
ทรงตวับนเสน้เชอืก(slacklining)สถานพยาบาลฉุกเฉินในจงัหวดัอิบารากิท่ีรบัตรวจเวลากลางคืนและวนัหยุด 
(ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหต)ุ 1. หากตอ้งการเขา้รบัการตรวจ กรณุาโทรศพัทม์าติดตอ่สอบถาม ตามชว่งเวลาท าการท่ีระบไุวด้งัขา้งตน้นี้ 

2.ผูท่ี้ไม่สามารถส่ือสารดว้ยภาษาญ่ีปุ่ นได กรณุามาติดตอ่พรอ้มผูท่ี้รูภ้าษาญ่ีปุ่ น 

ชือ่ยอ่สถานพยาบาล ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทรศพัท ์ แผนกรกัษาโรค 

วนัหยุด เวลากลางวนั  
(วนัอาทิตย ์

วนัหยดุราชการ, วนัส ้ินปี, 
วนัข ้นึปีใหม่) 

วนัหยดุ เวลากลางคืน  
(วนัอาทิตย,์ นหยดุราชการ, 
วนัส ้ินปี, วนัข ้นึปีใหม)  

วนัธรรมดา เวลากลางคืน 
 (วนัจนัทร-์เสาร)์  

คลินิกฉุกเฉินรบัตรวจตอนกลางคืน 
และวนัหยุดเมืองมิโตะ (มิโตะช;ิ 
คิวจิทซ ึยะคงั คิงคิว ชนิเรียวโจะ)   

993-13 ต าบลคาซาฮาระ  
อ าเภอมิโตะ  
(ภายในศูนยอ์นามยัเมืองมิโตะ /  
มิโตะช ิโฮเคน เซนเตอร)์  

029-243-8825  

แผนกอายุรกรรม/ 
แผนกกมุารเวช(แผนกด็ก)/แผนก
ศลัยกรรม 9:00-12:00 

13:00-15:30 

(แผนกอายุรกรรม/  
แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก))  
19:30-22:30  

(แผนกอายุรกรรม / 
 แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก)) 
19:30-22:30  

029-243-8840 แผนกทนัตกรรม   

คลินิกฉุกเฉินเมืองฮิตาจิ (ฮิตาจิช;ิ 
คิวจิทซ ึคิงคิว ชนิเรียวโจะ)  

1-17-1 พี-ทชั คนัช ัน้2 ต าบลไซไว 
อ าเภอฮิตาช ิ 0294-33-5353 แผนกอายุรกรรม /  

แผนกกมุารเวช(แผนกเด็ก) 
9:00-11:30, 
13:00-16:00 

  

คลินิกฉุกเฉินตรวจตอนกลางคืนและ วนัหยุด
เมืองซจึิอรุะ (ซจึิอรุะช;ิ 
คิวจิทซ ึคิงคิว ชนิเรียวโจะ)  

2-7-27 ชโิมทาคาซ ึอ าเภอซจึิอรุะ 
 (ภายในศูนยอ์นามยัซจึิอรุะ / ซจึิอรุะ 
โฮเคน เซนเตอร)์  

029-823-9628  แผนกอายุรกรรม /  
แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก) 

แผนกกมุารเวช(แผนกด็ก)  
9:00-12:00, 
13:00-16:00  

19:00-22:00  

(แผนกอายุรกรรม: ส.)  
(แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก):  
พฤ./ศ./ส.)  
19:00–22:00 

คลินิกฉุกเฉินเมืองอิชโิอกะ 
 (อิชโิอกะช;ิ คิงคิว ชนิเรียวโจะ) 

10528-25 โอสุนะ อ าเภออิชโิอกะ  
(ในโรงพยาบาลอิชโิกะอิชไิค / 
 อิชโิอกะชอิิชไิค เบียวอิน) 

0299-23-3515  แผนกอายุรกรรม /  
แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก) 

9:00-11:30, 
13:00-15:30  18:00-21:30  (ส.) 18:00–21:30 

คลินิกฉุกเฉินรบัตรวจตอนกลางคืน 
เมืองชโิมสึมะ  
(ชโิมสึมะช;ิ ยะคงั โอคิว ชนิเรียวโจะ) 

3-36-1 ต าบลโมโตชโิระ 
 อ าเภอชโิมสึมะ  
(ศูนยส์ุขภาพเมืองชโิมสึมะ / 
 ชโิมสึมะชโิฮเคน เซนเตอร)์ 

