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คาํนาํคาํนาํ

คูมือการใหบริการประชาชนโรงพยาบาลเลิดสิน  ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการในดานตางๆ ของโรงพยาบาลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเกิดความ

พึงพอใจโรงพยาบาลในภาพรวม โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปดวยขั้นตอนการรับบริการ

ในดานตางๆของโรงพยาบาล เอกสารสําคัญตางๆที่ตองนํามาใชประกอบการขอรับบริการ

การเตรียมตัวกอนเขารับบริการ และเวลาทําการของจุดบริการตางๆ ของโรงพยาบาล เปนตน

โรงพยาบาลเลิดสินในฐานะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใหบริการฉบับนี้คงเปน

ประโยชนกับประชาชนผูมารับบริการ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป

คณะผูจัดทํา

คูมือการใหบริการประชาชนโรงพยาบาลเลิดสิน  ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการในดานตางๆ ของโรงพยาบาลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเกิดความ

พึงพอใจโรงพยาบาลในภาพรวม โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปดวยขั้นตอนการรับบริการ

ในดานตางๆของโรงพยาบาล เอกสารสําคัญตางๆที่ตองนํามาใชประกอบการขอรับบริการ

การเตรียมตัวกอนเขารับบริการ และเวลาทําการของจุดบริการตางๆ ของโรงพยาบาล เปนตน

โรงพยาบาลเลิดสินในฐานะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใหบริการฉบับนี้คงเปน

ประโยชนกับประชาชนผูมารับบริการ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป

คณะผูจัดทํา



โรงพยาบาลเลิดสนิโรงพยาบาลเลิดสนิ

เร่ิมกอต้ังเมื่อวนัที่ 28  มิถุนายน 2492 มพีื้นที่ 6 ไร 1 งาน 7 ตารางวา ม ี5 อาคาร ขนาด 613 เตียง

เปนโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ สังกดักรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันออรโธปดิกส

เปนสถาบันรวมผลิตบณัฑิตแพทย/แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาตางๆ มพีื้นที่รับผิดชอบ เขต :

สาทร บางรัก พระโขนง และคลินกิอบอุน 8 แหง 

วิสัยทศัน : เปนสถาบันการศกึษาและบริการทางการแพทยชั้นนําที่มคีุณภาพระดับประเทศ ในป 2562

 ใหบรกิาร : ตรวจรักษากรณีอบุตัเิหตุและฉุกเฉนิ ณ.โรงพยาบาล และจุดเกิดเหตุ

            : ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่มีความยุงยากซบัซอนทกุสาขา

: ดูแลรักษาผูปวยโรคเฉพาะทางที่รบัไวรกัษาในโรงพยาบาล



การเดนิทางการเดนิทาง

  รถโดยสารประจาํทางสาย 1, 15, 75, 77

  รถโดยสารประจาํทางปรบัอากาศสาย 504, 547

  รถไฟฟา้ BTS ลงสถานีตากสนิ 

  เรอืโดยสาร ลงทา่เรอืสาทร ทา่เรอืสีพระยา ท่าเรอืโอเรยีนเตล็

  รถยนตส์ว่นตวั ทจีอดรถในโรงพยาบาลมีนอ้ย สามารถจอดไดท้ีอาคาร   

      ขา้งเคียง หรอืศนูยก์ารคา้โรบินสนั สาขาบางรกั (มีคา่บรกิาร)

  มีการจดับรกิารรถสาธารณะ Grab Car ผูป่้วยสามารถเรยีกผ่าน  

      แอพพลเิคชนั กรณีเดนิทางกลบัติดตอ่ไดที้ศนูยเ์คลือนยา้ยผูป่้วย 

      เบอรโ์ทร 02-3539677 ตงัแต ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป



แผนที่ตั้งโรงพยาบาลเลิดสนิ



เปดใหบริการตรวจรักษาเปดใหบริการตรวจรักษา

• ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

• หองตรวจผูปวยทั่วไป (หองตรวจเวชศาสตรครอบครัว)

    ในเวลาราชการ  07.00 – 22.00 น. ณ อาคารผูปวยนอก ช้ัน 1

• หองตรวจผูปวยเฉพาะทาง เฉพาะผูปวยนดั และสงปรึกษา

    ใหบริการในเวลาราชการ 07.00– 16.00 น. (เฉพาะสาขา)

• คลนิิกไขหวัด(ARI CLINIC) ณ อาคารผูปวยนอก ช้ัน 1

    ใหบริการในเวลาราชการ 08.00– 22.00 น.                             

• ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

• หองตรวจผูปวยทั่วไป (หองตรวจเวชศาสตรครอบครัว)

    ในเวลาราชการ  07.00 – 22.00 น. ณ อาคารผูปวยนอก ช้ัน 1

• หองตรวจผูปวยเฉพาะทาง เฉพาะผูปวยนดั และสงปรึกษา

    ใหบริการในเวลาราชการ 07.00– 16.00 น. (เฉพาะสาขา)

• คลนิิกไขหวัด(ARI CLINIC) ณ อาคารผูปวยนอก ช้ัน 1

    ใหบริการในเวลาราชการ 08.00– 22.00 น.                             



ผูรับบริการในโรงพยาบาลเลิดสินทุกคน 

ตองผานการตรวจคดักรองไขหวัด

จุดวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขารับบริการ

1. ทางเขาดานหองอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง

2. ทางเขาดานหนาอาคารผูปวยนอกชั้น1

      ในเวลาราชการ 07.00 – 22.00 น. 

3.   ทางเขาดานหนาอาคารกาญจนาภิเษก ช้ัน G

     เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง

                            



งานบริการเวชระเบยีนผู้ป่วย

เปดบรกิาร                    เวลา                   สถานที่   

ในเวลาราชการ 06.00 – 16.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น 1

นอกเวลาราชการ         16.00 – 06.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น G

“วนัหยดุราชการ” ติดตอหองอบุัตเิหตุและฉุกเฉนิ

เปดบรกิาร                    เวลา                   สถานที่   

ในเวลาราชการ 06.00 – 16.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น 1

นอกเวลาราชการ         16.00 – 06.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น G

“วนัหยดุราชการ” ติดตอหองอบุัตเิหตุและฉุกเฉนิ

ศูนยบ์ริการผู้รับบริการและประชาสัมพันธ ์(02-3539621)ศูนยบ์ริการผู้รับบริการและประชาสัมพันธ ์(02-3539621)

เปดบรกิาร                  เวลา                 สถานที่   

ในเวลาราชการ 06.00 – 16.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น 1

สําหรับผูปวยที่ลงทะเบียนลวงหนาทางโทรศัพท ติดตอรับเอกสารนําทางและคาํแนะนําการรับบริการ

เปดบรกิาร                  เวลา                 สถานที่   

ในเวลาราชการ 06.00 – 16.00 น.              ณ อาคารผูปวยนอกชั้น 1

สําหรับผูปวยที่ลงทะเบียนลวงหนาทางโทรศัพท ติดตอรับเอกสารนําทางและคาํแนะนําการรับบริการ



1. แจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยได 2 จุด

จุดที่ 1 ดานหนาโรงพยาบาลฝงถนนสีลม

จุดที่ 2 ดานถนนใตทางดวนหนาอาคารกาญจนาภิเษก

2. พบพยาบาล/เจาหนาท่ีศนูยเคลือ่นยายผูปวย (เปล) บริเวณดานหนา

หองอุบัติเหตแุละฉกุเฉิน เพ่ือประเมินอาการและสงตอไปยังหองตรวจ

1. แจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยได 2 จุด

จุดที่ 1 ดานหนาโรงพยาบาลฝงถนนสีลม

จุดที่ 2 ดานถนนใตทางดวนหนาอาคารกาญจนาภิเษก

2. พบพยาบาล/เจาหนาท่ีศนูยเคลือ่นยายผูปวย (เปล) บริเวณดานหนา

หองอุบัติเหตแุละฉกุเฉิน เพ่ือประเมินอาการและสงตอไปยังหองตรวจ

การขอรับบริการรถน่ัง เปลนอนการขอรับบริการรถน่ัง เปลนอน



ผู้ป่วยใหม่ ทไีม่เคยเข้ามารับบริการ ในโรงพยาบาลเลดิสินมาก่อน

การทาํแฟ้มเวชระเบียนใหม่ มี 2 วิธี

1. ติดต่อแฟม้เวชระเบียนใหม ่ดว้ยตวัเองทีอาคารผูป่้วยนอก ชนั 1 โรงพยาบาลเลดิสิน

2. ติดต่อทาํแฟม้เวชระเบียนใหม ่ลว่งหนา้ทางโทรศพัท ์ทีศนูยบ์รกิารผูร้บับรกิาร  หมายเลข 02 353 9800 ต่อ 
9621

วธีิท ี1 การรับบริการด้วยตัวเอง

1. ติดต่อพยาบาลคดักรองหนา้หอ้งเวชระเบียนเพือรบัคาํแนะนาํการปฎิบติัตวั 

2. กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การขอทาํประวตัิผูป่้วยใหม ่ลงทะเบียนประวตัิ   บรเิวณเคานเ์ตอรบ์รกิาร            
อาคารผูป่้วยนอกชนั 1 ดา้นหนา้จดุคดัแยกผูป่้วย

3. ยืนเอกสารทีช่องเบอร ์2 และนงัรอเรียกชือ

สถานท ีบรเิวณดา้นหนา้เคานเ์ตอรง์านเวชระเบียน (หอ้งบตัร) อาคารผูป่้วยนอก ชนั 1 

เอกสารทตี้องเตรียม บตัรประจาํตวัประชาชน(ฉบบัจรงิ)หรือสตูิบตัร สาํหรบัเด็ก 

วธีิท ี2 การรับบริการลงทะเบยีนล่วงหน้าทางโทรศัพท์

1. โทรติดต่อพยาบาล/เจา้หนา้ทีประชาสมัพนัธ ์แจง้ความประสงค ์ใหข้อ้มลูทีจาํเป็นในการลงทะเบียนและรบั
คาํแนะนาํการปฎิบตัิตวั 

2. มาติดต่อเคารเ์ตอรง์านประชาสมัพนัธ ์ชนั 1 อาคารผูป่้วยนอก เพือรบัใบนาํทางและคาํแนะนาํในการใชบ้รกิาร



ผูปวยเกามีนัดพบแพทยผูปวยเกามีนัดพบแพทย

ตรวจสอบรายละเอียดการนัดพบแพทย ในใบนัดหมายดังน้ี  

1. ใบนัดหมายเปนชื่อของทานจริง   เชน ชื่อ .....................................เปนตน

2. วันที่นัด ....... (จันทร/อังคาร/พุธฯ )  เดือน..................พ.ศ....เวลา........เชน เวลา 9.00-9.59 น. หรอื 

เวลา 10.00-10.59 น. หรือ เวลา 11.00-11.59 น. มากอนเวลานดั 30 นาที เปนตน

3. ทานตองพบแพทยชื่อ...........แผนกไหน.....................ตึกไหน (เชน ตึกผูปวยนอก) ชั้นไหน......... (เชน   

ชั้น 2 ชั้น 3 เปนตน) 

4. มีนัดทาํอะไร  เชน  นัดมาดูแผล นัดพบแพทย นัดมานอนโรงพยาบาล เปนตนและอาจมสีงที่ตองการให

ปฏิบัติตัวอีกหลายอยาง เชนนัดเอ็กซเรย/ นัดเจาะเลือด (กรณีงดน้ํา งดอาหาร)/นัด CT/ นัด MRI นัด

เจาะเลอืดไมพบแพทย เปนตน

ตรวจสอบรายละเอียดการนัดพบแพทย ในใบนัดหมายดังน้ี  

1. ใบนัดหมายเปนชื่อของทานจริง   เชน ชื่อ .....................................เปนตน

2. วันที่นัด ....... (จันทร/อังคาร/พุธฯ )  เดือน..................พ.ศ....เวลา........เชน เวลา 9.00-9.59 น. หรอื 

