้ว)
คลินิกโรคเลือด
(พญ. ณิชา พงศ์ทพิ ากร)
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
(พญ. แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์ / นพ.ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์ /
พญ.อรนุช ก่าเนิดทอง)
คลินิกโรคไต
(นพ.วีรยุทธ ศิลากุล)

คลินิกเบาหวาน / GDM
คลินิกภาวะนาตาลในเลือดสูงขณะ
ตังครรภ์ / ผู้ป่วยเบาหวานตังครรภ์
(พญ.พรทิพย์ ธีระวิทย์)
คลินิกโรคหัวใจ
(เวลา 10.00-12.00 น.)
(พญ. ฤดีกร อื้อเศรษฐ์ศักดิ์)

อังคาร

โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเบาหวาน
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ)
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคทางเดินหายใจ
(นพ. นรินทร์ จินดาเวช)
คลินิกโรคเลือด
(พญ. ณิชา พงศ์ทิพากร)
คลินิกโรคไต
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์)
เวลา 10.00-16.00 น.
คลินิกโรคหัวใจ
(นพ. ศักดา รุ่งอร่ามศิลป์)

คลินิกโรคผิวหนัง
(พญ.พัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน)
คลินิกโรคไต
(นพ. กมลทรรศน์ ชัยมะเริง)
เวลา 10.30-12.00น.
คลินิกต่อมไร้ท่อ
(พญ.พรทิพย์ ธีระวิทย์)

13.00 – 16.00 น.
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ)
วัน
พุธ

07.00 – 8.00 น.

08.00 – 16.00 น.

โรคอายุรกรรมทั่วไป
โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเบาหวาน
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ)
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคข้อ
(พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน)
คลินิกโรคทางเดินหายใจ
(นพ. ธัญญวุฒิ เศรณีปราการ)
คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
(พญ. แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์ / นพ.ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์ /
พญ.อรนุช ก่าเนิดทอง)
คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับเวลา 10.30-12.00น.
(พญ. น้่าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์)
คลินิกโรคหัวใจ
(นพ. ภัทรพงษ์ พีรวงศ์)
พฤหัสบดี โรคอายุรกรรมทั่วไป
โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร) (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเบาหวาน
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ)
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคหอบหืดและปอดอุดกันเรือรัง
(นพ. นรินทร์ จินดาเวช))
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
(พญ. ลิสา กองเงิน)
(นพ. วิทรู มิตรานันท์)
คลินิกโรคไต (เวลา 10.00-16.00 น.)
(นพ. ชัชชัย ด่านสุนทรวงศ์)
คลินิกโรคเลือด
(พญ. ณิชา พงศ์ทิพากร)

08.00 – 12.00 น.
คลินิกโรคผิวหนัง
(พญ.พัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน)
คลินิกโรคหัวใจ
(นพ.คีตะพงค์ พงศ์ทิพากร)

คลินิกโรคไต
(นพ. กมลทรรศน์ ชัยมะเริง)
เวลา 10.30-12.00น.
คลินิกโรคผิวหนัง
(พญ.พัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน)
คลินิกโรคหัวใจ
(นพ. นิธิศ เทียนเจษฎา)

13.00 – 16.00 น.
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรม (ต่อ)
วัน
ศุกร์

07.00 – 8.00 น.
โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

08.00 – 16.00 น.
โรคอายุรกรรมทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเบาหวาน
(นพ. บุญส่ง เอี่ยมกฤษ์ศิริ)
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

08.00 – 12.00 น.
คลินิกสูงอายุ
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคข้อ
(พญ. ญาดา ศิริพันธ์โนน)
คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว
(พญ. ฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์)
คลินิกโรคหัวใจ
(นพ. พัษดี น่าชม)
คลินิกโรคไต
(นพ.วีรยุทธ ศิลากุล)

