กองแพทย์ (แจ้งวัฒนะ)
วัน/เวลา

กองแพทย์ (บางซ่อน)

เช้า

บ่าย

08.30 - 12.00

13.00 - 16.00

วัน/เวลา

ก.พ.63

เช้า

บ่าย

08.30 - 12.00

13.00 - 16.00

พ.อ.ศวยส (ENT), พ.อ.ต้นตนัย (Med),

พ.อ.ภคเดชน์* ( 3 ก.พ.)

พ.อ. สรรพสิทธิ์ (Gen, Ped),

พ.อ.จิรวัฒน์* (3,17 ก.พ.)

พ.อ. ภคเดชน์ (U/S, Gen),

พ.อ.ต้นตนัย* ( 17,24 ก.พ.)

พ.อ.จิรวัฒน์ (ENT),

พ.อ.สรรพสิทธิ์* (24 ก.พ.)

น.อ.หญิง ปวีณา (Eye), พล.อ.ต.ธราธร (Cardio), พล.ร.ต.หญิง วรนารถ (Gen),

พ.อ.ศวยส

ร.ต.หญิง ธัญชนก (Gen), พล.อ.ต. ธีระพล (Ortho),

พ.อ.ต้นตนัย*

พ.อ. สรรพสิทธิ์ (Gen, Ped),

พ.อ. สรรพสิทธิ์*

ร.ต.หญิง สุปวีณ์ (Gen งด 18 ก.พ. พ.อ.ศวยส ออกตรวจแทน)

ร.ต.หญิง สุปวีณ์

จันทร์

จันทร์

น.อ.หญิง สุวรรณภา (Med)
พ.อ.จิรวัฒน์ (ENT), พ.อ.ต้นตนัย (Med),

พล.ต.หญิง นันท์มนัส (ฝังเข็ม )

พล.ร.ต.หญิง วรนารถ (Gen), น.อ.หญิง สุวรรณภา (Med),

พ.อ.จิรวัฒน์

พล.อ.ต. วีระยุทธ (Med),

พ.อ.ภคเดชน์

อังคาร

อังคาร

พ.อ. ภคเดชน์ (U/S, Gen),
พล.อ.ต. ธีระพล (ฝังเข็ม )

พุธ

พฤหัสบดี

พ.อ.ศวยส (ENT), พ.อ.จิรวัฒน์ (Gen, ENT ลา 12 ก.พ.), พ.อ. สรรพสิทธิ์ (Gen, Ped)

พ.อ.จิรวัฒน์* ( 5,19,26 ก.พ.)

พ.อ.ภคเดชน์ (Med) ,

พ.อ.ภคเดชน์*( 5,19 ก.พ.)

พล.อ.ภูษิต (พุธที่ 1 Ortho),

พ.อ.สรรพสิทธิ์* ( 12 ก.พ.)

น.อ.หญิง ลลิดา (ENT,Gen),

ร.ต.หญิง สุปวีณ์* (12,26 ก.พ.)

พล.อ.ต.ธีระพล (พุธที่ 2,3,4 Ortho), พล.อ.ต. ธราธร (Cardio),

พ.อ.ศวยส

ร.ต.หญิง สุปวีณ์ (Gen งด 19 ก.พ.)

น.อ.หญิง ลลิดา

น.อ.อนุชา (Gen, Ped), พ.อ. ภคเดชน์ (Med, Gen), พ.อ.ต้นตนัย (Med)

พ.อ.ภคเดชน์*

พ.อ.จิรวัฒน์ (ENT,Gen ลา 13 ก.พ. พ.อ.ศวยส ออกตรวจแทน),

พ.อ.จิรวัฒน์* (6,20,27 ก.พ.)

น.อ.หญิง ลลิดา (ENT), พล.ท.หญิง ทิพย์สุรีย์ (สัปดาห์ที่ 3 Gen,Gyne),

พ.อ.ต้นตนัย

น.อ.หญิง ปวีณา (Eye), น.ท.ภาณุวัฒน์ (Ortho,Gen)

พ.อ.ศวยส* ( 13 ก.พ.)

พ.อ.สรรพสิทธิ์ (Gen,Ped งด 7 ก.พ. พ.อ.จิรวัฒน์ ออกตรวจแทน),

พ.อ.จิรวัฒน์* (7 ก.พ.)

ร.ต.หญิง ธัญชนก (Gen งด 28 ก.พ. พ.อ.จิรวัฒน์ ออกตรวจแทน)

พ.อ.สรรพสิทธิ์*(14,21,28 ก.พ.)

พล.อ.ต.พิเชษฐ์ (Skin), พล.อ.ต.ธราธร (Cardio),

พุธ

พฤหัสบดี

น.อ.หญิง สุวรรณภา (ฝังเข็ม )

ศุกร์

พ.อ.ต้นตนัย (Med),

พ.อ.ศวยส*

พ.อ.ศวยส (ENT), พ.อ.จิรวัฒน์ (ENT),

พ.อ.ต้นตนัย

พล.ร.อ.อิทธิพล (Gen), พล.อ.ต.พิเชษฐ์ (Skin),

พ.อ.จิรวัฒน์

พ.อ. ภคเดชน์ (U/S, Gen งด 14 ก.พ.),

พ.อ.ภคเดชน์

ศุกร์

พล.อ.ต. ธีระพล (ฝังเข็ม )
หมายเหตุ 1. รายนามแพทย์ สีน้าเงิน = แพทย์ช่วยราชการ (งดตรวจ เมื่อติดภารกิจ)
2. รายนามแพทย์ สีด้า

= แพทย์ สนพ.ยบ.ทหาร (งดตรวจ เมื่อมีภารกิจตามค้าสั่ง ผบช. หรือลาพักร้อน)

คลินิกพิเศษ
1. พ.อ. ภคเดชน์ ตรวจ U/S วันอังคาร,ศุกร์ ณ กองแพทย์ฯ แจ้งวัฒนะ

3. OPDฝั่งแจ้งวัฒนะเริ่มตรวจเวลา 08.00, OPDฝั่งบางซ่อนเริ่มตรวจ 08.30 OPD ปิดรับบัตร เช้า เวลา 11.30 น. และบ่าย เวลา 14.30 น.
4. แพทย์ที่มีรายชื่อ 1st call ในแต่ละวันต้องรับผิดชอบดูแลคนไข้จนปิด OPD บ่ายไม่ให้มีคนไข้ตกค้าง
5. ตารางแพทย์เวร 08.00 เดือน ก.พ.63
จันทร์ : พ.อ.ศวยศ
อังคาร : พ.อ.จิรวัฒน์
พุธ
: พ.อ.สรรพสิทธิ์
พฤหัสบดี : พ.อ.ต้นตนัย
ศุกร์
: พ.อ.ภคเดชน์

Med = อายุรกรรม
ENT = หู คอ จมูก
Gen = ทั่วไป
Ortho = กระดูกและข้อ
Cardio = หัวใจ

Skin = ผิวหนัง
U/S = อัลตร้าซาวด์

กองแพทย์ฯ แจ้งวัฒนะ โทร. 02 5756409, โทร.ทหาร 5721080
กองแพทย์ฯ บางซ่อน โทร. 02 9107791, โทร.ทหาร 5856088
31 ม.ค.63

