
***คลินิกพิเศษไม่เปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ*** 

 

เลขท่ี 406 ม. 7 ถ. ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ. ท่าตูม          

จ. สุรินทร์  เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง 

    

 

 

 

 

นายแพทย์ยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง 

 

          “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” 

 

1. ให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมในด้านการ

รักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค   การ

ฟ้ืนฟูสุขภาพ และการแพทย์แผนไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด   24 ชั่วโมง             

โทร 1669  ศูนย์นเรนทร หรือ 044 – 591126 ต่อ 333, 081-2650304 

2. การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป  

    โดยแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไป เวลา 08.00 น. -20.00 น.  

3. บริการตรวจรักษาครบวงจรในรูปแบบคลินิกพิ เศษ                  

เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ คลินิกพิเศษ 

 -  คลินิกโรคเบาหวาน  ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ 

-  คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ทุกวันพฤหัสบดี และวันอังคาร

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 

- คลินิกโรคหืด ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 

- คลินิกโรคไต ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

- คลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

- คลินิกโรควัณโรคและโรคเรื้อน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 

- คลินิก HIV ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 

- คลินิกจิตเวช ทุกวันพุธ 

 

 

 

 4. การให้บริการผู้ป่วยทางทันตกรรม   

- วันจันทร์- วันพฤหัสบด ีเวลา 08.00 น. – 20.00 น 

- วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 16.00 น. -20.00 น. 

- วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

5. การให้บริการแพทย์แผนไทย  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

พิเศษ วันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ 08.00 น. – 20.00 น. 

6. การให้บริการกายภาพบ าบัด เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน 

7. บริการส่งเสริมสุขภาพ 08.00 น. – 16.00 น. 

- ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกวันจันทร์  

- ฝากครรภ์ ทุกวันอังคาร 

- วางแผนครอบครัวทุกวันศุกร์ 

- คลินิกหุ่นสวยสุขภาพดี (DPAC) ทุกบ่ายวันศุกร์ 

8. การให้บริการผู้ป่วยใน ได้แก่ตึกผู้ป่วยใน 1, 2, 3 

 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการห้องพิเศษ จ านวน 18 ห้อง  

อัตรา 600 บาท/คืน  พร้อม Gift set 1 ชุด 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำตูม 

โรงพยำบำลท่ำตูม 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  

กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลท่ำตูม กำรให้บริกำรของโรงพยำบำลท่ำตูม 



 

1. การบริการเฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวชกรรม 

โดย นพ. วรินทร  สะอาดยิ่ง และพญ. แม้นเขียน ชัญถาวร      

สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลท่าตูม บริการตรวจรักษาโรคทางสูติ

นรีเวช ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ผ่าตัดมดลูก ตรวจรักษามะเร็ง

ปากมดลูกด้วยเครื่อง Colposcope    ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 

16.00 น. ทุกวัน, บริการดูแลผู้ป่วยในตลอด 24 ช่ัวโมง  

2. การให้บริการเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม 

โดย พญ.จิรธร  เปล่งชัย และพญ.นงค์นุช สุขยานุดิษฐ        

กุมารแพทย์ โรงพยาบาลท่าตูม บริการตรวจ รักษาโรคในผู้ป่วย

เด็ก ผู้ป่วยนอกเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ทุกวัน บริการดูแล

ผู้ป่วยในตลอด 24 ช่ัวโมง  

3. คลินิกศัลยกรรม  

โดย นพ. สินชัย  ตันติรัตนานนท์ ศัลยแพทย์ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลรัตนบุรี และนพ.พงศกร  ศรีจันทร์ ศัลยแพทย์ 

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทาง

ศัลยกรรม ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดไส้เลื่อน ศัลยกรรมตกแต่ง 

ตัดไฝ จ้ีหูด เป็นต้น  สอบถามข้อมูลได้ที่ งานผู้ป่วยนอก        

044-591126 ต่อ 211 งานผ่าตัด ต่อ 804 

 

 

4. คลินิกโรคกระดูกและข้อ 

โดย  นพ .  เชษฐา  ประวาสุข  แพทย์ศั ลยกรรมกระดู ก  

โ ร ง พ ย า บ า ล ศ รี ข ร ภู มิ  แ ล ะ นพ . ศุ ภ ชั ย   ส า มพั น ธ์                 

แพทย์ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ สอบถาม

ข้อมูลได้ท่ีงานผู้ป่วยนอก        044-591126 ต่อ 211  

5. คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู 

โดย พญ. วุฒิกนก วังโน แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู จากโรงพยาบาล

รัตนบุรี บริการตรวจรักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย สอบถาม

ข้อมูลได้ที่ ข้อมูลได้ที่งานผู้ป่วยนอก        044-591126 ต่อ 211 

งานแพทย์แผนไทยและกายภาพบ าบัด ต่อ 402, 704 

6. คลินิก โสต ศอ นาสิก 

โดย พลตรี นพ. ธีระ ลิ่มพิทักษ์ แพทย์เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก 

ลาริงซ์วิทยา ตรวจรักษาโรคระบบ หู  คอ จมูก  ทุกชนิด  

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานอาชีวอนามัย 044-591126 ต่อ 413  

7. คลินิกโรคตา 

โดย พญ. ผกามาศ ศรีหะชัย จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลปราสาท 

บริการตรวจรักษาโรคตา ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

สอบถามข้อมูลได้ที่งานผู้ป่วยนอก  044-591126 ต่อ 211  

 

 

 

                                                               

      

โรงพยาบาลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
โทร 044-591126  แฟกซ์ 044-591126 ต่อ 555 

WWW.THATOOMHSP.COM 
Email : Safemylife_thatum@hotmail.com 

สิ่งที่จะเปิดบริการ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555                  
คือ  การบ าบัดทดแทนไต ณ อาคารฟอกไต 

d 

กำรให้บรกิำรเฉพำะทำง กำรให้บรกิำรเฉพำะทำง 

http://www.thatoomhsp.com/
mailto:Safemylife_thatum@hotmail.com