13.00 – 16.00 น.
-

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่ออายุรกรรม โทร 044 – 615002 ต่อ 4304 ,คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โทร. 044 – 615002 ต่อ 4318
- คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผิวหนัง ,คลินิกสูงอายุ
ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2564
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คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลาราชการ SMC
วัน
จันทร์

16.00 – 20.00 น.
- คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ (น.พ.สุรศักดิ์ อ่่าแก้ว)
- คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท (น.พ.วิฑูร มิตรานันท์)

อังคาร

- คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ (น.พ.ธัญญาวุฒิ เศรณีปราการ)
- คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ (พญ.ญาดา ศิริพันธ์โนน)
- คลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (พญ.แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์)
- คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท (พญ.ลิสา กองเงิน)
- คลินิกโรคหัวใจ (น.พ.พัษดี น่าชม)

พุธ

- คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชือ (พญ.ภาวินี วงศ์ประสิทธ์)
- คลินิกอายุรกรรมโรคไต (น.พ.วีรยุทธ ศิลากุล)
- คลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนัง (พญ.พัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน)
- คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ (พญ.พรทิพย์ ธีระวิทย์)

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2
นัดเข้าคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการอายุรกรรม
ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง
ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2564
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คลินิกพิเศษอายุรกรรมงานเอดส์และวัณโรค (อาคาร 16)
วัน

08.00 – 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

จันทร์

คลินิกเด็กส่งสริมสุขภาพ
(พญ. วรรณี ตันติประสิทธ์)

ทากลุ่ม couselling ก่อนเริ่มยา ARV
(พยาบาลประจ่าคลินิก)

อังคาร

คลินิกผู้สัมผัสวัณโรค (ผู้ใหญ่)
(นพ. ธัญญวุฒิ เศรณีปราการ)

พุธ

คลินิกรวมเพื่อน
(พญ. ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์)

พฤหัสบดี

คลินิกรวมเพื่อน
(นพ. ธีรวัฒน์ นาคสนวน)

ศุกร์

คลินิกรักษ์ปอด
(นพ. ธัญญวุฒิ เศรณีปราการ)

หมายเหตุ อาคาร 16 ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ โทร. 044 – 615002 ต่อ 3603 ,3629
ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
วัน
8.00 – 16.00 น.
จันทร์ โรคเด็กทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตาม
ตารางเวร)

อังคาร โรคเด็กทั่วไป
(แพทย์ออกตรวจตาม
ตารางเวร)

พุธ

โรคเด็กทั่วไป

8.00 – 12.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (รับยาต้านไวรัส) (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์)
คลินิกป้องกันการติดเชือจากแม่สู่ลูก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์)
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก (พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว)
คลินิกลูกรัก ติดตามทารกคลอดก่อนก่าหนด (พญ.เคียงขวัญ อัมไพพันธ์ /
พญ.พัชชาพร ศิริเลขมงคลขจร)
คลินิกตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด เวลา 08.00-16.00 น.
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกศัลยกรรมเด็ก (พญ.จ่าเรียง คุ้มจันอัด)
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก (พญ.นัทกานต์ สังฆะ)
คลินิกโรคติดเชือในเด็ก (พญ. วรรณี ตันติประสิทธิ์)
คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็ก (<5 ปี, รายใหม่)
(พญ. จีรชยา อังกลมเกลียว)
คลินิกภูมิแพ้เด็ก (พญ. ลลิตา เตียประเสริฐ)
คลินิกสุขภาพเด็กดี Well baby เวลา 8.00-14.00 น.
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้เด็กโต (>5 ปี) (นพ. ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร)
คลินิกติดตามทารกภาวะเสี่ยง High Risk NICU (แพทย์ออกตามตาราง)
คลินิกคัดกรองการได้ยินกลุ่มเสี่ยง (รับ refer จาก รพช.)
คลินิกโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เวลา 08.00-16.00 น.
(พญ.เพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร / พญ.นัทกานต์ สังฆะ) โทร 4922
คลินิกจิตเวชเด็ก (อายุ 6-15 ปี) (พญ.วันรวี พิมพ์รัตน์) เวลา 08.00 16.00 น.

