
สมุดบันทึก

งานโรคปอด  

สุขภาพผู้ป่วย

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
โทร. 02-3548108 ต่่อ 5132

ชื่อ-สกุล  ................................................................................................................. 

          อายุ ................................................................................................................. 

                     HN ...................................................................................................... 

                                สถานที่รักษา  ............................................................ 
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ข้อมูลท่ัวไป                               

ชื่อ-สกุล  ...................................................................................................................................

อาย ุ..............................................................................................................................................

HN ..............................................................................................................................................

น�า้หนกั ................................................... kg  ส่วนสงู ....................................................... cm   

โทรศัพท์   1. ...................................................................................................................

       2. ...................................................................................................................

แพทย์เจ้าของไข้ .................................................................................................................

ออกตรวจคลินิกเฉพาะโรคทุกวันจันทร์ 8.00 - 12.00 น.

ออกตรวจคลินิกอายุรกรรมวัน .......................... 8.00 - 12.00 น.

สถานทีรั่กษา ..............................................................................................................................

โทรศัพท์สถานพยาบาล  02-354-8108 ต่อ 5132

พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย ชลกนก  089-1453751
                                                                     

ผู้ป่วยวัณโรค
สิทธิประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า

ศูนย์โรคระบบ
การหายใจ

รับยา

กลับบ้าน

ศูนย์
ประกันสุขภาพ

เปิดสิทธิโครงการ
วัณโรค
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ข้อมูลการรักษา                    

TB Number .............................................................................................................................

ว/ด/ป.ทีข่ึน้ทะเบียน ...............................................................................................................

ว/ด/ป.ทีเ่ริม่รักษา ....................................................................................................................

ว/ด/ป.ท่ีคาดว่าจะรักษาครบ ................................................................................................

ประเภท      วัณโรคปอด       วัณโรคนอกปอด ....................................................

ผลเสมหะ ก่อนเริ่มรักษา          M+        M-        MU

ผลความไวต่อยา ......................................................................................................................

ผลด้ือต่อยา ...................................................................................................................................

ชนิดวัณโรค     

       1. ใหม่ (New)       

       2. กลับเป็นซ�้า (Relapse M+)     

       3. รักษาซ�้าหลังรักษาล้มเหลว (TAF) 

       4. ส่งตัวมารักษาต่อเนื่อง (Ti) 

       5. รักษาซ�้าหลังขาดยาติดต่อกันนาน 2 เดือน (TAD) 

       6. เคยรักษามาแล้วแต่เข้าไม่ได้กับ 5 ข้อข้างบน  

             รวมถึง ผู้ป่วยที่รักษาเรื้อรัง (Orther)

แผนการรักษา       

 2HRZE/4HR   2HRES/4HR 

 9HRZ  9HRE    อื่น .....................................................................................

 สูตร 2HRZES/HRZE/5HRE

 สูตรMDR-TB, 2-Line Drug ระบุ ..............................................................................

..........................................................................................................................................................

จ�านวนมิลลิกรัมยาที่ได้รับ

H     = .................................................................................................... mg

R        = .................................................................................................... mg

Z        = .................................................................................................... mg

E        = .................................................................................................... mg

S      = .................................................................................................... mg

O      = .................................................................................................... mg

Etn     = .................................................................................................... mg

Cs     = .................................................................................................... mg

PAS    = .................................................................................................... mg

K        = .................................................................................................... mg

Amikin = .................................................................................................... mg
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ส่งต่อไปรกัษาต่อที ่......................................................................................................................

ว/ด/ป.ทีส่่งต่อ ................................................................................................................................

สรุปยาทีไ่ด้รับไปทัง้หมด ............................................................................................................

ว/ด/ป.รับรักษาต่อเนือ่ง ...............................................................................................................

คลินกิ ..............................................................................................................................................

โรงพยาบาลท่ีรักษาต่อเนือ่ง ......................................................................................................

ตรวจวนั ................................................................ เวลา .......................................................... น.

โทรศพัท์สถานพยาบาลทีส่่งต่อ ................................................................................................

พยาบาลผูด้แูลผูป่้วยต่อ .............................................................................................................

เบอร์โทร. .......................................................................................................................................

สรุปผลการรักษา
TB Number ................................................................................................................................

วนัสดุท้ายของการกินยา วนัท่ี ...................................................................................................

สรุปผลการรักษา

     1. รักษาครบ  (Complete)      

     2. รักษาหาย (Cure) ( M+รักษาครบและมีผลเสมหะ ลบ 2 ครั้ง ในการรักษา/ 

 โดย 1 ครั้ง ต้องเป็นเสมหะเดือนสุดท้ายของการรักษา)    

     3. รักษาล้มเหลว (Failure) 

     4. ขาดการรักษาติดต่อกันนาน 2 เดือน (Default) 

     5. ส่งต่อรักษาที่ .......................................... ผลการรักษา .........................................