เวลา 10.00-10.59 น. หรือ เวลา 11.00-11.59 น. มากอนเวลานดั 30 นาที เปนตน

3. ทานตองพบแพทยชื่อ...........แผนกไหน.....................ตึกไหน (เชน ตึกผูปวยนอก) ชั้นไหน......... (เชน   

ชั้น 2 ชั้น 3 เปนตน) 

4. มีนัดทาํอะไร  เชน  นัดมาดูแผล นัดพบแพทย นัดมานอนโรงพยาบาล เปนตนและอาจมสีงที่ตองการให

ปฏิบัติตัวอีกหลายอยาง เชนนัดเอ็กซเรย/ นัดเจาะเลือด (กรณีงดน้ํา งดอาหาร)/นัด CT/ นัด MRI นัด

เจาะเลอืดไมพบแพทย เปนตน



ผูปวยเกา (ไมมนีัด)

เปนผูปวยที่เคยเขามารับบริการของโรงพยาบาลเลดิสินมาตรวจโดยไมมีนดัพบแพทยมากอน 
ขั้นตอนการรับบริการ

1. รบับตัรควิ  กดรับคิวการขอรับบริการที่เคร่ืองกดบตัรคิวอัตโนมตั ิหนาเคานเตอรงานเวชระเบียน    

    (หองบัตร) อาคารผูปวยนอก ชั้น 1 โดยใหกดหมายเลขตามสิทธ์ิ ดังนี้
ชองเบอร    1  สิทธ์ิประกันสุขภาพถวนหนา / ประกันสุขภาพตางดาว  

ชองเบอร    2  สิทธ์ิกรมบัญชกีลาง/ชําระเงินเอง/อื่นๆ

ชองเบอร    3  สิทธ์ิประกันสงัคม

 2. รอเรียกหมายเลขคิว และใหสังเกตการผานทางหนาจอไฟว่ิงบนปายไฟบริเวณดานหนาเคานเตอร

    งานเวชระเบียน (หองบัตร) ซ่ึงจะแสดงใหขอความใหทราบวา 

“ คิวหมายเลข XXX ตองติดตอหอง/ชอง หมายเลข XXX ”

เปนผูปวยที่เคยเขามารับบริการของโรงพยาบาลเลดิสินมาตรวจโดยไมมีนดัพบแพทยมากอน 
ขั้นตอนการรับบริการ

1. รบับตัรควิ  กดรับคิวการขอรับบริการที่เคร่ืองกดบตัรคิวอัตโนมตั ิหนาเคานเตอรงานเวชระเบียน    

    (หองบัตร) อาคารผูปวยนอก ชั้น 1 โดยใหกดหมายเลขตามสิทธ์ิ ดังนี้
ชองเบอร    1  สิทธ์ิประกันสุขภาพถวนหนา / ประกันสุขภาพตางดาว  

ชองเบอร    2  สิทธ์ิกรมบัญชกีลาง/ชําระเงินเอง/อื่นๆ

ชองเบอร    3  สิทธ์ิประกันสงัคม

 2. รอเรียกหมายเลขคิว และใหสังเกตการผานทางหนาจอไฟว่ิงบนปายไฟบริเวณดานหนาเคานเตอร

    งานเวชระเบียน (หองบัตร) ซ่ึงจะแสดงใหขอความใหทราบวา 

“ คิวหมายเลข XXX ตองติดตอหอง/ชอง หมายเลข XXX ”



1. ยนืใบนดัตามช่วงเวลานดั เวลา 8.00-8.59 น.
 เวลา 9.00-9.59 น. เวลา 10.00-11.00 น. 

    เวลา11.59-12.00 น.

