
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามการให้บริการต่างๆ ได้ที่ 
โทร. 0 4241 3456 - 65  
ในเวลาราชการ  ต่อ  522 
นอกเวลาราชการ  ต่อ  0 



 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 1 2.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

อายุรกรรม 
ห้องเบอร์ 27 

นพ.วุฒิศักดิ์ พญ.สุกัญญา นพ.นิววิทย ์ พญ.สิรภัทร 
นพ. 

ปิ่นพงษ์ศานต ์

อายุรกรรมปรึกษา 
ห้องเบอร์ 26 

พญ.จันทร์จิรา พญ.สิรภัทร นพ.เฉลิมวุฒ ิ นพ.นิววิทย์ 
พญ.กาญจนาภรณ์/

พญ.สิรภัทร 

โรคข้อ-รูมาติซ่ึม 
ห้องเบอร์ 66 

พญ. 
จินตาหรา - - 

พญ. 
จินตาหรา 

พญ. 
จินตาหรา 

ทางเดินอาหาร (GI) 
ห้องเบอร์ 77 

นพ.จ ารัส 
(โรคตับ) - 

นพ.จ ารัส 
 

- - 

อายุรกรรมโรคเลือด 

ห้องเบอร์ 66,25 
- - 

พญ.
กรรณิการ์ 

- พญ.กรรณิการ์
(ธาลัสซีเมีย) 

อายุรกรรม โรคไต 

ห้องเบอร์ 24,25 
- - - 

นพ.พิสิฐ /
นพ. 

ปิ่นพงษ์ศานต์ 
- 

หน่วยไตเทียม - ฟอกเลือด 
(09.00-12.00น.) - - - 

- 
ล้างไตทาง
ช่องท้อง 

(13.00-16.00น.) 
- - - 

มะเร็ง 

ห้องเบอร์ 28 

- พญ. 
กาญจนาภรณ์  พญ. 

กาญจนาภรณ์  

คลินิกหอบหืด 
ห้องเบอร์ 66 

- นพ.เฉลิมวุฒ ิ - - - 

 คลินิกล้างไตทางช่องท้องเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลโพนพิสยั 
ก าหนดเดือนละ 1 ครั้ง  (สอบถามได้ที่ รพ.นค. ต่อ 622 , 624) 

คลินิก 
วัน 

 สาขาอายรุกรรม 
1 

 (โรคทางเดินอาหาร) 

(อายุรกรรม) 



 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 1 2.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

คลินิกหัวใจ
ล้มเหลว 

ห้องคลินิกพิเศษ 
- - - 

พญ.จันทร์จิรา 
(สัปดาห์ที่  

2, 4) 
- 

คลินิกวัณโรค 
เต็นท์ 

นพ.เฉลิมวุฒ ิ - - - - 

โรคหัวใจ 
ห้องเบอร์ 25 - พญ. 

จันทร์จิรา 
- - นพ.นิววิทย/์ 

พญ.สุกัญญา 
(รับเฉพาะนัด) 

 

 
เวลา 08.00 - 16.00 น.   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
 คลินิกส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น 
 คลินิกส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่     
 คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 คลินิกการตรวจติดตาม การท างานหัวใจ (24-48 HRS) Holter        
 คลินิกการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) 
 คลินิกการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะ เดิน-วิ่ง ออกก าลังกาย (EST) 
 คลินิกการส่องกล้องหลอดลม – ปอด 
 คลินิกการตรวจสมรรถภาพปอด 
 คลินิกฉีดยารักษาไวรัสตับอักเสบ 
 คลินิกตรวจสุขภาพประจ าปี ต่อ  515 
 ศูนย์พ่ึงได้ (ให้ค าปรึกษาผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง) ชั้น 2 ต่อ 227  
 ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 2 ต่อ 227 
 คลินิกให้การปรึกษาโรคเอดส์ ,โรคเรื้อรังท่ัวไป   ต่อ 175 

 
 
ต่อ 637 

 คลินิกพเิศษ 

2 

คลินิก 
วัน 

 สาขาอายรุกรรม 



 
 
 
 
 

 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

08.00 - 
16.00 น. 

คลินิกโรคจาก
การท างาน 

คลินิกโรคจาก
การท างาน 

คลินิกโรคจาก
การท างาน 

คลินิกโรคจาก
การท างาน 

คลินิกโรคจาก
การท างาน 

08.00 - 
12.00 น. 