สถานที่
อาคาร 16 ชั้น 2
อาคาร 16 ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)

หมายเหตุ

อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
(ห้องตรวจศัลยกรรม)
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 2
อาคารรักษ์ใจ

-
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม (ต่อ)
วัน
8.00 – 16.00 น.
8.00 – 12.00 น.
พฤหัสบดี โรคเด็กทั่วไป
คลินิกโรคไต (นพ. วรวุฒิ โอฬารวณิช)
(แพทย์ออกตรวจ คลินิกโรคเบาหวาน (พญ. อรพรรณ อื่นสุวรรณ)
ตามตารางเวร)
คลินกิ หัตถการภูมิแพ้ Skin test (พญ.ลลิตา เตียประเสริฐ)
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และคลินิกฝึกพูด
(พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์)
คลินิกเด็กน่ารัก (ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด, กลุ่มอาการดาวน์, ภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่, ภาวะแขนขาพิการแต่ก่าเนิด, โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดู
เชน) (พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์)
คลินิกโรคพร่องไธรอยด์ในทารกแรกเกิด
(พญ. กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์)
คลินิกจิตเวชเด็ก (อายุ 6-15 ปี) (พญ.วันรวี พิพม์รัตน์) 8.00-16.00น.
หมายเหตุ Echo เด็ก (Case ใหม่ รับ Refer เฉพาะราย) ที่
ประสานงานกับแพทย์ไว้แล้ว (พญ.เกตน์นิภา สินสุพรรณ์)
ศุกร์

สถานที่
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารเด็กดี ชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารเด็กดี ชั้น 1(หน้าอาคารแม่และเด็ก)
อาคารรักษ์ใจ
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 2

โรคเด็กทั่วไป
คลินิกโรคลมชักเด็ก (พญ. อรพรรณ อื่นสุวรรณ)
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
(แพทย์ออกตรวจ คลินิกโรคหัวใจเด็ก และ Echo เด็ก (พญ.เกตน์นิภา สินสุพรรณ์)
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 2
ตามตารางเวร)
คลินกิ เด็กออทิสติก, เด็กสมาธิสัน และคลินิกฝึกพูด (8.00-16.00 น.) อาคารเด็กดีชั้น 1 (หน้าอาคารแม่และเด็ก)
(พญ.กาญจนา กาญจนารุจวิวัฒน์)

หมายเหตุ อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
- ในเวลาราชการ Case HIV เด็ก รับ Refer วันจันทร์, Case TB เด็ก รับ Refer วันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น.
- ในเวลาราชการติดต่อได้ที่ คุณยมนา, (พยาบาล OPD เด็ก) โทร. 044 – 615002 ต่อ 3215 ,2164 ,3606
- อาคารเด็กดี โทร. 044 – 615002 ต่อ 3559
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

16.00 – 20.00 น.
SMC
-คลินิกโรคทางเดินหายใจ
พญ.จีรชยา อังกลมเกลียว
(ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง)
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม
วัน
จันทร์

08.00 – 16.00 น.
โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์สลับกันออกคนละ 1 อาทิตย์)

อังคาร

โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์อนันต์เดือนคี่/แพทย์ยุทธภูมิเดือนคู่)

พุธ

โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์วิศิษฐ์/แพทย์นวกร สลับกันออกคนละ 2 อาทิตย์)

พฤหัสบดี โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์ชัชชัย/แพทย์สิริเพ็ญ สลับกันออกคนละ 2 อาทิตย์ต้นดือนกับปลายเดือน)
ศุกร์

โรคสูตินรีเวชทั่วไป (แพทย์เบญญาภา)
คลินิกคัดกรองมะเร็งนรีเวช (พญ. สุทธิวรรณ ทองยศ)

หมายเหตุ (คลินิกวัยทองปิดบริการ สามารถส่งผู้ป่วยตรวจได้ที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ได้ทุกวัน)
อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3210-3213
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจบริการแม่และเด็ก
วัน
จันทร์