     6. ยังรักษาอยู่ (On going)

ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค
มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส                                              

(Mycobacterium tuberculosis)

วัณโรคคืออะไร  

วัณโรค เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์

คูโลซิส รูปร่างเป็นแท่งเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องย้อมสีพิเศษและ 

ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นตัวเชื้อวัณโรค  วัณโรคเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกาย แต่ส่วนมากเป็นที่ปอด จึงเรียกว่า “วัณโรคปอด”

วัณโรคปอดสามารถแพร่กระจายเช้ือได้ ส่วนวัณโรคอื่นๆ โอกาสแพร่

กระจายมีน้อยถ้าไม่ได้สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งที่ติดเชื้อวัณโรค

                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

 
เชื้อวัณโรคเมื่อย้อมสีและดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�าลังขยาย 1000 เท่า

 

เช้ือวัณโรคอยู่ที่ไหน เชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายออกจากปอดผู้ป่วยวัณโรค

เม่ือผูป่้วยไอหรือจาม ท�าให้ละอองเสมหะฟุง้กระจายอยู่ในอากาศ บุคคลทีใ่กล้ชดิใน

ห้องเดียวกัน หรือบ้านเดียวกัน เมื่อสูดละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอดท�าให้

เกิดการติดเช้ือตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง เยื่อหุ้มหัวใจ ช่องเย่ือหุ้ม 

ปอด หู ตา กระดูก ฯลฯ แต่ที่พบบ่อยและเป็นวัณโรคที่ติดต่อสู่ผู้อื่นได้คือ วัณโรค

ปอด
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การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

      

                                                                   
      ไอ 1 ครั้งมี 3,000 ละอองฝอย
      จาม 1 ครั้งมี 30,000 ละอองฝอย
      1 ละอองฝอยมีเชือ้วัณโรค 2 - 4 ตัว

       

                                                                                                                           

เม่ือสูดหายใจรับเชื้อวัณโรคเข้าไปหลบอยู่ในเม็ดเลือดขาวชนิด “แมคโคร

ฝาจ” ซ่ึงอยู่ในถุงลมปอดจะไปท�าให้เกิดการอักเสบอย่างเร้ือรังท่ีเกิดก้อน เรียกว่า 

granuloma เป็นวัณโรคระยะแฝงเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานต�่า จากอ้วนมาก ผอม

มาก จากการพกัผ่อนไม่เพยีงพอ การด่ืมสรุา/เสพยาเสพตดิ ได้รบัยากดภมิูจากการ

รักษาโรคประจ�าตวัต่างๆ เข่น โรคไต SLE มะเร็งเม็ดเลือดขาว เบาหวานเร้ือรัง หรอื

ผูท้ีมี่ผลเลอืด เอชไอวีบวก (เอดส์) จะก่อให้เป็นวณัโรคเรือ้รังถ้าไม่ได้รบัการรักษาจะ

เกิดเป็นแผลโพรงในปอด

              

                                                                                                                                

                                                  

              

อาการวัณโรคเป็นอย่างไร 
ลองสักเกตอาการตัวเองสักนิดว่าท่านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

1. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์

2. ไอมีเสมหะ ไอแห้งๆ และ/หรืออาจมีไอปนเลือด

3. มีไข้ต�่าๆ อาจมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน

4. อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้าหนักลด ผอมลง

5. เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก
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บุคคลที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าคนอื่นๆ 
1. บุคคลที่มีผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับการรักษา

2. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV (เอดส์)

3. ผูป่้วยท่ีใช้ยากดภมิูคุ้มกัน (สเตรียรอยด์) นานๆ ในการรักษาโรคประจ�าตวัเร้ือรัง 

เช่น เบาหวาน โรคตับ ไต SLE(แพ้ภูมิตนเอง) และมะเร็ง

4. ผู้ที่ท�างานในสถานพยาบาลที่ใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลาหรือสภาพแออัด

5. ผู้ที่อาศัยในสถานที่ที่มีอากาศอับ ถ่ายเทไม่สะดวก หรือชุมชนแออัด

6. ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราจัด และเสพสารเสพติด

7. ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรค สถานพักฟื้นผู้ติดเชื้อเอดส์

8. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

                                                                                                                                     

หมายเหตุ

 หากมีอาการสงสัย ควรรีบไปโรงพยาบาลหรือหรือศูนย์บริการสาธารณสุข 

ทุกแห่งเพื่อตรวจและรักษาฟรี หรือที่โรงพยาบาลราชวิถี  

                                                      

แพทย์โรคปอดโรงพยาบาลราชวิถี ออกตรวจ ดังนี้
-  วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค ตึกอายุรกรรม