 

3. รอเรียกรบัคิวตรวจ
    ตามลาํดับของช่วงเวลานดั

2. ชงันาํหนกั วดัความดันโลหิต

 1. ซกัประวติัการเจ็บป่วย และประวติัการไดร้บัการรกัษา

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 2

ขนัตอนการรบับริการหอ้งตรวจ

( แจง้ขอใบรบัรองแพทยใ์นจุดบริการนี )



ขนัตอนการบริการหอ้งตรวจ

ขั้นตอนที่ 3ขั้นตอนที่ 3

 

รอเรียกเขา้หอ้งตรวจพบแพทย ์   
(เมอืแฟ้มประวตัิ  ผลเลือด และเอ๊กซเ์รยค์รบ) 

พบพยาบาลหลงัตรวจเสร็จ     
- เพือรบัใบนดัหมาย
- รบัคําแนะนํารายบุคคล/ประสานส่งต่อการรกัษา

ขั้นตอนที่ 4ขั้นตอนที่ 4



การรับยาและการชําระเงินผูปวยนอกการรับยาและการชําระเงินผูปวยนอก

1. ยื่นใบแสดงตวัผูปวย (หลังพบแพทย)

2. รับบัตรคิว

3. ติดตอการเงนิ 

เอกสารท่ีใช - ใบแสดงตัวผูปวย*

               - สิทธิชาํระเงินใชไดทั้งเงินสดและบัตรเครดิต(มากกวา 500 บาทขึ้นไป)

         - สิทธิ์จายตรงกรมบัญชีกลาง ใชบัตรประจําตัวประชาชนรวมดวย

4. รอรับยาตามคิว

***บริการตูกดเงินสด ATM ช้ัน G อาคารกาญจนาภิเษก ใกลศูนยอาหารของ
โรงพยาบาล



การขอประวัติการรักษา

1. พบแพทยที่รักษาตามข้ันตอนและรับบริการหองตรวจ เพ่ือใหแพทยอนุญาตและ1. พบแพทยที่รักษาตามข้ันตอนและรับบริการหองตรวจ เพ่ือใหแพทยอนุญาตและ

    สรุปประวัติการรักษา

2. นําบัตรประจาํตัวผูปวย (HN...) และบัตรประชาชนตัวจริง พรอมแฟมผูปวย ยื่นติดตอ

    ที่งานเวชระเบียนและสถิต ิช้ัน 1 อาคารผูปวยนอก

การเจาะเลือดกอนวันนัดตรวจ(ไมพบแพทย)

1. ลงทะเบียนเปดสิทธิ์การรักษาที่หองเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก (ตามสิทธิ)์

2. ตดิตอการเงิน

3. ตดิตอหองเจาะเลือด ช้ัน 1 อาคาร 33 ป



1. โทร *เลื่อนนัดกอนมาตรวจ 1 สัปดาห

2. เลื่อนนัดในวันราชการชวงเวลา 14.00 –16.00 น.

3. แจงเลขประจําตวัผูปวย (H.N.)

4. แจงช่ือ นามสกุล ผูปวย

5. แจงช่ือแพทยและวันที่สะดวกเขารบัการตรวจเจาหนาที่ในแตละ

หองตรวจจะตรวจสอบและทําการเลื่อนนัด(ตามเวลา)ในระบบให

6.  เมื่อถึงวันพบแพทยใหย่ืนใบนดัเดิมและแจงเจาหนาที่คัดกรอง   

แตละหองตรวจ ตามระบบ
          *เบอรโทรแตละหองตรวจ อยูดานลางของใบนดัหมาย*

1. โทร *เลื่อนนัดกอนมาตรวจ 1 สัปดาห

2. เลื่อนนัดในวันราชการชวงเวลา 14.00 –16.00 น.

3. แจงเลขประจําตวัผูปวย (H.N.)

4. แจงช่ือ นามสกุล ผูปวย

5. แจงช่ือแพทยและวันที่สะดวกเขารบัการตรวจเจาหนาที่ในแตละ

หองตรวจจะตรวจสอบและทําการเลื่อนนัด(ตามเวลา)ในระบบให

6.  เมื่อถึงวันพบแพทยใหย่ืนใบนดัเดิมและแจงเจาหนาที่คัดกรอง   

แตละหองตรวจ ตามระบบ
          *เบอรโทรแตละหองตรวจ อยูดานลางของใบนดัหมาย*

การเลื่อนวันนัดพบแพทย



   หองตรวจเวชศาสตรครอบครัว  (103) ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

ตรวจโรคคลนิิกทั่วไป ทกุวนั เวลา 08.00-22.00 น. (ไมเวนวันหยุด)

คลนิิกรุงอรณุ ทกุวนั เวลา 07.00-08.00 น.