08.00 – 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ / อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อาคาร 4 ข้างห้องคลอด โทร 2214 (พญ.ศิรประภา ตันเตชสาธิต)

อังคาร

คลินิกมารดาหลังคลอด/ วางแผนครอบครัว/ คลินิกฝากครรภ์ อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

คลินิกฝากครรภ์ อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกวางแผนครอบครัว อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อาคาร 4 ข้างห้องคลอด โทร 2214 (พญ.ศิรประภา ตันเตชสาธิต)
คลินิกฝากครรภ์/ ฝากครรภ์รายเก่าที่มีภาวะแทรกซ้อน อาคาร9 ชั้น 1 (แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)

หมายเหตุ อาคารแม่และเด็ก
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2106 , 2107
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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คลินิกห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ์
วัน
จันทร์

08.00 – 16.00 น.
คลินิกวัยรุ่น อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกนมแม่ อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 1

อังคาร

คลินิกวัยรุ่น อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกนมแม่ อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 1

พุธ

คลินิกวัยรุ่น อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกนมแม่ อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 1

พฤหัสบดี

คลินิกวัยรุ่น อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกนมแม่ อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 1

ศุกร์

คลินิกวัยรุ่น อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกนมแม่ อาคาร9 ตึกแม่และเด็กชั้น 1

หมายเหตุ - อาคารแม่และเด็กชั้น 5
คลินิกวัยรุ่น เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 1009
- อาคารแม่และเด็กชั้น 1
คลินิกนมแม่ เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3551, 3552
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมทัว่ ไป
วัน
จันทร์

7.00 – 8.00 น.
คลินิกรุ่งอรุณ
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
(พญ. ศุภางค์ ศรีทอง)
-

อังคาร

คลินิกรุ่งอรุณ
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
(พญ. ศุภางค์ ศรีทอง)

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

คลินิกรุ่งอรุณ
ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
(พญ. ศุภางค์ ศรีทอง)
-

8.00 – 16.00 น.
โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. นิเดช กฤตสิน / พญ. อุริษา วิทยาวราพงษ์ / นพ.จิระพล ตรีศักดิ์)
โรคศัลยกรรมทั่วไป เวลา 11.00-12.00 น. (นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์)
คลินิกศัลยกรรมเด็ก (พญ. จ่าเรียง คุ้มจันอัด)
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (พญ. ชุติมา ชัยช่วงโชติ)
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (พญ. ศุภางค์ ศรีทอง)
โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. ชาญณรงค์ สวนสวรรค์ / นพ. เพียรเลิศ มูลวิริยกิจ)
โรคศัลยกรรมทั่วไป เวลา 11.00-12.00 น. (นพ. ชาญณรงค์ บุญศรีรัมย์)
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. ไพโรจน์ จึงอนุวัตร / นพ. อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล)
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. วัชระ บุรพลกุล / นพ. เจษฎา ลิ้มภัทรวงศ์)
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. วุฒิชัย มัดจุปะ)
โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. รักเกียรติ ประสงค์ดี / นพ. จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ /
พญ.อุมาพร สีหะวงษ์ / นพ. ธีรวุฒิ รักชอบ)
คลินิกโรคศัลยกรรมมะเร็ง (นพ. ธีรวุฒิ รักชอบ)
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. วุฒินันท์ พันธะเสน / นพ. พณิช สถาพรธีระ)
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. คชา อริยะธุกันต์)
โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์)
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (นพ. เปรมศักดิ์ ศักรินพาณิชกุล)
คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (นพ. เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ / นพ. อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล)
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (นพ. ธนภณ งามมณี / พญ. รวีนุช เบี่ยงกลาง)
โรคศัลยกรรมทั่วไป (นพ. กิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์)
คลินิกหลอดเลือดสมองแตก (นพ. วุฒิชัย มัดจุปะ)

