
 

ตารางออกตรวจ  OPD กุมารฯ มิถุนายน 2562 
 

 
OPD เช้า OPD บ่าย 

ห้อง1 ห้อง2 ห้อง3 ห้อง1 ห้อง2 ห้อง3 ห้อง4 ห้อง5 

จันทร์ พ.ต่วนนัซรูน พ.ณภัทร พ.ชนาการ พ.รัศมิทัศนย ์ พ.ธรรมรส ARV 
(พ.นวรัตน์) 

  

อังคาร พ.ต่วนนัซรูน พ.สุนันท์ พ.จตุพงษ ์ พ.นุชนาฏ พ.กุณฑลี โรคไต 
พ.รัศมิทัศนย ์

พัฒนาการ 
(พ.ต่วนนัซรูน) 
(สัปดาห์ที ่1, 3) 

 

พุธ พ.ต่วนนัซรูน พ.เกวลิน Thal พ.กัญญารตัน ์ พ.ณภัทร 
Asthma 

(พ.กุณฑลี) 
  

พฤหัสบดี พ.ต่วนนัซรูน พ.สุนันท์ Thal 
(พ.นุชนาฏ) 

พ.ต่วนนัซรูน พ.ชนาการ VLBW 
(พ.กัญญารัตน์) 

พ.นวรัตน์  

ศุกร์ พ.ต่วนนัซรูน พ.ธรรมรส พ.จตุพงษ ์
พ.เกวลิน
(ปรึกษา 

staff OPD) 
    

 
หมายเหตุ 1  
- พ.ตว่นนัซรูน ประจ า OPD  
- พ.รัศมิทัศนย ์ ประจ าหอผู้ปว่ยเด็ก 2 และรับ consult ต่างแผนกทีไ่มใ่ช่ ICU 
-  พ.นวรตัน ์     ประจ าหอผู้ปว่ยสตูิกรรมหลงัคลอด และยะลาลา่ง 
-  พ.กญัญารัตน ์ประจ าหอผู้ปว่ย NICU   
-  พ.กุณฑลี ประจ าหอผู้ปว่ยจงรักษ์ และ เด็ก 1 
-  พ.นชุนาฏ     ประจ าหอผู้ป่วย PICU และรับ consult ต่างแผนกที่เป็น ICU    
 

ผู้ป่วยนอกที ่consult จาก OPD ต่างแผนก  จันทร์ – ศุกร์     
 

     - 09.00 - 12.00 น.  consult staff  ที่ตรวจ OPD เช้า 
     - 13.30 - 16.30 น.  consult staff ที่ตรวจ OPD บ่าย 

ผู้ป่วยในท่ี consult จากตา่งแผนก   
        

     - ในเวลาราชการ  ปรึกษาแพทย์ท่ีประจ าตกึเด็ก 2  พ.รัศมิทัศนย ์
     - นอกเวลาราชการ ปรกึษาแพทย์ท่ีอยู่เวรในวนันัน้ 

 
 



 

Case consult จาก ER  จันทร์ – ศุกร ์ 
    

         - อาย ุ< 1 เดือน หรือ น้ าหนกั < 3000 กรัม  consult staff NICU  พ.กัญญารตัน ์ 
     - อายุ > 1 เดือน และ น้ าหนกั > 3000 กรัม  consult staff PICU  พ.นุชนาฏ    
Case refer ให้ consult :  

1. ในเวลาราชการ ให้ consult staff ประจ าตึก ตามตาราง 
 

ปรึกษา 
STAFF เดก็ 2  
พ.รัศมิทัศนย ์

STAFF PICU  
พ.นุชนาฏ    

STAFF NICU  
พ.กัญญารัตน ์  

อายุ ≤ 1เดอืน   -อายุ <1 เดือน 

อายุ > 1 
เดือน 

ไม่ตอ้งการ intensive care ต้องการ intensive care                             
เช่น ET-T, shock 

ต้องการ intensive care และ 
น้ าหนัก < 3000 กรัม 

 
2. หลังเวลา 15.30 น.  และนอกเวลาราชการ ให้ตดิต่อ refer กับ staff เวรวันน้ัน 

ส่วนแพทย์ใช้ทุนให้ปฏิบัติงานดังนี้ 

วันท่ี เดก็2  
สูต1ิ +รับเดก็ในเวลาราชการ 

+ ยะลาลา่ง 
NICU + เด็ก 1 

1-6 มิ.ย. 62 พ.ณภัทร/พ.ชนาการ/พ.ธรรมรส พ.จตุพงษ์ พ.เกวลิน 

7-12 มิ.ย. 62 พ.เกวลิน/พ.ณภัทร/พ.ชนาการ พ.ธรรมรส พ.จตุพงษ์ 

13-18 มิ.ย. 62 พ.จตุพงษ์/พ.เกวลิน/พ.ณภัทร พ.ชนาการ พ.ธรรมรส 

19-24 มิ.ย. 62 พ.ธรรมรส/พ.จตุพงษ์/พ.เกวลิน พ.ณภัทร พ.ชนาการ 

25-30 มิ.ย. 62 พ.ชนาการ/พ.ธรรมรส/พ.จตุพงษ์ พ.เกวลิน พ.ณภัทร 

การตามรับเด็ก :  - ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)  ตามรายชื่อในตารางข้างต้น   

       - ถ้าตามไม่ได้ให้ตามแพทย์ ที่ประจ า NICU พ.กัญญารตัน์  
       - กรณี ไม่ได้ตามรับเด็ก  แต่ทารกหลังคลอดมีปัญหา ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนให้ตามแพทย์ที ่

ประจ า NICU พ.กัญญารัตน์ได้เลย 
 

              - นอกเวลาราชการ ตามแพทย์ที่อยู่เวรในวันนั้น 