คลนิิกผวิหนัง จนัทร,องัคาร,พฤหสับด,ีศกุร เวลา 08.00-12.00 น.

คลนิิกฝงเข็ม อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

คลนิิกผูสงูอายุ อังคาร เวลา 08.00-12.00 น.

คลนิิกไขหวดั ทกุวนั เวลา 08.00-22.00 น.(ไมเวนวันหยุด)

หองตรวจผูปวยสทิธปิระกันสังคม (101) ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

รักษาโรคทั่วไป จันทร-ศุกร เวลา 07.00-22.00 น.



หองตรวจสูต-ินรีเวช (201) ชั้น 2 อาคารผูปวยนอก

คลินิกตรวจครรภ Obstetric Clinic จันทร-ศุกร เวลา 08.00-12.00 น.

เวนวนัหยุดราชการ

คลินิกครรภเสี่ยงสูง จันทร, อังคาร, พธุ เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง

(อัลตราซาวด)
จันทร-ศุกร เวลา 09.00-15.00 น.

คลินิกใหคําแนะนํา

- โรงเรียนพอแม

- ใหความรูทางโภชนาการ

จันทรที่ 1, 4 ของเดือน

พุธ เวลา 13.00-14.00 น. 



หองตรวจอายุรกรรม (202) ช้ัน 2 อาคารผูปวยนอก

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ

ระบบโรคหลอดเลอืดและประสาท ทกุวนัราชการ เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคเบาหวานและตอมไรทอ จนัทร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคไต จนัทร, องัคาร, พุธ, พฤหสับด ีเวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคหวัใจและหลอดเลือด ทกุวนัราชการ เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคทางเดนิหายใจ จนัทร, องัคาร, พุธ, พฤหสับด ีเวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคติดเช้ือ จนัทร, องัคาร, ศุกร เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโลหิตวทิยา อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศกุร เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคขอและรูมาตกิ จนัทร, พุธ เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบจิตเวช อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบผวิหนัง พุธ เวลา 9.00-12.00 น.

ระบบโรคมะเร็ง อังคาร, ศกุร เวลา 9.00-12.00 น.

คลนิิกตอมไรทอ อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00



คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสาขาอายุรศาสตร

นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

ระบบโรคไต จันทร

ระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด อังคาร

ประสาทวทิยา อังคาร พุธ สุดทายของเดือน

ระบบโรคขอและรูมาติก พุธ

พิษวิทยา พฤหัสบดี

ทางเดินหายใจ อังคาร,พฤหัสบดี

ระบบโลหิตวิทยา อังคาร

โรคเบาหวานและตอมไรทอ ศกุร สัปดาหที1่, 3 และ 5

ทางเดินอาหาร พุธ



หองตรวจออรโธปดิกส (กระดูกและขอ) (203) ช้ัน 2 อาคาร 33 ป

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ

ตรวจโรคทางกระดูกทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น.

โรคทางกระดกูสนัหลัง จันทร เวลา 09.00-12.00 น.

โรคทางมอื ศกุร เวลา 09.00-12.00 น.

โรคจากการบาดเจ็บทางกีฬา พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.

โรคทางกระดกูในเดก็ องัคาร,พุธ เวลา 09.00-12.00 น.

โรคขอเสื่อมกับการผาตัดเปลี่ยนขอเทียม องัคาร,พุธ เวลา 09.00-12.00 น.

โรคเน้ืองอกกระดกู,มะเร็งกระดกู พุธ เวลา 09.00-12.00 น.

โรคทางเมตาบอลกิและผูสงูอายุ ศกุร เวลา 09.00-12.00 น.

โรคทางกระดกูหกัและขอเคลื่อน จากอบุัตเิหตุ 

(ภายใน30วนั)

ตดิตอหองอุบตัิเหตแุละฉกุเฉินได 24 ชม.    

ไมมีวันหยุด

คลนิิกพิเศษนอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

ตรวจโรคทางกระดูกทั่วไป จันทร องัคาร และศุกรเวลา16.00-20.00 น.



