เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลจอมทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน

1100

นพ.เพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์

1502

กลุม่ อานวยการ
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โอเปอร์เรเตอร์
ธุรการ (อาท,ต้า,ปราง)

กลุม่ อานวยการ
เบอร์โทร

กลุม่ งานพัสดุ (ต่อ)

เบอร์โทร

1101

พัสดุ(คลังวัสดุวิทย์) (ป้าต้อย,ปีด้ า,เค้ก)

1344

1103,1501

พัสดุ(งานซ่อม,งานครุภัณฑ์) (ออย,มิน้ )

1345

ศูนย์ยานพาหนะ

1133

พัสดุ (ปีน้ ก)

1311

ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล

1216

พัสดุ (แฟกซ์)

1346

ป้อมยามหลังโรงพยาบาล

1316

ศูนย์พนักงานทาความสะอาด

1353

ห้องประชุมอินทนนท์

1194

ซักฟอก

1256

ห้องประชุมหัวเสือ

1198

ช่างศิลป์ (อ้ายต้น)

1195

ห้องประชุมอ่างกา

1199

เบอร์โทร

ห้องประชุมรวมใจ

1212

กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล

ห้องประชุม

หน.งานทรัพยากรบุคคล (ปีแ้ อ็ด สุพัตรา)

1140

ห้องประชุมกุหลาบพันปี

1213

งานทรัพยากรบุคคล (อ้ายเชน)

1327

ห้องประชุม ใหม่

1227

งานทรัพยากรบุคคล (ปีล้ ี้,ปีอ้ อ้ ม)

1211

ห้องศูนย์คุณภาพ

1239

กลุม่ งานบัญชี

เบอร์โทร

หน.กลุ่มงานบัญชี (ปีเ้ อ๋ สิรินยา)

1119

งานบัญชี (ปีก้ านดา,ปีต้ ่าย,ต่าย)

1149

กลุม่ งานการเงิน

เบอร์โทร

หน.งานการเงิน (ปีน้ ิด พุริดา)

1226

งานการเงิน (ออย,ปิฝ้ ้าย,ปิน้ มิ่ )

1102

งานการเงิน (ปีเ้ บนซ์,ก้อย)

1296

งานการเงิน (นอกเวลา)(ปีต้ ุ๊ก,ปีเ้ มย์,ป้าย)
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

หน.กลุ่มงาน (อ้ายเก่ง สุรเชษฐ์)
กลุม่ งานพัสดุ
หน.งานพัสดุ (ปีห้ น้อย จุฑามณี)

ร้านอาหาร,สหกรณ์ ฯลฯ
ร้านอาหารโรงพยาบาล

1317

สหกรณ์

1205

ร้านแว่นตา

1204
เบอร์แจ้งเหตุ (ซ้อมแผน)

1151,1152

เบอร์ฉกุ เฉิน โซนเหลือง

1303

เบอร์โทร

เบอร์ฉกุ เฉิน โซนแดง

1304

1115

เบอร์ฉกุ เฉิน โซนเหลือง (หน้าห้องบัตร)

1305

เบอร์โทร

เบอร์ฉกุ เฉิน โซนเขียว (หน้าห้องยา)

1306

1144

พัสดุ (คลังวัสดุทั่วไป) (ปีร้ ัตน์,อุ๋ย)

1145

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

กลุม่ เภสัชกรรม

1310

กลุม่ งานเวชกรรมสังคม

หน.งานเภสัชกรรม (เภสัชจิ๋ม)

1130

หน.งานเวชกรม (ปีป้ ุ๊ วราภรณ์)

1229

ห้องยาผู้ป่วยใน

1131

งานเวชกรรมสังคม (หมอก)

1228

ห้องยาผู้ป่วยนอก

1132

งานเวชกรรมสังคม (เอ๋)

1235

NCD ห้องยา

1185

งานอนามัยชุมชน

1335

ห้องคลังยา

1248

งานระบาด (ต้น)

1338

คลังยา NCD (เภสัชบี)

1348

งานอนามัยชุมชน (ปีแ้ ม้ว)

1108

ห้องยาใน ชั้น 1 ตึกสิริภูมิ

1365,1366,1367,1368

ห้องผสมยา

1116

ห้องยา (ส่งเสริม)

1105

ห้องผสมยา ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ

1237

กลุม่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์ทางเลือก

1183

กลุม่ งานทันตกรรม

กลุม่ งานโภชนศาสตร์

หน.งานทันตกรรม (หมอสมเจต)

1155

งานทันตกรรม

1122

งานทันตกรรม/บัตร PCU

1339

กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิ ยาคลินิก
หน.กลุ่มงานพยาธิวิทยา (ปีแ้ ต๋ว)
งานพยาธิวิทยา

1128

งานโภชนาการ

1117
กลุม่ งานประกันสุขภาพ

งานประกัน (ใหม่,แอ้,นิม่ ,นงค์)

1206

งานประกัน (มี่,หมิว,เบียร์,แหม่ม,โส)

1207

ศูนย์สิทธิ (แป้ม)

1215

1293,1294,1295
กลุม่ งานสารสนเทศทางการแพทย์
กลุม่ เวชกรรมฟื้นฟู

หน.งานห้องบัตร (เบียร์)

1160

กายภาพบาบัด

1182

ห้องบัตร

กิจกรรมบาบัด

1158

ทาบัตร คัดกรองชั้น P

1301

ทาบัตร คัดกรองชั้น P

1302

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

1609,1254

กลุม่ งานรังสีวทิ ยา

1121,1214

หน.งานรังสีวิทยา (พ.มนัส)

1307

ศูนย์คอม (อ้ายโก้,อ้ายโอ)