0296-43-1990  แผนกอายุรกรรม 

 
19:00-7:00 ของวนัรุง่ขึน้ 

(ส.) 18:00–21:30  
ของวนัรุง่ขึน้ 

ศูนยร์บัตรวจฉุกเฉินตอนกลางคืนและ 
วนัหยุด เมืองโจโซ (โจโซช;ิ คิวจิทซ ึ
ยะคงั คิวคงั เซนตา) 

13-3 ต าบลอาราอิกิอ าเภอโจโซ  
(ในโรงพยาบาลคินุอิชไิค / คินุ 
อิชไิค เบียวอิน) 

0297-23-0855  แผนกอายุรกรรม 

8:30–17:00 
 (ส.)8:30–17:00  
(วนัเสารที์2่ และ 4  
ของเดือน: 12:30–) 

17:00-8:30 ของวนัรุง่ขึน้ 17:00-8:30 ของวนัรุง่ขึน้  

คลินิกฉุกเฉินตรวจตอนกลางคืน 
และวนัหยุดเมืองโทริเดะ-คิตะโซมะ 
 (โทริเดะคิตะโซมะ; คิวจิทซยึะคงั 
 คิงคิว ชนิเรียวโจะ) 

1926 โนโนอิอ าเภอโทริเดะ  
(ศูนยส์ุขภาพทางการแพทยโ์ทริเดะคิ 
ตะโซมะ / โทริเดะคิตะโซมะ โฮเคน  
อิเรียว เซนเตอร อิชไิค เบียวอิน) 

0297-78-6111  แผนกอายุรกรรม,  
แผนกศลัยกรรม  9:00-17:00  17:00-9:00 ของวนัรุง่ขึน้ (ส.) 17:00-9:00 

ของวนัรุง่ขึน้  

คลินิกรบัตรวจตอนกลางคืนและวนัหยุด 
เมืองฮิตาจินาคะ(ฮิตาจินาคะช;ิ คิวจิทซยึะคงั 
ชนิเรียวโจะ) 

20-32 ต าบลอิชคิาวะ  อ าเภอฮิตาจินาคะ 
(โรงพยาบาลฮิตาจินากะ โซโก-บริเวณที่จอด
รถ ทางทิศตะวนัตก) 

029-274-3240  
แผนกอายุรกรรม / 
 แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก) / 
แผนกศลัยกรรม 

9:00-11:30 
13:00-15:30  19:00-21:30  

(ส.)19:00–21:30 
 (แผนกกุม่ารเวช 
 ทีฮิตาจินาคะ โซโกเบียวอิน 
 รบัตรวจทุกวนัองัคาร  พุธ ศุกร)์ 

คลินิกฉุกเฉินของแผนกเด็กรบัตรวจ 
ตอนกลางคืนเมืองคาชมิะ (คาชมิะช;ิ ยะคงั 
โชนิคิวคิว ชนิเรียวโจะ) 

1998-2 คิวจอู าเภอคาชมิะ 
(ศูนยอ์นามยัคาชมิะ) 0299-82-3817  แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก) 

 

20:00-23:00  20:00-23:00  

คลินิกฉุกเฉินปฐมภูมิ  เมืองจิคุ
เซอิ 

355 โอบายาช,ิ อ าเภอจืคุเซอิ 
(ศูนยโ์ซโก ฟุคุช ิ อ าเภอจิคุเซอิ) 0296-24-2266  แผนกอายุรกรรม / 

 แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก)  
9:00-11:00 
12:30-13:30  

 

19:00-20:30  

โรงพยาบาลเขตคาซะมะ  
(คาซามะ ชิริทซเึบียวอิน)  1-2-24 จโูอ อ าเภอคาซามะ  0296-77-0034  แผนกอายุรกรรม / 

 แผนกกมุารเวช (แผนกเด็ก)  (อา.) 9:00–17:00 
 

(จนัทร–์ศุกร)์  
19:00–22:00 

คลินิกฉุกเฉิน รคโคะเซา้ท ์ 7-2-45 ชติตเตะ ชโูอ,อ าเภอคามิสุ 
(คามิสุ ไซเซไค เบียวอิน) 

0299-77-9900 แผนกอายุรกรรม  (อา.) 19:00-22:00  


