กลุ่มงานบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

มจพ.กรุงเทพฯ

อาคาร 79 (อาคารที่มีร้านSEVEN ELEVEN)

มจพ. ปราจีนบุรี

ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มจพ. วิทยาเขตระยอง

บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

มจพ. กรุงเทพฯ โทร

(02)5552174 , (02)5552175
(02)5552000 ต่อ 1124, 1125, 1126

เวลาทาการ

มจพ. ปราจีนบุรี โทร

(037)217300-9 ต่อ 7035

มจพ. วิทยาเขตระยอง

(038)627048

กทม เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์

8.00 – 19.00 น.

เสาร์

8.00 – 16.00 น.

จันทร์ - ศุกร์

8.00 – 19.00 น.

เสาร์

8.00 – 16.00 น.

จันทร์ – ศุกร์

8.30 – 15.30 น.

ปราจีนบุรี
วิทยาเขตระยอง

เสาร์ปิดทาการ
ปิดบริการ

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การให้บริการของกลุ่มงานบริการสุขภาพ
1. หน่วยบริการรักษาพยาบาล บริการตรวจรักษาโดยแพทย์, จิตแพทย์และให้การพยาบาลต่างๆ
พร้อมมีรถพยาบาลบริการส่งโรงพยาบาลกรณีมีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2. หน่วยประกันอุบัติเหตุ ดาเนินการในการจัดสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา
3. หน่วยส่งเสริมสุขภาพ ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ จัดกิจกรรม,โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค,เผยแพร่ ความรู้ ด้านสุขภาพแก่นักศึกษา และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นักศึกษาและบุคลากร เช่น เพศศึกษา เอดส์ ยาเสพติด ฯลฯ
4. หน่ว ยโภชนาการ ควบคุมดูแลร้านค้า , ผู้ ประกอบการด้านอาหารในมหาวิทยาลัย ให้ถูก
สุขอนามัย และ ถูกหลักโภชนาการ

 เวลาให้บริการของหน่วยบริการรักษาพยาบาล 
ภาคการศึกษาปกติ
มจพ.กรุงเทพฯ
วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.00 – 19.00 น.

วันเสาร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

หยุดทาการ

วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจาปี

มจพ.ปราจีนบุรี
วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.00 – 16.00 น.

วันเสาร์

เวลา 08.00 – 17.00 น.

หยุดทาการ

วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจาปี

มจพ.วิทยาเขตระยอง
วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.30 – 17.30 น.

หยุดทาการ

วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจาปี

ภาคฤดูร้อน - ปิดภาคเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์
หยุดทาการ

เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจาปี

ตารางเวลาทาการตรวจรักษาของแพทย์ มจพ. กรุงเทพฯ
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
14.30-16.30 น.
12.30 – 14.30 น.
11.30 – 13.30 น.
11.00 - 13.00 น.
14.30 - 16.30 น.
17.00 – 19.00 น.
12.30 – 14.30 น.
10.00 - 12.00 น.

สาขา
ศัลยแพทย์
อายุรแพทย์
หู คอ จมูก
กระดูกและข้อ
ศัลยแพทย์
จิตแพทย์
อายุรแพทย์
แพทย์ทวั่ ไป
ปิดทาการ

DOCTOR’S WORKING – HOURS SCHEDULE
(Subject to change without notice)
DAY
TIME
SPECIALIST
MONDAY
2:30 pm – 4:30 pm
SURGEON
TUESDAY
12:30 pm – 2:30 pm
MEDICINE
WEDNESDAY
11:30 am – 1:30 pm EAR NOSE THROAT (ENT)
11:00 am - 1:00 pm
ORTHOPEDIC
THURSDAY
2:30 pm - 4:30 pm
SURGEON
5:00 pm – 7:00 pm
PSYCHIATRIST
FRIDAY
12:30 pm – 2:30 pm
MEDICINE
SATURDAY
10:00 am - 12:00 am
GENERAL PRATITIONER
SUNDAY
CLOSE

ตารางเวลาทาการตรวจรักษาของแพทย์ มจพ. ปราจีนบุรี
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
จิตแพทย์

เวลา
สาขา
12.00 – 13.00 น.
แพทย์ทวั่ ไป
12.00 – 13.00 น.
แพทย์ทวั่ ไป
12.00 – 13.00 น.
กระดูกและข้อ
12.00 – 13.00 น.
แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป
12.00 – 13.00 น.
แพทย์ทวั่ ไป
มาทาการทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 – 15.30 น.

ตารางเวลาทาการตรวจรักษาของแพทย์ มจพ. วิทยาเขตระยอง
*ทาการตรวจรักษาโดยแพทย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(สอบถามรายละเอียด ได้ที่ห้องพยาบาล มจพ.วิทยาเขตระยอง)

หมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงานบริการสุขภาพ
หน่วยบริการรักษาพยาบาล, หน่วยส่งเสริมสุขภาพ (กทม) (02)5552000 ต่อ 1126 สายตรง (02)5552174
หน่วยประกันอุบัติเหตุ (กทม)

(02)5552000 ต่อ 1124 สายตรง (02)5552175

หน่วยโภชนาการ (กทม)

(02)5552000 ต่อ 1179

หน่วยบริการรักษาพยาบาล มจพ.ปราจีนบุรี

(037)217300-9 ต่อ 7035

ห้องพยาบาล มจพ. วิทยาเขตระยอง

(038)627048

โทรสาร (กทม)

(02)5850663