ห้องตรวจ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ห้องตรวจ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ห้องตรวจ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ห้องตรวจ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ห้องตรวจ
ลูกค้าสมัพันธ์ 

คลินิกผูสู้งอายุ
คุณภาพ 

คลินิก 
ให้ค าปรึกษา  

(ผู้ใหญ)่ 

คลินิก 
ให้ค าปรึกษา  
(ผู้ใหญ่/เด็ก) 

คลินิกผูสู้งอายุ
คุณภาพ 

ศูนย์สุขภาพดี
วัยท างาน 

 คลินิกหอบหืด  คลินิก Warfarin  
  คลินิก 

Fit For Life 
(DPAC Plus) 

คลินิก 
Fit For Life 
(DPAC Plus) 

 

13.00 - 
16.00 น. คลินิกผิวหนัง 

คลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ 
(แผนปัจจุบัน) 

  คลินิกปวดสงบ 
สยบเมื่อยล้า 

 คลินิกประคับ 
ประคอง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา วัน 
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 คลินิกพเิศษ 



 
 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

ศัลยกรรมทั่วไป 
ห้องเบอร์ 20 

นพ.ขวัญชาย/
นพ.ไตรรัตน ์

นพ.   
อัษฎายุธ 

นพ.    
ณัฐกมล 

นพ.ศราวุธ นพ.จารุวัฒน/์ 
นพ.มานะ 

ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ  

ห้องเบอร์ 21 
- พญ.ภรณี - นพ.ธงชัย - 

ศัลยกรรม
ประสาท 

ห้องเบอร์ 21 
นพ.ฉัตรชัย 

นพ.
อนุสรณ์ 

นพ.ฉัตรชัย - - 

ศัลยกรรมทั่วไป
และทรวงอก  
ห้องเบอร์ 21 

- - นพ.กิตติ - - 

 เวลา 13.00-16.00 น. 

คลินิกคัดกรอง 
มะเร็งท่อน้ าดี 

ห้องเบอร์ 21/1 
- - นพ.กานต์ - - 

คลินิกถันยรักษ์ 
ห้องเบอร์ 20 

- - - - นพ.อัษฎายุธ 

คลินิกตุ้ยพี 
ห้องเบอร์ 21/1 

- - - - นพ.อัษฎายุธ 

ศัลยกรรม
ตกแต่ง 

ห้องเบอร์ 21/1 
- นพ.วิศรุต - - - 

 

 

 สาขาศลัยกรรม 

คลินิก 
วัน 
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คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

ฝากครรภ์ 
ห้องเบอร์ 33 

นพ. 
รัฐวิชญ ์

นพ.กิตติพงษ ์ พญ.รัชนีกร พญ.สุนิดา พญ.พิริยา 

สูติ-นรีเวช/ 
วางแผนครอบครัว 
ห้องเบอร์ 35 

แพทย์
หมุนเวียน 

พญ.วาดวิไล 
มะเร็งนรีเวช 

แพทย์
หมุนเวียน พญ.วาดวิไล 

แพทย์
หมุนเวียน 

 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

08.00-16.00 น. 
คลินิกนมแม ่

(ตึกสูต-ินรีเวช) 
คลินิกนมแม ่

(ตึกสูต-ินรีเวช) 
คลินิกนมแม ่

(ตึกสูต-ินรีเวช) 
คลินิกนมแม ่

(ตึกสูติ-นรีเวช) 
คลินิกนมแม ่

(ตึกสูต-ินรีเวช) 
08.00 - 
12.00 น. 

คลินิกมีบุตรยาก คลินิกมีบุตรยาก คลินิกมีบุตรยาก คลินิกมีบุตรยาก คลินิกมีบุตรยาก 

 
คัดกรองดาว์น
ซินโดรม (QT) 

คลินิกเบาหวาน 
ในหญิงตั้งครรภ์ 

คลินิกเจาะ
น้ าคร่ า (PND) 

 

13.00 -
16.00 น. 

คลินิกรับนม
ส าหรับเด็กติดเชื้อ 

คลินิก 
ธาลัสซเีมีย 

อบรมโรงเรียน
พ่อ-แม่ 1 

(ฟังผลเลือด
หญิงตั้งครรภ์/

สามี) 

คลินิกมารดาเสี่ยง
ครรภ์เป็นพิษ 

คลินิกหลังคลอด 
& วางแผน
ครอบครัว 

 

 

คลนิิกเสี่ยง
ทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อย/
คลอดก่อน
ก าหนด 

คลินิกนมแม่
อบรมโรงเรียน

พ่อ-แม่ 2  
(ฟังผลเลือด
เตรียมคลอด) 

 

 
 
 
 
 

คลินิก วัน 

เวลา วัน 

 สาขาสติู-นรเีวชกรรม 
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คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

กุมารเวชกรรม 
หอ้งเบอร์ 30-32 

นพ.ธานุพล/
พญ.วรินทร์พร 

พญ.รัชดาพร/
แพทย์

หมุนเวียน 

พญ.สุมิศรา/
พญ.วรินทร์พร 

พญ.ธิดานวล/
นพ.สุรพล 

พญ.ภูษณี/
นพ.สุรพล 

คลินิกให้
ค าปรึกษา 

พญ.วรินทร์พร  พญ.วรินทร์พร   

  
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

13.00 - 
15.00 น. 

