คลินิกอายุรกรรม : ตรวจรักษาอาการของโรคทีเ่ ป็ น
เรื้อรัง(โทรจอง.074-451754/074-451757)
เบอร์ มอื ถือ(083-1919317/083-1918901)
-หอบหายใจเสี ยงวีด๊ ๆ,ถ่ายเหลวเป็ นมูกเลือด
-เจ็บแน่นหน้าอก, ใจสั้น
-แขนขาอ่อนแรง, ปากเบี้ยว, ชัก
-บวมตามข้อหลายข้อร่ วมกับมีไข้
-ปวดศรี ษะไม่มีบา้ นหมุน, ไมเกรน
-บวมตามแขนขา, กดบุ๋มหรื อบวมตึง
-จุกเสี ยด, ปวดแน่นท้อง, ตัวตาเหลือง, ซีด
-เพลีย, น้ าหนักลด, เบื่ออาหาร, ปั สสาวะบ่อย
-ไอเรื้ อรัง 1 สัปดาห์, ไอเป็ นเลือด, หอบเหนื่อย
-ปั สสาวะแสบขัด, มีไข้, หนาวสัน่ , ปั สสาวะขุ่น
คลินิกนรีเวช : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451762/074-451764)
-ตรวจสอบการตั้งครรภ์
-มีเลือดประจาเดือนมากผิดปกติ
-ตรวจหลังคลอด, ปวดท้องน้อยตกขาวผิดปรกติ
-ภาวะมีบุตรยาก, การคุมกาเนิด
-ความผิดปกติของประจาเดือน, ตกขาวผิดปรกติ
-ตรวจเช็คมะเร็ งของอวัยวะสื บพันธุ์สตรี
-อาการแสบช่องคลอด
คลินิกฝากครรภ์ : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451763)
-รับฝากครรภ์
-ตรวจรักษาอาการป่ วยของสตรี ที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์

คลินิกเวชปฏิบัตทิ วั่ ไป : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451765/074-451768)
-ตรวจเช็คสุขภาพทัว่ ไป, ตรวจรักษาอาการต่างๆ เบื้องต้น
ที่ไม่เรื้ อรังและไม่อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย , มีไข้ตวั ร้อน
ฯลฯ
คลินิกตา : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451770/074-451771)
- ตรวจสายตาตรวจรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ดวงตา
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้ อ : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451752/074-451759)
- ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดส้นเท้า
ปวดข้อมือ-เท้า
-ตรวจรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกทุกชนิด
-ให้บริ การทางเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู กายภาพบาบัด
และกายอุปกรณ์
คลินิกผิวหนัง : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจองวันจันทร์ ,พุธ,ศุกร์ :074-451755)
-คันตามผิวหนัง, ผื่นคัน
- หิ ด กลาก เกลื้อน, สิ วฝ้ า
-ด่างขาว, งูสวัด, อีสุกอีใส(เป็ นแผลตกสะเก็ด)
-รักษาโรคติดเชื้อของอวัยวะสื บพันธุ์ชาย
(กามโรค หนองใน ซิฟิลิส ฯลฯ)
คลินิกเด็ก : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451751/074-451758)
-ให้การรักษาโรค และอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ทั้งหมด

*โทรจองล่ วงหน้ าเวลา(14.00-16.00น.)ในวันราชการ

*โทรจองล่ วงหน้ าเวลา(14.00-16.00น.)ในวันราชการ

คลินิกหู คอ จมูก : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451775/074-451776)
-แผลในปากและลาคอ
-ตรวจการได้ยนิ , ไซนัส
-ตรวจอาการภูมิแพ้, เสี ยงแหบ
-เวียนศรี ษะบ้านหมุน, อาเจียน
-มีน้ าไหลออกจากหู, มีกอ้ นในคอ
-เจ็บคอ, คัดจมูก, ไอ, จาม, ไข้, เป็ นหวัดเรื้ อรัง
คลินิกจิตเวช : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451766)
-สับสน, ซึมเศร้า, วิตก-กังวล
-เครี ยด, นอนไม่หลับ, เอะอะโวยวาย, หูแว่ว
คลินิกทันตกรรม : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451322)
-โรคของฟัน, และโรคเหงือก ทุกชนิด
คลินิกศัลยกรรม : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451760/074-451761)
*ศัลยกรรมทัว่ ไป -อาการคลาเจอก้อนเนื้อบริ เวณ
ร่ างกายยกเว้น ก้อนเนื้อที่อยูบ่ ริ เวณข้อมือ-ข้อนิ้ว
ต่างๆ
-กินกรด, ด่าง, กลืนอาหารติดคอ
-แผลบริ เวณต่างๆ ยกเว้นบริ เวณอวัยวะเพศ
-ทาหมันชาย (อาการเหล่านี้ ออกตรวจทุกวัน)
-ถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด, ท้องเสี ยสลับท้องผูก
เป็ นเวลานาน, ท้องผูกเรื้ อรัง
*ศัลยกรรมประสาท (ยกเว้น เป็ นลมแล้วศรี ษะ
กระแทรกพื้นตรวจคลินิกอายุรกรรม)
*โทรจองล่ วงหน้ าเวลา(14.00-16.00น.)ในวันราชการ