   หองตรวจโสต ศอ นาสิก (301) ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

ตรวจโรคหู คอ จมกู ทั่วไป ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

ตรวจการไดยิน ทุกวัน เวลา 08.00-14.30 น.

หองตรวจจักษุ (302) ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

คลินิกตรวจตาทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกจอประสาทตา จันทร, พุธ, ศุกร เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกกระจกตา อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกตอหิน อังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

คลินิกกลามเน้ือตา พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

คลินิกตาเด็ก จันทร เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกจักษุวิทยากระจกตา จันทร                        เวลา 16.00-20.00 น.

จักษุวิทยากลามเน้ือตาเด็ก พฤหัสบดี                    เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกจักษุวิทยาตอหนิ อังคาร สัปดาหท่ี2 และ4  เวลา 16.00-20.00 น.



หองตรวจศลัยศาสตร (303) ช้ัน 3 อาคาร 33 ป

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

ศลัยศาสตรทั่วไป ทกุวนัราชการ เวลา 08.00 -16.00 น.

ศลัยศาสตรระบบทางเดนิปสสาวะ ทกุวนัราชการ เวลา 09.00-12.00 น.

ศลัยศาสตรระบบสมองและประสาท อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศกุร 

เวลา 09.00-12.00 น.

ศลัยศาสตรระบบโรคหวัใจและทรวงอก จนัทร,ศกุร เวลา 09.00-12.00 น.

ระบบทางเดินหายใจ จนัทร,องัคาร,พุธ,พฤหสับด ี

เวลา 09.00-12.00 น.

ศลัยศาสตรตกแตง ทกุวนัราชการ เวลา 09.00-12.00 น.



หองตรวจกุมารเวชศาสตร (304) ชั้น 3 อาคาร 33 ป      

ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทกุวัน เวลา 08.00-16.00 น.

คลินิกระบบประสาทและสมอง จันทร เวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกโรคภูมิแพ อังคาร เวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกโรคติดเช้ือ ศุกร เวลา 09.00-12.00 น.

คลิกนิกตอมไรทอ พุธ เวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกศัลยกรรม (กุมาร) จันทร เวลา 13.00-15.00 น.

คลินิกผิวหนัง (กุมาร) พุธ สัปดาหที่ 2, 4 เวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกทารกแรกเกิด พฤหัสบด ีเวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกพัฒนาการเด็ก พฤหัสบด ีเวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกโรคเลอืดและมะเร็ง ศุกร เวลา 09.00-12.00 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดีและรับวัคซีน อังคาร,พฤหัส เวลา 13.00-16.00 น.



หองตรวจผูปวยสทิธปิระกันสุขภาพถวนหนา (403) ช้ัน 4 อาคาร 33 ป

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

ตรวจโรคท่ัวไป จันทร-ศุกร เวลา 07.00-16.00 น.

หองทําหัตถการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น.

หองตรวจเวชศาสตรฟนฟู (501) ช้ัน 5 อาคารผูปวยนอก  

ในเวลาราชการเวนวันหยุดราชการและวนัหยดุนกัขัตฤกษ

ตรวจโรคท่ัวไปทางเวชศาสตรฟนฟู จันทร-ศุกร เวลา 08.00-12.00 น.

ตรวจคลื่นไฟฟาวินิจฉัย (EMG) จันทร-ศุกร เวลา 08.00-12.00 น.

คลินิกกายอุปกรณ จันทร เวลา 13.00-15.30 น.

คลินิกลดเกร็ง จันทร เวลา 13.00-15.30 น.

คลินิกรูทันกันหักซํ้า อังคาร เวลา 13.00-15.30 น.

คลินิกสุขภาพเทา พุธ เวลา 13.00-15.30 น.



หองตรวจคลนิิกกําลงัใจ (502) ชั้น 5 อาคารผูปวยนอก

ตรวจรักษาและจายยา จนัทร,อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.

การใหคําปรึกษา จนัทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น.

คลนิิกพิเศษนอกเวลาราชการ 16.00-20.00 น.

อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ จนัทร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.

อายุรศาสตรท่ัวไป อังคาร เวลา 16.00-20.00 น.