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4202 - 4203
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (กระดูก)
วัน
จันทร์

09.00 – 12.00 น.
13.00-16.00 น.
นพ. ไกรวุฒิ สุขสนิท
นพ.วุฒิชัย บุญไชยะ
นพ.วุฒิชัย บุญไชยะ
นพ. ณัฐพงศ์ ผลประดับเพ็ชร์
นพ. ณัฐพงศ์ ผลประดับเพ็ชร์
นพ.ทรงไทย มูลวงศ์
นพ.ทรงไทย มูลวงศ์
อังคาร น.พ. ไพรัช ไพรลือชา
น.พ. ไพรัช ไพรลือชา
นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร
นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร
คลินิกข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
น.พ. ชนดล ปรีฐนัทธ์
นพ. นพดล เอกัคคตาจิต
พุธ
น.พ. ชนดล ปรีฐนัทธ์
น.พ. ชนดล ปรีฐนัทธ์
SMC
นพ. นพดล เอกัคคตาจิต
นพ. นพดล เอกัคคตาจิต
พฤหัสบดี น.พ. ไพรัช ไพรลือชา (วันคู่)
น.พ. ไพรัช ไพรลือชา
นพ. ปริศักดิ์ ภู่เงิน (วันคี่)
นพ. ปริศักดิ์ ภู่เงิน
คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา
นพ.ไกรวุฒิ สุขสนิท
นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร
นพ.ทรงไทย มูลวงศ์
คลินิกศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
นพ. ณัฐพงศ์ ผลประดับเพ็ชร์
คลินิกกระดูกและข้อในเด็ก
นพ. วุฒิชัย บุญไชยะ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
นพ.ปิติ สุรเนาวรัตน์
ศุกร์
นพ.ปิติ สุรเนาวรัตน์
นพ.ปิติ สุรเนาวรัตน์
นพ.ปริศักดิ์ ภู่เงิน
นพ.ปริศักดิ์ ภู่เงิน
หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4212

16.00-20.00
-

-

ศัลยกรรมกระดูก (ค่าบริการ 300บาท/ครั้ง)
-

-
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วัน
จันทร์

08.00 – 12.00 น.
โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. อนัญญา อุทิศสัมพันธ์กุล

13.00 – 16.00 น.
โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. อนัญญา อุทิศสัมพันธ์กุล

อังคาร

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ์

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. ภัคภร ปรีฐนัทธ์

พุธ

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์

พฤหัสบดี โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์
ศุกร์
โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. อนัญญา อุทิศสัมพันธ์กุล

โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
นพ. ธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์
โรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป
พญ. อนัญญา อุทิศสัมพันธ์กุล

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4215
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจตา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.
โรคตาทั่วไป
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
โรคตาทั่วไป
นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ
โรคตาทั่วไป
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
โรคตาทั่วไป
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช

13.00 – 16.00 น.
โรคตาทั่วไป
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
โรคตาทั่วไป
นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ
โรคตาทั่วไป
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
โรคตาทั่วไป
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช

หมายเหตุ
-

SMC เวลา 16.00-20.00 น.
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป
ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง
โทร 044-615002 ต่อ 3412
(แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร)
-

โรคตาทั่วไป
โรคตาทั่วไป
พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ
พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ
นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
หมายเหตุ อาคารอ่านวยการ (เก่า) ชั้นที่ 4
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3412
- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป SMC เริ่ม 1 มิ.ย. 63 เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี เปิดรับบัตร เวลา 16.30-18.00 น
ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง
ข้อมูลคลินิกเฉพาะทาง รับ Refer (เริ่มเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)
คลินิกเฉพาะทางจอประสาทตา เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์ (นพ.ธนิต) วันพุธ (พญ.ศรีสุดา) และวันพฤหัสบดี (นพ.ธนิต / พญ.ศรีสุดา)
คลินิกเฉพาะทางต้อหิน วันจันทร์ วันพุธ เวลา 08.00-16.00 น. (นพ.วิฑูรย์)
ในเวลาราชการ Refer ให้โทรประสานห้องตรวจตา นอกเวลาใช้ Line. EYE EMERGENCY
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจตา เริม่ ใช้ กรกฎาคม 2564
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