1319

งานรังสีวิทยา

1110

ศูนย์คอม (อ้ายดุลย์)

1162

CT SCAN เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์

1308

กลุม่ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

แผนงาน
กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล

กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล

ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

1200

ห้องฝ่ายการพยาบาล

1111

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ER

1318

1112,1114

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ต่อ)
ห้องแพทย์ตรวจตา

1347

โต๊ะออกใบนัด

1314

ห้องตรวจคนไข้สูติ-นรีเวช

1354

Call Center

1309

OPD (โต๊ะรีเฟอร์ , แอดมิด)

1129

เปล ER

1137

OPD (โต๊ะตรวจคนไข้ทั่วไป ห้องห้อง 8)

1291

เปล ชั้น 2 ตึกสิริภูมิ

1322

OPD ทั่วไป โต๊ะสกรีน

Fax

1184

ห้องสลายนิว่

1312

OPD (อายุรกรรม) โต๊ะสกรีน

1313

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

1292,1134

หน.งานผู้ป่วยนอก (ปีห้ ล้า จันทร์พลอย)

1123

OPD (เด็ก) โต๊ะสกรีน

1326

งานตรวจสุขภาพ

1123

ห้องตรวจโรคตา (เคาท์เตอร์)

1197

ห้องตรวจ 3 อายุรกรรม

1124

ห้องฉีดยา OPD (เบอร์ 23)

1358

ห้องตรวจ 4 อายุรกรรม

1125

OPD (ศัลยกรรม+ยูโร) โต๊ะสกรีน

1392

ห้องตรวจ 5 ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

1126

OPD (กระดูก) โต๊ะสกรีน

1218

ห้องตรวจ 6 ศัลยกรรม

1127

OPD (หู คอ จมูก) โต๊ะสกรีน

1138

ห้องตรวจ 7 ศัลยกรรม

1156

คัดกรอง ARI

1141

ห้องตรวจ 8 ทั่วไป

1192

ประชาสัมพันธ์ ปีไ้ ก่นุชนาถ

1302

ห้องตรวจ 9 ทั่วไป

1193

หน.งานส่งเสริม (ปีแ้ อ๋ม ดวงตา)

1107

ห้องตรวจ 10 ทั่วไป

1109

โต๊ะสกรีน ส่งเสริม (PCU)

1104

ห้องตรวจ 11 ทั่วไป

1357

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม (PCU)

1106

ห้องตรวจ 12 สูติ

1354

ห้องตรวจ ส่งเสริม (PCU)

1225

ห้องตรวจ 21 เด็ก

1328

เดย์แคร์คลินิก

1253

ห้องตรวจ 14 เด็ก

1329

ห้องล้างแผล

1255

ห้องตรวจ 15 หู คอ จมูก

1135

ห้องตรวจ 16 หู คอ จมูก

1136

ห้องตรวจ 17 ทั่วไป

1139

ห้องตรวจกระดูก

1210

กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล

กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ต่อ)

กลุม่ งานการพยาบาลวิสัญญี

เบาหวาน ความดัน

หน.งานวิสัญญี (ป้ารุ่ง)
วิสัญญี

1147
1146

ห้องตรวจเบาหวาน 1

1355

ห้องตรวจเบาหวาน 2

1356

โต๊ะสกรีนคนไข้เบาหวาน,ความดัน

1157

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ไตเทียม 1

1221

ผู้ป่วยอายุกรรมชาย
เคาท์เตอร์พยาบาล
1320,1321

CAPD ห้องล้างไตทางหน้าท้อง

1203

ไตเทียม

ไตเทียมเอกชน

1391,1603

เคาท์เตอร์พยาบาล

กลุม่ งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก
หน.งาน ICU (ปีไ้ ก่ กรรณิการ์)

1220

ICU

1223

NICU (หน.ปีจ้ ิ๊บ กรภัทร)

1224

PICU

ผู้ป่วยอายุกรรมหญิง

ห้องพิเศษชัน้ 5
เคาท์เตอร์พยาบาล

1340,1341

1350

1232,1233

ห้องพิเศษชัน้ 6
กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
หน.งานห้องคลอด (ป้าอัมพร)
1333
ห้องรอคลอด
1336
ห้องคลอด (หลังคลอด)
13,311,332
กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
หน.งานห้องผ่าตัด
OR
ห้องพับผ้า

1147
1113
1315

หน.งานห้องพิเศษ
เคาท์เตอร์พยาบาล

1362
1360,1361

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
เคาท์เตอร์พยาบาล
ห้องศูนย์ข้อมูลมะเร็ง

1241,1243
1242

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูต-ิ นรีเวช
เคาท์เตอร์พยาบาลงานห้องคลอด
1331,1332
ห้องคลินิกนมแม่
1337

กลุม่ งานการพยาบาลจิตเวช
หน.งานจิตเวช (ปี้ตู่ นพวรรณ)
1263
งานจิตเวช
1264
กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หน.งานกุมารเวช (ปี้รุ่ง พิทยา)
เคาท์เตอร์พยาบาล Incart

องค์กรแพทย์
ห้องพักแพทย์

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลจอมทอง

1363
1234,1378

053-341015
053-341016

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
หน.งานกุมารเวช (ปี้รุ่ง พิทยา)
1363
เคาท์เตอร์พยาบาล
1234,1378

053-341218
053-341219
053-362075
053-362076
053-362077

กลุม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดกิ ส์
เคาท์เตอร์พยาบาล
1230,1231
กลุม่ งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้

หน่วยจ่ายกลาง ซัพพลาย

1118

1245

053-362078
053-362079
053-362080 งานประกัน
เบอร์ Fax 053-341521

