ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกตรวจสุขภาพค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง B4
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ในเวลาราชการ

คลินกิ พิเศษ

เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

แพทย์หญิงสุวรีย์ สิริเพาประดิษฐ์

แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์

นายแพทย์วีร์ ฉายากุล

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง

แพทย์หญิงสุวรีย์ สิริเพาประดิษฐ์

แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์

นายแพทย์วีร์ ฉายากุล

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง

นายแพทย์อศั วิน อุทยั จันทร์

แพทย์หญิงสุวรีย์ สิริเพาประดิษฐ์

แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์

แพทย์หญิงศรีวรรณ ไชยประสิทธิ์

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง

นายแพทย์อศั วิน อุทยั จันทร์

แพทย์หญิงสุวรีย์ สิริเพาประดิษฐ์

แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์

แพทย์หญิงวรรณเพ็ญ เบ็ญจชัย

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง

นายแพทย์วีร์ ฉายากุล

แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม

นายแพทย์วีร์ ฉายากุล

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง

นายแพทย์มงคล ผานิดานันท์

พล.ต.นพ.ไชยยนต์ ชัยประภา

ไม่เปิดให้บริการ

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

แพทย์หญิงภิญญ์สนิ ี วรรณสิริเกษม (ทุกเสาร์) แพทย์หญิงรวีพร วิสาลเสสถ์ (ส.1,2,5)

นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล (ส.1,3)

แพทย์หญิงวรรณเพ็ญ เบ็ญจชัย (ทุกเสาร์)

แพทย์หญิงศิวพร ขุมทอง (ส.1,3,4,5)

นายแพทย์อศั วิน อุทยั จันทร์ (ทุกเสาร์)

นายแพทย์มงคล ผานิดานันท์ (ส.3,4)

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง (ส.2,5)

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์ (ทุกเสาร์)

นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์ (ส.2,4)

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกมะเร็งนรีเวช A4
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล

นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล

นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล

แพทย์หญิงสุดาวรรณ คูหะเปรมะ

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง

นายแพทย์คเณศร์ ธนกาธร

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง
นายแพทย์เทวินทร์ โกสิยตระกูล

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง
นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์

นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์

นายแพทย์ศภุ ชัย

นายแพทย์ศภุ ชัย

นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์
นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์
นายแพทย์ศภุ ชัย

เรืองแก้วมณี

เรืองแก้วมณี

นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง

แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

เรืองแก้วมณี

นายแพทย์ปยิ วัฒน์ เลาวหุตานนท์
แพทย์หญิงปานวาด รัตนศรีทอง ( สัปดาห์ที่ 1,3 )
นายแพทย์ศภุ กร พิทกั ษ์การกุล ( สัปดาห์ที่ 2,4,5 )

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม A6-6/1
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ

จันทร์

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

แพทย์หญิงอรดี พัฒนะเอนก

แพทย์หญิงอรดี พัฒนะเอนก

เวลา 16.30 - 20.00 น.
นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

นายแพทย์กติ ติศกั ดิ์ เทพสุวรรณ (เฉพาะจันทร์แรกของเดือนคี)่
อังคาร

พุธ

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย

แพทย์หญิงอรดี พัฒนะเอนก

แพทย์หญิงอรดี พัฒนะเอนก

นายแพทย์กติ ติศกั ดิ์ เทพสุวรรณ

นายแพทย์ชนินทร์ อภิวานิชย์

นายแพทย์ชนินทร์ อภิวานิชย์

แพทย์หญิงวิภาวี สรรพสิทธิว์ งศ์

แพทย์หญิงวิภาวี สรรพสิทธิว์ งศ์

แพทย์หญิงวิภาวี สรรพสิทธิว์ งศ์
นายแพทย์กติ ิ จินดาวิจกั ษณ์

พฤหัสบดี
ศุกร์

นายแพทย์ชนินทร์ อภิวานิชย์

นายแพทย์ชนินทร์ อภิวานิชย์

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

แพทย์หญิงวิภาวี สรรพสิทธิว์ งศ์

แพทย์หญิงวิภาวี สรรพสิทธิว์ งศ์

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ
แพทย์หญิงอรดี พัฒนะเอนก

นายแพทย์ชนินทร์ อภิวานิชย์
นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกโรคปอด A29
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

ไม่เปิดให้บริการ

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

เวลา 16.30 - 20.00 น.

ไม่เปิดให้บริการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกทางเดินปัสสาวะ B8
วัน /เวลาที่ อ อกตรวจ
จั น ทร์
อั งคาร
พุธ
พฤหั ส บดี
ศุ ก ร์

คลินิก พิเ ศษ
เวลา 16.30 - 20.00 น.

