
          ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
1 ข�อม�ลการขอทราบประว�ต�ผ��ป�วย งานเวชระเบ�ยน

และสถ�ต�
ต�ก 7 ช�"น 1
7103,7107

2 ข�อม�ลการขอย�ายผ��ป�วย ( REFER ) หน-วยผ��ป�วย
ฉ/กเฉ�น

ต�ก 7 ช�"น 1
7121-3

3 ข�อม�ลคล�น�กอดบ/หร�3/ คล�น�กผ��ส�งอาย/ คล�น�กอดบ/หร�3 
คล�น�กผ��ส�งอาย/

ต'กอน�นทสถาน   
7129

ต�ก 7 ช�"น 1
7138



          ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
4 ข�อม�ลการให�ส/ขศ�กษา งานส/ขศ�กษา ห�อง  95 หน�วย

จ�ายกลางเก�า
1229

5 ข�อม�ลการร�กษาฟ<นในผ��ป�วยโรค
ห�วใจ

กล/-มงานท�นต
กรรม

ต�ก  3  ช�"น 1
1243

6 ข�อม�ลการใช�ยา โต@ะเภส�ชกร ข�างห�องยา 
ต'ก 7 ช�/น 1 

7110 - 1



         ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
7 ข�อม�ลการจองค�ว/ความร��เบB"องต�นก-อน

ผ-าต�ด
กล/-มงาน

ศ�ลยกรรม
ต'ก 7 ช�/น 3
7303 - 4

8 ข�อม�ลการให�ความร��หล�งผ-าต�ด หอผ��ป�วย 7 ช�"น 9 ต'ก 7 ช�/น 9
7990 -1

9 ข�อม�ลส�ทธ�และสว�สด�การผ��ป�วย
บ�ตรทอง

ห�องตรวจ 
เบอรE92

หน�วยจ�ายกลาง
เก�า ช�/น 1

1242,1248



         ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
10 ข�อม�ลส�ทธ�และสว�สด�การผ��ป�วยระบบ

เบ�กจ-ายตรง
ห�องตรวจ 

เบอรE 93 /45
หน�วยจ�ายกลาง
เก�า ช�/น  1 /1247
 ต'ก 7 ช�/น 1/7134

11 ข�อม�ลเก�3ยวก�บ โภชนว�ทยา หน-วยจ-ายกลาง
เก-า ช�"น  2

หน�วยจ�ายกลาง
เก�า ช�/น  2/1300

12 ข�อม�ลประก�นช�ว�ต/ประก�นส�งคม งานธ/รการ
ฝ�ายบร�หารท�3วไป

ต�ก 7 ช�"น 5
7507-8



          ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
13 ข�อม�ลประกาศร�บสม�ครงาน/ ผลสอบ/ 

ตรวจสอบรายชB3อ
- งานการเจ�าหน�าท��
- บอร$ดหน�าฝ7ายบร�หาร
ท��วไป / ด�านข�างล�ฟท$
ต'ก 7 ช�/น 1

ต�ก 7 ช�"น 5
ฝ�ายทร�พยากร

บ/คคล
7559,7510

14 ข�อม�ลส-วนบ/คคล งานการเจ�า
หน�าท�3

ต�ก 7 ช�"น 5 ฝ�าย
ทร�พยากรบ/คคล

7559,7510
15 ข�อม�ลว�ชาการแพทยE /พยาบาล /ว�จ�ย /วารสาร/

ตIารา
งานห�องสม/ด ต�ก 7 ช�"น 5

7552



          ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
16 ข�อม�ลส�3งต�พ�มพE/แผ-นพ�บ/วารสาร/

จ/ลสาร/รายการโทรท�ศนE/ว�ทย/กระจาย
เส�ยง

งาน
ประชาส�มพ�นธE

ฝ�ายบร�หาร
ท�3วไป
7132

17 หน�งสBอเว�ยน/ประกาศ ของส-วน
ราชการ

-งานสารบรรณ
- Web Site สถาบ�น

ต'ก 7 ช�/น 5
7507-8

18 ข�อม�ลว�ชาการพยาบาล กล/-มภารก�จบร�การ
ว�ชาการ

ต�ก 7 ช�"น 5
7525-6



         ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
19 ข�อม�ลโครงการ/แผนงาน ฝ�ายแผนงานและ

ประเม�นผล
ต�ก 7 ช�"น 5

7528
20 ข�อม�ลงบประมาณ/ประมวลรายได� ฝ�ายการเง�นและ

บ�ญช�
ต�ก 7 ช�"น 5

7518
21 ข�อม�ลศ�นยEประสานราชการใส

สะอาด
ส�าน�กรองผ��อ�านวยการก

ล<�มภารก�จอ�านวย
การ/Website  สถาบ�น

โรคทรวงอก

ต'ก 7 ช�/น 5
7503

ต'ก 7 ช�/น 1
htt://203.185.128.100



         ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
22 ประกวดราคา( E/AUCTION)

/สอบราคา/จ�ดซB"อจ�ดจ�าง
-ฝ�ายพ�สด/และ
บIาร/งร�กษา
-บอรEดประกาศ
-Website  สถาบ�น

ฝ7ายพ�สด< ฯ
1201-2

หน�าฝ7ายบร�หาร
ท��วไปต'ก 7 ช�/น 5
    ต'ก 7 ช�/น 1

23 ข�อม�ลท�3วไป Website  สถาบ�นโรค
ทรวงอก

ศ�นยEข�อม�ล
ข-าวสาร

ต�ก 7 ช�"น 1
7133



ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
24 อB3น ๆ  การให�บร�การ/ว�น  เวลา  การ

ตรวจร�กษา/สถานท�3ตรวจ สอบถามด�วย
ตนเอง  เค�านEเตอรEงานบร�การพ�เศษ

เค�านEเตอรEงาน
บร�การพ�เศษ

ต�ก 7 ช�"น 1
7133

25 ต�ดต-อเก�3ยวก�บประก�นช�ว�ต งานธ/รการ 
ฝ�ายบร�หารท�3วไป

ต'ก 7 ช�/น 5
7507-8

26 ศ�นยE REFER สายด-วนโรคห�วใจ หน-วยงานฉ/กเฉ�น ต�ก 7 ช�"น 1
1668



ด�ชน�ข�อม�ลการส�บค�น  พระราชบ�ญญ�ต�ข�อม�ลข�าวสาร
ล�าด�บ เร��อง หน�วยงาน สถานท��/เบอร$

โทรศ�พท$
27 สอบถามผลเลBอด ต�ก 9 ช�"น 3 1262
28 สอบถามการเจาะเลBอด ต�ก 9 ช�"น 1 1264
29 ศ�นยEพ�ฒนาค/ณภาพ/ศ�นยEความเส�3ยง ต�ก 7 ช�"น 5 1289


