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Central Chest Institute of Thailand (CCIT)

ขั้นตอนการใหบริการ

 รับรักษาผูปวยเฉพาะทางโรคหัวใจและปอด

ผูปวยใหม เปดใหบริการตั้งแตเวลา 7.00 - 11.00 น.

l วันจันทร - ศุกร โดยติดตอที่เบอร 99 จุดรับผู ปวยใหม อาคาร
เอนกประสงค

l ผูปวยใหมจะไดรับการตรวจภาพรังสีปอดที่กลุมงานรังสี เบอร 100
l หองฉกุเฉนิ ตรวจรกัษาผูปวยหนกัโรคหวัใจและโรคปอด ตลอด 24 ชัว่โมง

ผูปวยเกา

l ผูปวยหัวใจ ยื่นบัตรหองเบอร 30 ตึก 7 ชั้น 1
l ผูปวยปอด ยื่นบัตรหองเบอร 13 ตึก 8 ชั้น 2
l นัดผูปวยเปนชวงเวลา 9.00 - 10.00 น., เวลา 10.00 - 11.00 น.

เวลา 11.00 - 12.00 น. ใหมากอนนัด 1 ชั่วโมง
l ผูปวยศัลยกรรม วันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 - 12.00 น. ตึก 8 ชั้น 3 

รับบัตรเวลา 6.00 น.
l จุดบริการเจาะเลือด วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 15.00 น. ตึก 8 ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ เปดบริการตรวจรักษาโรคหัวใจและปอด

1. วันจันทร - ศุกร เวลา 16.00 - 19.30 น. 
 (ผูปวยยื่นบัตรไมเกินเวลา 18.00 น.)
2. วันเสาร เวลา 9.00 - 13.00 น.
 l เปดจัดคิวกอนเวลานัด 1 ชั่วโมง ติดตอที่จุดบริการหองเบอร 30
  ตึก 7 ชั้น 1
 l ผูปวยใหม ติดตอที่จุดบริการ เบอร 12 ตึก 7 ชั้น 1 
  (กอนเวลา 11.00 น.)

คลินิกพิเศษ

- คลนิกิโรคหวัใจลมเหลว ศนูยโรคปอดจากการประกอบอาชพี ทกุวนัจนัทร
- คลินิกวัณโรคดื้อยา ทุกวันอังคาร
- คลินิกผูปวยใสเครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องกระตุนหัวใจ ทุกวันอังคาร
- Sleep Clinic ทุกวันพุธ
- คลินิกวารฟาริน อายุรกรรม ทุกวันพุธ
- คลินิกวารฟาริน ศัลยกรรม ทุกวันพฤหัสบดี
- คลินิกอดบุหรี่ คลินิกวัณโรค คลินิกโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (COPD) และ

หืดหอบ คลินิกผูสูงอายุ คลินิกฟนฟูสมรรถภาพรางกายผูปวยโรคหัวใจ
และโรคปอด ทุกวันจันทร - ศุกร 

- กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อ ขอตอ (นอกเวลาราชการ) ทุกวันจันทร, 
พุธ, ศุกร

สิ่งที่ควรนําติดตัวกอนมารับบริการ

- บัตรประจําตัวประชาชน
- บัตรประจําตัวผูปวยของสถาบันโรคทรวงอก
- เอกสารรับรองสิทธิการเบิกจาย
- ใบสิทธิบัตรหรืออื่นๆ
- ใบนัดตรวจของแพทย
- เอกสารการสงตัวในกรณีที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลอื่น, ขอมูลทางการตรวจ

พิเศษ และฟลมเอกซเรย
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การบริการตรวจโรคผูปวย

นอกเฉพาะทาง โรคหัวใจ

และโรคปอด ดวยแพทย

ผูเชี่ยวชาญ

การตรวจสมรรถภาพหัวใจดวย

การเดินบนสายพาน

การผาตัดหัวใจ

การอภบิาลผูปวยหนกัโรคหวัใจ

หลังการผาตัดหัวใจ
การตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร

การใหบริการตรวจสวนหัวใจดวยการฉีดสี

การขยายเสนเลือดหัวใจ, ลิ้นหัวใจ

การตรวจทางจุลชีวะ

การตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องตรวจ

สนามแมเหล็กไฟฟา

ฟนฟูสมรรถภาพรางกายผูปวย

โรคหัวใจและโรคปอด

การตรวจการทํางานของปอด

การใหบริการตรวจ

หัวใจดวยคลื่นเสียง

สะทอนความถี่สูง

Ê¶ÒºÑ¹âÃ¤·ÃÇ§Í¡
เป นหน วยงานของภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการเฉพาะทางดานการรักษา

ผูปวย โรคหัวใจและปอด โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางให

การตรวจวินิจฉัย รักษาดวยเครื่องมือทางการแพทยดวย

เทคโนโลยีขั้นสูง และวิธีการที่ทันสมัยในสาขาตางๆ คือ สาขา

อายรุกรรมหัวใจ สาขาอายรุกรรมปอด สาขาศลัยกรรมทรวงอก 

และสาขาอื่นๆ
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l ฝกหายใจ เคาะปอด ระบายเสมหะตกคางในปอด

l ดูแล รักษา ภายหลังผาตัดหัวใจและปอด

l ฟนฟูสมรรถภาพรางกายผูปวยโรคปอด โรคหัวใจและ 

 หลอดเลือด