-ขับรถศรี ษะกระแทก
-ลื่น-หกล้มศรี ษะกระแทกพื้น
-ชาแขน-ขาบริ เวณข้างใดข้างหนึ่ง
-ก้อนในสมอง ยกเว้นก้อนที่หนังศรี ษะ
(กรณี เกิดอุบตั ิเหตุไม่ถึง 24 ชม.ตรวจที่หอ้ งฉุกเฉิ น)
*ศัลยกรรมหลอดเลือด- ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าเขียว เย็น คล้ าๆ
-ทาเส้นฟอกไตเทียม
-เส้นเลือดขอด-เส้นเลือดโป่ งพอง
-แผลเรื้ อรังที่เท้า,แผลที่เกิดจากผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวาน
*ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก -โรคหัวใจที่ส่งมาผ่าตัดจากร.พ.
อื่นๆ ให้ส่งตรวจคลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจก่อน
-ล้มหน้าอกกระแทก
-โรคมะเร็ งปอดที่ตอ้ งการผ่าตัด ต้องผ่านคลินิก
อายุรกรรมโรคปอดก่อน
*ศัลยกรรมตกแต่ ง-มีกอ้ นต่างๆ บริ เวณใบหน้า, ใบหู
-มะเร็ งผิวหนัง, ไฝ-ปาน
-ขากรรไกรติด, แข็ง, ปวด
-เสริ มความงามต่างๆ, รักษาแผลเป็ น
*ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ-นิ่วในระบบทางเดินปั สสาวะ
-ต่อมลูกหมากโต
-ก้อนที่อวัยวะเพศชาย
-หย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย
*ศัลยกรรมมะเร็งทางเดินปัสสาวะ-มะเร็ งทางเดินปั สสาวะ
-มะเร็ งอวัยวะเพศชาย
-มะเร็ งต่อมลูกหมาก, กระเพาะปั สสาวะ
*ศัลยกรรมเด็ก-เหมือนศัลยกรรมทัว่ ไปแต่รับเฉพาะเด็กอายุไม่
เกิน 15 ปี

-อัณฑะไม่ลงถุง
-ปลายอวัยวะเพศไม่เปิ ด(ในเด็ก)
*ศัลยกรรมปากแหว่ ง-เพดานโหว่-ปากแหว่ง-เพดานโหว่
*ศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้ า
-กระดูกบริ เวณใบหน้าหัก
-ขากรรไกรติด,แข็ง,ปวด
ศู นย์ คดั กรองโรคระบบทางเดินหายใจ : ตรวจ รักษาอาการ
(โทรจอง.074-451774)
-อีสุกอีใส
-ไข้ตวั ร้อน “>38 องศา”(ผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัว
เบาหวาน-ความดัน)
-ไอต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์
ศู นย์ ถันยเวชช์ : ตรวจรักษาอาการ
(โทรจอง.074-451948/074-451949)
-ก้อนที่เต้านม
-แมมโมแกรม
ห้ องฉุกเฉิน :ให้บริ การอุบตั ิเหตุบาดเจ็บฉุกเฉิ น และ อาการที่
ต้องเข้ารับการรักษาเร่ งด่วน

*โทรจองล่วงหน้ าเวลา(14.00-16.00น.)ในวันราชการ

*โทรจองล่วงหน้ าเวลา(14.00-16.00น.)ในวันราชการ

โทรศัพท์ ติดต่ อ
ประชาสั มพันธ์
074-451040
โอเปอร์ เรเตอร์
074-450000
ศู นย์ เลซิก
074-451746
ศู นย์ โรคหัวใจ
074-451971
ฝังเข็มระงับปวด
074-451756

“ตรวจถูกห้อง จองล่วงหน้า
ไม่เสียเวลา กรุณาเปิดอ่าน”

หน่ วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้ องบัตร)
งานเวชระเบียน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร.074-451051,074-451052,074-451056
Email psu_2500@hotmail.com

