โรงพยาบาลบางนา 5
ตารางเวรแพทย เดือนมีนาคม 2554
แพทย/วัน

จันทร

อายุรกรรม

พ.ชนินทร 08.00-17.00(OPD 2)

(เวรใน)

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร

พ.ชนินทร 08.00-17.00(OPD) พ. ชนินทร 08.00-17.00(OPD) พ. ชนินทร 08.00-17.00(OPD) พ. ชนินทร 08.00-17.00(OPD)

พ.เยาวนิตย 08.00-17.00

พ.เยาวนิตย 08.00-18.30

พ.ชนินทร 17.00-20.00(OPD 1)

พ.ธเรศ 18.00-20.00

พ.สุกัญญา 20.00-06.00

พ.ธเรศ 20.00-06.00

พ.เยาวนิตย 08.00-20.00

พ.เยาวนิตย 08.00-20.00

เสาร

อาทิตย

พ.เยาวนิตย 07.00-12.00

พ.เยาวนิตย 07.00-12.00

พ.เยาวนิตย (On call)

พ.เยาวนิตย (On Call)

(08.00-20.00)

(08.00-20.00)

พ.เยาวนิตย 08.00-18.30
พ.ธเรศ 18.00-20.00

พ.เยาวนิตย (On Call)

พ.เยาวนิตย 20.00-08.00

พ.ธเรศ 20.00-08.00

(20.00-08.00)

(20.00-08.00)

ศัลยกรรม
(เวรใน)

เวชปฏิบัติทั่วไป

พ.วิโรจน 08.00-17.00

พ.วิโรจน 08.00-17.00

พ.วิโรจน 08.00-17.00

พ.วิโรจน 08.00-17.00

พ.วิโรจน 08.00-17.00

พ.สราวุธ 17.00-20.00

พ.พรเทพ 18.00-20.00

พ.วิโรจน 18.00-20.00

พ.อรรจนา 18.00-20.00

พ.อรรจนา 18.00-20.00

พ.สราวุธ 20.00-06.00

พ.พรเทพ 20.00-06.00

พ.วิโรจน 20.00-06.00

พ.อรรจนา 20.00-06.00

พ.อรรจนา 20.00-08.00

-

-

พ.อรรจนา (วันที่ 5,26 )

พ.วิโรจน 08.00-20.00

พ.วรรณนิสา (วันที่ 12,19)

พ.วิโรจน 20.00-08.00

พ.สาธิษฐ07.00-19.00(ER)

พ.........07.00-19.00(ER)

พ.ประพฤทธิ์ 08.00-16.30

พ.ประพฤทธิ์ 08.00-16.30

พ.ประพฤทธิ์ 08.00-16.30

พ.ประพฤทธิ์ 08.00-16.30

พ.ประพฤทธิ์ 08.00-16.30

พ.อนุชา 20.00-06.00(ER)

พ.โอบนิธิ 20.00-06.00(ER)

พ.พงศธรณ20.00-06.00(ER)

พ.อนุชา20.00-06.00(ER)

พ.สันติภาพ20.00-06.00(ER)

(เวรใน)

-

-

พ.อนุชา20.00-06.00

-

-

พ.วีระพล7.00-19.00 (ER)

ศัลยกรรมกระดูก

พ.จิ๋ว 06.00-16.00

พ.จิ๋ว 06.00-16.00

พ.จิ๋ว0 6.00-16.00

พ.จิ๋ว 06.00-16.00

พ.จิ๋ว 06.00-16.00

-

พ.นนท 17.00-20.00

พ.นนท 17.00-20.00

พ.อรรถสิทธิ์ 17.00-20.00

พ.ธนา 17.00-20.00

พ.สิรินทร 17.00-20.00

พ.มะลิวรรณ 08.00-20.00

พ.มะลิวรรณ 08.00-17.00

พ.มะลิวรรณ 08.00-20.00

พ.มะลิวรรณ 08.00-20.00

พ.มะลิวรรณ 08.00-20.00

พ.อติคุณ 08.00-12.00

พ.สมคิด 08.00-16.00

พ.สันติภาพ19.00-07.00(ER) พ.วิชชุดา19.00-06.00(ER)
พ.วาทิต 08.00-20.00
พ.อนุชา20.00-06.00