นพ.ธานุพล 
คลินิกสุขภาพ

เด็กดี 
(จัดกิจกรรม

โรงเรียนพ่อแม่ 
และให้วัคซีนเด็ก   

0-5 ปี) 

พญ.สุมิศรา 
คลินิก 

หอบหืด 
ในเด็ก 

พญ.รัชดาพร 

คลินิก 
ธาลัสซีเมีย 

(เด็ก) 

พญ.ภูษณี 
คลินิกทารกแรกเกิด

ที่มีความเสี่ยง 
หลังคลอด  

 

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

 ให้บริการเด็กท่ีมีภาวะพร่องพัฒนาการรอบด้านและงานสุขภาพจิตเด็ก  
และวัยรุ่น (อายุแรกเกิด ถึง 15 ปี)  

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    
        เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
 

 สาขากมุารเวชกรรม 

คลินิก วัน 

เวลา วัน 
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คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

กระดูกและข้อ 
ห้องเบอร์ 22 

นพ.ชลธิศ 
ศัลยกรรม 

ข้อสะโพกและ 
ข้อเข่า 

นพ.ทศพร 
ศัลยกรรม 

ข้อสะโพกและ 
ข้อเข่า 

นพ.วรวิทย ์
(เวชศาสตร์
การกีฬา) 

นพ.กฤษฎา 
นพ.ณัฏฐพล/ 
นพ.วรัญญ ู

 
 
  
 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง   
ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

ตรวจตา 
ห้องเบอร์ 38 

พญ.โสพิศ พญ.ศิริธร พญ.ภิรดี พญ.เมธาวี แพทยห์มุนเวียน 

 
 
 

คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
หู คอ จมูก 

ห้องเบอร์ 42 
นพ.เอกพนธ์ พญ.สิริมน พญ.ธิดา นพ.เอกพนธ์ แพทยห์มุนเวียน 

 

 สาขาจกัษุวทิยา 

 สาขาโสต ศอ นาสกิ 

คลินิก วัน 

คลินิก 
วัน 

คลินิก 
วัน 

 สาขาศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 
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คลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

ห้องเบอร์ 28 - - พญ.ศศิยา - พญ.วันรัฐ 
 
 
 
 

 

คลินกิแพทย์เฉพาะทาง  ในวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

จิตเวช 

ห้องเบอร์ 37 
พญ.มนฤดี พญ.มนฤดี - นพ.เอกอาชาน นพ.เอกอาชาน 

เวลา 08.30  - 16.00 น.    ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
 คลินิกให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต  
 คลินิกให้การปรึกษาทางโทรศัพท์   
 คลินิกจิตสังคมบ าบัด 
 คลินิกเลิกบุหรี่ , สุรา , ยาเสพติด                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สาขาจติเวชและยาเสพตดิ 

คลินิก วัน 

ต่อ 215 , 355 
 

 สาขาเวชกรรมฟืน้ฟ ู

คลินิก วัน 
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   ในวันราชการ 

 ในเวลาราชการ    ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
   เวลา 08.30 - 16.00 น.  

 นอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี  
   เวลา 16.00 - 20.00 น.  

 

 
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม 

 บริการฝังเข็มแพทย์แผนจีน 
1. กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ, ไมเกรน, ปวดคอ บ่าไหล่  

Office syndeom, ปวดหลัง, ปวดเข่า 
2. โรคระบบประสาท และกล้ามเนื้อ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต,  

กล้ามเนื้ออ่อนแรง,อัมพาตใบหน้า 
3. โรคอ่ืนๆ นอนไม่หลับ, ภูมิแพ้, มีเสียงผิดปกติในหู, 

ประจ าเดือนมาไม่ปกติ       
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. 

 บริการแพทย์แผนไทย นวดรักษาอาการ นวดฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต, 
ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร , จ่ายยาสมุนไพร  
ให้การรักษา โดยวิธีการทางแพทย์แผนไทย เช่น หัตถการการพอกยา , การเผายา , 
ยาปรุงเฉพาะราย   
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.30 – 15.30 น. 

 คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย  โรคที่ได้รับการรักษามีดังนี้ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร 
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง มือชา เท้าชา ผู้ป่วยมะเร็ง 
ระยะประคับประครองกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์  
อัมพาต พาร์กินสัน ปลอกประสาทอักเสบ  
ริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ฯลฯ   
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  08.30 – 15.30 น.  
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โรงพยาบาลหนองคาย 

มีรถพยาบาลบริการ  ฟร ี ตลอด 

24 ชัว่โมง 

 
 

  

นอกเวลาราชการ (วันราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร ์ ช่วงเย็น   เวลา  17.00 – 21.00 น.      
 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์   ช่วงเช้า    เวลา  08.00 – 12.00 น. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว  โปรดแสดงสิทธิ์การรักษา บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือทะเบียนบ้าน เพ่ือตรวจสอบ และใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 

ตรวจโรคทั่วไป   
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ฐานข้อมูลสื่อสุขภาพ  
โรงพยาบาลหนองคาย 

 
 
 
 

ผลิตโดย...  กลุ่มงานสุขศึกษา   
ปรับปรุงครั้งลา่สุด: 23 พฤศจิกายน 2565 

 
 

“รบัผิดชอบหน้าท่ี มารยาทดี มีน ้าใจ” 
 


