
รายชื่อคลินิกของโรงพยาบาลในสงักดัสํานกัการแพทย ์(สํารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2556) 
โรงพยาบาลราชพพิัฒน์

1.       คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.)
ลําดบั คลินิกท่ัวไป ลําดบั คลินิกเฉพาะทาง

ช่ือคลินิก ช่วงเวลาให้บรกิาร ช่ือคลินิก ช่วงเวลาให้บรกิาร
1  คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 จ-ศ 08.00-16.00น. 1   คลินิกอายุรกรรม จ-ศ 08.00-12.00 น.
2 คลินิกตรวจโรคทั่วไป(ชั้น2) จ-ศ 08.00-12.00น. 2 คลินิกหน่วยไตเทียม จ-ศ 08.00-16.00 น.(เฉพาะนัด)

3 คลินิกประกันสังคม จ-ศ 08.00-12.00น. 3 คลินิกเบาหวาน ศุกร์ 08.00-12.00น.
4 หน่วยฉีดยา – ทําแผล จ-ศ 08.00-15.00น. 4 คลินิกวัณโรค พฤหัสบดี 08.00-12.00 น.
     5 คลินิกอายุรกรรม พุธ ท่ี 1,3 ของเดือน13.00-16.00 

น. 

     โรคหอบหืด   
     6 คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

(Chest Clinic) 
วันพฤหัสบดี13.00-16.00

     7 คลินิกอายุรกรรมCOPD พุธ ท่ี 2 ของเดือน 13.00-16.00 
น. 

     8 คลินิกอายุรกรรมโรคไต
(Nephrology) 

พุธ 08.00-16.00 น. พุธ ท่ี 2,4 
ของเดือน และ รับเฉพาะนัด ศุกร์
ท่ี 1,3,5 ของเดือน 15.00น. 

     9 คลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนัง อังคาร 08.00- 12.00 น.
     10 คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ อังคาร 13.00-16.00น.
     11  คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 
เฉพาะผู้ป่วยนัด

     12  คลินิกอายุรกรรมโรค  เลือด 
M389  (  พ.อุไร) 

พุธ,ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     13 คลินิกอายุรกรรมโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

ศุกร์  08.00-12.00 น.

     14 คลินิกตรวจโรคอรุณรุ่ง(HIV) อังคารที่  2,3 ของเดือน 08.00-
12.00 

     15 คลินิกศัลยกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-12.00น.

     16 คลินิกศัลยกรรมกระดูก จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     17 คลินิกข้อหลุดและกระดูกหัก จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.



     18 คลินิกโรคข้อเสื่อม จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     19 คลินิกโรคกระดูกสันหลัง   
และเส้นประสาท 

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     20 คลินิกโรคกระดูกพรุน จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     21 คลินิกศัลยกรรมกระดูก           

ทางมือและเส้นเอ็น 
จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     22 คลินิกข้อเทียม                     
(ข้อเข่า+สะโพกเทียม) 

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     23 คลินิกห้องเฝือก จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     24 คลินิกหัวไหล่และข้อศอก จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     25 คลินิกศัลยกรรมกระดูกในเด็ก จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     26 คลินิกโรคกระดูกจากภาวะ เม
ตาบอลิซึม 

จันทร์-ศุกร์08.00-12.00 น.

     27 คลินิกการบาดเจบ็ทางกีฬา
และการผ่าตัดส่องกล้อง 

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     28 คลินิกเนื้องอกของกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     29 คลินิกข้อเท้าและฝ่าเท้า จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     30 คลินิกจักษุ จันทร์            08.00-12.00 น.

     31 คลินิกนรีเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     32 คลินิกวัยทอง จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     33  หน่วยงานวางแผนครอบครัว จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     34 หน่วยงานอัลตราซาวด์            
ทางนรีเวชกรรม 

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     สูติกรรม   
     35 คลินิกฝากครรภ์ จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     36 คลินิกมารดาวัยรุ่น จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

      37 คลินิกต้ังครรภ์ความเสี่ยงสูง จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.



      38 หน่วยงานอัลตราซาวด์            
ทางสูติศาสตร ์

จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     39  โรงเรียนพ่อแม่ 1  พุธ 13.00 – 16.00 น.
     40 โรงเรียนพ่อแม่ 2 พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.
     41 คลินิกกุมารเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     42 คลินิกทารกความเสี่ยงสูง จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     43 โรงเรียนพ่อแม่ (เด็ก) จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
     44  คลินิกสุขภาพจิต(จิตเวช) จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
     45 คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู พุธ-ศุกร์             08.00-16.00 

น. 

     46  คลินิกกายภาพบําบัด จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00น.
     คลินิกเวชศาสตร์ชุมชนฯ   
     47 คลินิกส่งเสริมสุขภาพ จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00น.
     48 คลินิกเลิกบุหรี่ จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00น.
     49 คลินิกเลิกสุรา จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00น.

     50 คลินิกโรคจากการทํางาน จันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00น.

     51 คลินิกประสานงานดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง-เย่ียมบ้าน 

อังคาร และ พฤหัสบดี

     52 คลินิกผู้สูงอายุ จันทร ์พุธ ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     53 คลินิกสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ศุกร์ ท่ี 4 ของเดือน 08.00 –
12.00 

     54 คลินิกลดอ้วน เฉพาะนัด 
     คลินิกการแพทย์ทางเลือก   

     55 คลินิกฝังเข็ม จ. ผู้สูงอายุ ลดโรคอ้วน 07.00-
12.00น.                อ. 08.00-
16.00 

     56 คลินิกทันตกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
     คลินิกโสต ศอ นาสิก -
     57  คลินิกนมแม่ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 
 
 
 
 
 
 
 



2. คลินิกนอกเวลาราชการ 

ลําดบั 
คลินิกท่ัวไป 

ลําดบั 
คลินิกเฉพาะทาง 

ช่ือคลินิก ช่วงเวลาให้บรกิาร ช่ือคลินิก ช่วงเวลาให้บรกิาร 

  คลินิกรุ่งอรุณ 6.00 -8.00น.   คลินิกรุ่งอรุณ 6.00 - 8.00น. 
  Extended OPD     Extended OPD   
  วันราชการ     วันราชการ   

1 

คลินิกตรวจโรคนอกเวลา จันทร์-ศุกร์ 16.00-18.00 
น. 1 

คลินิกทันตกรรมนอกเวลา จันทร์-ศุกร์ 16.00- 20.00 
น. 

2 

 คลินิกตรวจโรคอรุณรุ่ง จันทร์-ศุกร์ 16.00-18.00 
น. 2 

คลินิกกายภาพบําบัด  นอกเวลา จันทร์-ศุกร์ 06.00-08.00 น

            

  วันหยุดเสาร-์อาทิตย์     วันหยุดเสาร-์อาทิตย์   
1 คลินิกอุบัติเหตุ 2 08.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ 
1 คลินิกตรวจโรคอรุณรุ่ง(HIV) อาทิตย์ 08.00-12.00น.

      2 คลินิกทันตกรรมนอกเวลา เสาร์  08.00-12.00น.

            

3. ผู้ป่วยอุบตัิเหตฉุุกเฉิน   
ประเภท รหัส* รหัส* ประเ

ภท 
รหัส รหัส

อุบัติเหตุ 1201 - ท่ัวไป - -

 