กุมารเวชกรรม

-

พ.สุพาพรรณวดี 08.00-20.00 พ.สุพาพรรณวดี 08.00-20.00

พ.เมธินี 17.00-20.00

สูติ-นรีเวชกรรม

พ.อติคุณ 08.00-17.00

พ.อติคุณ 08.00-17.00

พ.อติคุณ 08.00-20.00

พ.จักรกฤษณ 17.00-20.00

สูติ-นรีเวชกรรม (on call)
Eye (ตา)
ENT (หู คอ จมูก)
Skin (ผิวหนัง)
Cardio (หัวใจ)
ศัลย (Breast Head&neck)
อายุรกรรมประสาท(Neuro med)
ศัลยกรรมประสาท (on call)

นิติเวช

แพทยงดออกตรวจ

พ.กรกนก วันที่ 7,14,21,28

พ.ปนัดดา 08.00-17.00

พ.อติคุณ 08.00-17.00

พ.อรวรรณ 12.00-16.00
พ.กรกนก วันที่ 1,8,15,22,29

พ.สมคิด 16.00-20.00

พ. จักรกฤษณ 17.00-20.00

พ.กรกนก วันที่ 2,16,23,

พ.กรกนก วันที่ 3,10,17,

พ.กรกนก วันที่11,18,25

พ.กรกนก วันที่5,19,

พ.กรกนก วันที่ 6,20,

พ.อรวรรณ วันที่ 9,30

พ.อรวรรณ วันที่ 24,31

พ.อรวรรณ วันที่4,

พ.อรวรรณ วันที่ 12,26,

พ.อรวรรณ วันที่ 13,27

พ.ญาณิน 17.00-20.00

พ.อัญชลี 13.00-16.00

พ.พลเทพ 16.00-19.00

พ.ณัษฐา 09.00-12.00

พ.บัณฑิต 08.30-11.30

พ.อัญชลี 13.00-16.00

พ.กนกทิพย 17.00-19.00

-

พ.อุมาพร 17.00-20.00

-

-

-

พ.อุมาพร 09.30-12.30

-

-

-

พ.วลัยรัตน 14.15-16.15

-

-

-

-

-

พ.ทัศนัย 18.00-20.00

พ.ทัศนัย 08.00-12.00

พ.ทัศนัย 18.00-20.00

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.พงษเทพ 09.00-12.00

-

-

-

-

พ.มณีรัตน 13.00-18.00

-

-

-

พ.พงศวัฒน (1st call)

พ.ปวีณ(1st call)

พ.พงศวัฒน (1st call)

พ.ปวีณ(1st call)

พ.คัมภีร (1st call)

พ.คัมภีร (1st call)

พ.พงศวัฒน (1st call)

พ.ปวีณ (2nd call)

พ.พงศวัฒน (2nd call)

พ.ปวีณ (2nd call)

พ.พงศวัฒน (2nd call)

พ.ปวีณ (2nd call)

พ.ปวีณ (2nd call)

พ.ปวีณ (2nd call)

พ.คัมภีร (3rd call)

พ.คัมภีร (3rd call)

พ.คัมภีร (3rd call)

พ.คัมภีร (3rd call)

พ.พงศวัฒน (3rd call)

พ.พงศวัฒน (3rd call)

พ.คัมภีร (3rd call)

-

-

-

-

-

-

พ.วาทิต 13.00-14.00

วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 12.00-16.00 น. พญ.มะลิวรรณ (กุมารเวช) งดออกตรวจ
วันพุธที่ 15,19 มีนาคม 2554 เวลา 17.00-20.00น. พญ.อุมาพร (ENT) งดออกตรวจ
วันเสารที่ 12,26 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-17.00 น. พญ. ปนัดดา (สูติ) งดออกตรวจ
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 20.00-06.00 น. นพ.โอบนิธิ ( ER ) งดออกตรวจ

วันเสารที่ 12,19,26 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00น. พญ.ณัษฐา(จักษุ) งดออกตรวจ
วันเสารที่ 18,19,25,26 มีนาคม 2554 เวลา 19.00-07.00น. นพ.สันติภาพ (ER)งดออกตรวจ

นพ.วิโรจน วองตาประดิษฐ
ผูอนุมัติ