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

นายแพทย์ ศุภ วัฒน์ ศิ ริ คุป ต์

นายแพทย์ ศุภ วัฒน์ ศิ ริ คุป ต์

นายแพทย์ ศุภ วัฒน์ ศิ ริ คุป ต์

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

ไม่เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร

นายแพทย์ ศุภ วัฒน์ ศิ ริ คุป ต์

นายแพทย์ ศุภ วัฒน์ ศิ ริ คุป ต์

ไม่เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร

นายแพทย์ ปิ ย ะเมธิ ยอดเณร

ไม่เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร

คลินิก พิเ ศษวันเสาร์ ให้บริ ก าร เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์ (คลิ นิ ก พิเ ศษ)

นายแพทย์ ดนั ย มโนรมณ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกทางเดินอาหารและตับ B13
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์(คลินิกพิเศษ)

คลินก
ิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.
นายแพทย์ระวิศกั ดิ์ จันทร์วาสน์
แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี
นายแพทย์โสฬส อนุชปรีชา
นายแพทย์ชนินทร์ อภิวาณิชย์
นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด
แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย
นายแพทย์รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี
นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี
นายแพทย์โสฬส อนุชปรีชา
แพทย์หญิงชญานิษฐ์ ศิริไสย
นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
นายแพทย์ระวิศกั ดิ์ จันทร์วาสน์
แพทย์หญิงชญานิษฐ์ ศิริไสย
นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด
นายแพทย์รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี
แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

คลินก
ิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
นายแพทย์ระวิศกั ดิ์ จันทร์วาสน์
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกหู คอ จมูก C8
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช

ส่องกล้องหูคอจมูก (เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ีนัด)

ไม่เปิดให้บริการ

นายแพทย์ดนุภัทร รัตนวราห

ENT TUMOR CONFERENCE

ไม่เปิดให้บริการ

นายแพทย์ดนุภัทร รัตนวราห

ส่องกล้องหูคอจมูก (เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ีนัด)

ไม่เปิดให้บริการ

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช

ส่องกล้องหูคอจมูก (เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ีนัด)

นายแพทย์ธนะรัตน์ อิม่ สุวรรณศรี

ส่องกล้องหูคอจมูก (เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ีนัด)

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช
นายแพทย์ดนุภัทร รัตนวราห

หมุน เวียน

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

คลินกิ พิเศษ

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช

นายแพทย์ดนุภัทร รัตนวราห
ไม่เปิดให้บริการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกเคมีบาบัด B10
จันทร์

อังคาร
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ

วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ

เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร

แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร

แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

นายแพทย์วิชิต

นายแพทย์วิชิต

อาภรณ์วิรัตน์

อาภรณ์วิรัตน์

นายแพทย์ภัทรพงศ์ พรโสภณ

นายแพทย์ภัทรพงศ์ พรโสภณ

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

นายแพทย์วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

คลินิก CA Lung

คลินิก CA Lung

เวลา 16.30 - 20.00 น.
แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร

แพทย์หญิงกนกพร ใจสถาพร
นายแพทย์ภัทรพงศ์ พรโสภณ
ไม่เปิดให้บริการ

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

ไม่เปิดให้บริการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ แผนกรังสีรักษา
วัน/เวลาทีอ
่ อกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คลินก
ิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

เวลา 16.30 - 20.00 น.
นายแพทย์ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

แพทย์หญิงอัจจิมา ชลไพศาล

นายแพทย์พีรวิชญ์ ทัพวงษ์

แพทย์หญิงศิริกน
ั ยา จงเสถียรธรรม

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ

คลินก
ิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

ไม่เปิดให้บริการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์กล้องส่องตรวจ B14
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ
จันทร์

อังคาร

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

นายแพทย์โสฬส อนุชปรีชา

นายแพทย์โสฬส อนุชปรีชา

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย

นายแพทย์อดิศกั ดิ์ ศรพรม

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

นายแพทย์ศกุ ล ภักดีนิติ

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

แพทย์หญิงหนึง่ ฤทัย โอฬารนภาลัย

นายแพทย์โสฬส อนุชปรีชา

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด

นายแพทย์ชัยรัตน์ บุญเฉลียว

นายแพทย์วรพงศ์ อนุพงศ์อนันต์

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด
แพทย์หญิงสายป่าน ขุนภักดี

ตารางแพทย์ออกตรวจ คลินิกระงับปวด(Pain Clinic) B16
วัน/เวลาทีอ่ อกตรวจ

คลินกิ พิเศษ

ในเวลาราชการ
เวลา 08.30 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เวลา 16.30 - 20.00 น.

จันทร์
อังคาร

นายแพทย์พรประสิทธิ์ อานาจวิจติ ร์

นายแพทย์พรประสิทธิ์ อานาจวิจติ ร์

พุธ
พฤหัสบดี

ไม่เปิดให้บริการ
แพทย์หญิงฉั นทนา หมอกเจริญพงศ์

แพทย์หญิงฉั นทนา หมอกเจริญพงศ์

ศุกร์

คลินกิ พิเศษวันเสาร์ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
เสาร์(คลินิกพิเศษ)

ไม่เปิดให้บริการ