• ศูนยบริการผูรับบริการ 02-3539621-2  ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• งานลูกคาสัมพันธ 02-3539736  ช้ัน 8 อาคาร 33 ป

• หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 02-3539672-3 ชั้น G อาคารผูปวยนอก

• งานกูชีพ 02-3539606-7 ชั้น G อาคารผูปวยนอก

• ศูนยบริการผูรับบริการ 02-3539621-2  ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• งานลูกคาสัมพันธ 02-3539736  ช้ัน 8 อาคาร 33 ป

• หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 02-3539672-3 ชั้น G อาคารผูปวยนอก

• งานกูชีพ 02-3539606-7 ชั้น G อาคารผูปวยนอก

เบอรโทรศัพท โรงพยาบาลเลิดสิน 02-3539800-1เบอรโทรศัพท โรงพยาบาลเลิดสิน 02-3539800-1



• หองตรวจเวชศาสตรครอบครัว ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจผูปวยประกันสังคม ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• งานรังสีวทิยา (X-Ray) ชั้น 1 อาคาร 33 ป

• หองปฏบิตักิาร (Lab/เจาะเลือด) ชั้น 1 อาคาร 33 ป

• มลูนธิิโรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• การเงนิผูปวยนอก/เภสัชกรรมผูปวยนอก ชั้น 1, 2 และ 3 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจอายรุศาสตร/หองตรวจสูต-ินรีเวช ชั้น 2 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจออรโธปดิกส ชั้น 2 อาคาร 33 ป

• หองตรวจศลัยศาสตร /หองตรวจกุมาร ชั้น 3 อาคาร 33 ป

• หองตรวจจกัษุ/หองตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจเวชศาสตรฟนฟู ชั้น 5 อาคารผูปวยนอก

• หองหตัถการ/หองตรวจประกันสุขภาพถวนหนา ชั้น 4 อาคารผูปวยนอก

• ทนัตกรรม/หองผาตัดเล็ก ชั้น 4 อาคารผูปวยนอก/อาคาร 33 ป

• รานสวสัดิการโรงพยาบาลเลิดสิน (7-11) ชั้น G อาคาร 33 ป

• ศูนยอาหาร / ตูกดเงนิ ATM ชั้น G อาคารกาญจนาภิเษก

• หองตรวจเวชศาสตรครอบครัว ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจผูปวยประกันสังคม ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• งานรังสีวทิยา (X-Ray) ชั้น 1 อาคาร 33 ป

• หองปฏบิตักิาร (Lab/เจาะเลือด) ชั้น 1 อาคาร 33 ป

• มลูนธิิโรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก

• การเงนิผูปวยนอก/เภสัชกรรมผูปวยนอก ชั้น 1, 2 และ 3 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจอายรุศาสตร/หองตรวจสูต-ินรีเวช ชั้น 2 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจออรโธปดิกส ชั้น 2 อาคาร 33 ป

• หองตรวจศลัยศาสตร /หองตรวจกุมาร ชั้น 3 อาคาร 33 ป

• หองตรวจจกัษุ/หองตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก

• หองตรวจเวชศาสตรฟนฟู ชั้น 5 อาคารผูปวยนอก

• หองหตัถการ/หองตรวจประกันสุขภาพถวนหนา ชั้น 4 อาคารผูปวยนอก

• ทนัตกรรม/หองผาตัดเล็ก ชั้น 4 อาคารผูปวยนอก/อาคาร 33 ป

• รานสวสัดิการโรงพยาบาลเลิดสิน (7-11) ชั้น G อาคาร 33 ป

• ศูนยอาหาร / ตูกดเงนิ ATM ชั้น G อาคารกาญจนาภิเษก

สถานที/่ ที่ต้ังสถานที/่ ที่ต้ัง



ตําแหน่งอาคารในโรงพยาบาลเลิดสิน

ถนนนสีลม

อาคารผูป่้วยนอก

อาคาร33ปี

อาคารกาญจนาภิเษก

อาคารสง่เสรมิบรกิาร

ถนนศรเีวียง

ทางด่วน

ถนนเจรญิ
กรุง

ถนนเจรญิ
กรุง