หมายเหตุ คนไข้มาผิดนัด ปิดรับคนไข้
-

พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ
พญ.รวิปภารัศมิ์ พูนนิติพร
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
พญ.วรรษพร พรวัฒนเจริญ
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์
พญ.รวิปภารัศมิ์ พูนนิติพร
นพ. ธนิต ศิริเลขอนันต์
พญ. ศรีสุดา โอฬารวณิช
พญ.วรรษพร พรวัฒนเจริญ
นพ. นิธิดล อารยะสกุลวงศ์
พญ. ปวีณนุช กาญจนการุณ

08.00 – 16.00 น.
OPD1
OPD2
OPD1
OPD2
OPD3
OPD1
OPD2
OPD1
OPD2
OPD3
OPD1
OPD2
OPD3

วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ OPD 1,2 จัดระบบ Major / Minor ตามเดิม
วันพุธ OPD 1,2 สลับสัปดาห์รับ consult
วันศุกร์ OPD 1 รับ consult ถ้าเกิน 5 ราย เคสที่เหลือให้ OPD 2 รับ consult ทั้งหมด
OPD F/U ตรวจเฉพาะผู้ป่วยนัดและท่าหัตถการเท่านั้น
เจอวันที่แพทย์เจ้าของไข้ออกตรวจ ให้ตรวจกับแพทย์เจ้าของไข้ ไม่ถือว่าเป็นคนไข้ใหม่
มาไม่ตรงกับวันที่แพทย์เจ้าของไข้ออกตรวจ ให้ถือว่าเป็นคนไข้ใหม่
Case Emer และรับ Case ใหม่เวลา 15.30 น. ที่ OPD
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ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจ หู คอ จมูก
วัน
จันทร์
อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.
โรค หู คอ จมูก
พญ. วลัยพร พลอยเทศ
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์
โรค หู คอ จมูก
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์
พญ.กรภัทร์ เอกัคคตาจิต

13.00 – 16.00 น.
โรค หู คอ จมูก
พญ. วลัยพร พลอยเทศ
โรค หู คอ จมูก
นพ. ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์

16.00 – 20.00 น.
SMC โรค หู คอ จมูก
พญ. วลัยพร พลอยเทศ
ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง

โรค หู คอ จมูก
นพ. บรรลือ อูรณการ
พญ. วลัยพร พลอยเทศ
โรค หู คอ จมูก
พญ.กรภัทร์ เอกัคคตาจิต
นพ. บรรลือ อูรณการ

โรค หู คอ จมูก
นพ. บรรลือ อูรณการ

-

โรค หู คอ จมูก
พญ.กรภัทร์ เอกัคคตาจิต

-

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

โรค หู คอ จมูก
นพ. รักศักดิ์ อัมไพพันธ์

-

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 4
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4411
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
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ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.00 – 16.00 น.
แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร
แพทย์ออกตรวจตามตารางเวร

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้น 6
ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมหมุนเวียนมาออกตรวจ และ
รับผู้ป่วยที่ผ่านการอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาจากแพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 4401
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

สรุปที่สามารถให้ผู้ป่วยนัดเข้าคลินิกได้มี หู คอ จมูก ส่วนคลินิกอื่นๆมีข้อจากัด เช่นศัลยกรรมต้องเป็นคนไข้เก่าและนัด
พบแพทย์ท่านเดิม คลินิกพิเศษเด็กต้องผ่านกุมารแพทย์ตรวจก่อน อายุรกรรมต้องเป็นเจ้าของคลินิกนัด เป็นต้น คงต้อง
ให้ทีมแพทย์คุยหาข้อตกลงในองค์กรแพทย์ค่ะ