-  วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. คลินิกอายุรกรรมทั่วไปเบอร์ 7 

 ตึกอ�านวยการเก่า

-  พบพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนและให้ค�าปรึกษาที่ศูนย์โรคระบบ

 การหายใจทุกครั้ง จนครบการรักษา

เบอร์โทร 02-3548108 ต่อ 5132 หรือ Line 089-1453751

หมายเหตุ

 หากมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้มาพบแพทย์ หรือโทรปรึกษา 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ทุกวัน ควรโทรก่อนเวลา 9.00 น. เพื่อจะได้มาพบแพทย์ได้

ทันหากจ�าเป็นต้องพบแพทย์เพื่อปรับยา

                                                                                                                                                                                                                                

แพทย์จะวินิจฉัยและให้การรักษาวัณโรคโดย
1.  ตรวจเสมหะร่วมกับเอกซเรย์ปอด

 • ผู้มีอาการสงสัยต้องตรวจเสมหะอย่างน้อย 2 ครั้ง

2.  แพทย์สั่งการรักษา

 • ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

 • กินยาอย่างน้อย 6 - 8 เดือน

3.  พบพยาบาลให้ค�าแนะน�า

 • การกินยาตามแพทย์สั่งอย่างสม�่าเสมอ โดย

  1  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแล

  2  มีผู้น�าชุมชน ครู พระ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ช่วยผู้ดูแล
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  3  มีญาติ สมาชิกในครอบครัวช่วยดูแล

  4  กินยาเองอย่างมีวินัย  ห้ามหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นเพราะยังมีเชื้อ 

     อยู่ในเม็ดเลือดขาวทั่วร่างกาย

 • อาการข้างเคียงจากการกินยา และแหล่งช่วยเหลือเมื่อพบปัญหา

4.  ให้ผูป่้วยหรือญาตบัินทกึการกินยาและอาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้ เพือ่เป็นการ

เตอืนความจ�าและน�ามาปรึกษาแพทย์เม่ือเกิดอาการแพ้ยา หรอืไม่สขุสบายต่างๆ

จากการใช้ยา

5. ให้ผูป่้วยมาพบแพทย์เพือ่รับยา หรือปรับยาให้เหมาะสม และกินยาอย่างต่อเนือ่ง

จนครบการรักษา

6. ให้ผู้ป่วยส่งเสมหะตรวจย้อมในเดือนที่ 2, 5 และสุดท้าย เพื่อ

 • ดูว่ายังมีเชื้อวัณโรคหลังกินยาครบ 2 เดือน 

 • ดูแนวโน้มการรักษา หรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาเมื่อกินยา ครบ 5 เดือน

 • ดูผลการรักษาร่วมกับเอกซเรย์ปอด เมื่อกินยาครบตามก�าหนด

7. หยุดกินยาเม่ือมีค�าสั่งจากแพทย์เท่านั้น (หยุดยาเม่ือกินยาครบก�าหนด รักษา

หาย หรือแพทย์เปลี่ยนการรักษา )

ยาที่ท่านกินรักษาวัณโรคและอาการไม่พึงประสงค์
1. ไอโซไนอาซิด 

 (Isoniazid, H, INH)               

 

ไม่รุนแรงให้เฝ้าระวัง                 รุนแรงต้องรีบพบแพทย์    

ชาตามปลายมือปลายเท้า           ตัว ตาเหลือง ผื่นคัน ปวดกระดูก

2. ไรแฟมปิซิน

  (Rifampicin, R, RF)                                   

ไม่รุนแรงให้เฝ้าระวัง                   รุนแรงต้องรีบพบแพทย์    

คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง          ผื่นทั้งตัว ผื่นแผลพุพองที่ปาก

อ่อนเพลีย ปัสสาวะ อุจจาระ        ตาแดง ตับอักเสบ ภาวะซีด

และสารคัดหลั่งต่างๆ สีส้มแดง            เหนื่อยง่ายกว่าปกติ ไม่มีแรง

                                                               

3. ไพราซินาไมด์ 

 (Pyrazinamide , Z, PZA )   

 

ไม่รุนแรงให้เฝ้าระวัง                      รุนแรงต้องรีบพบแพทย์                                             

คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร             ตับอักเสบ ตัวเหลือง   

อ่อนเพลีย ปวดตามข้อ       

สีผิวคล�้าขึ้น

4. แอธแธมบูทอล 

 (Ethambutol, E, EMB)              

ไม่รุนแรงให้เฝ้าระวัง                      รุนแรงต้องรีบพบแพทย์                                             

อ่อนเพลีย ปวดตามข้อ              การมองเห็นผิดปกติ เช่น 

ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน            ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด

                                     เห็นสีผิดปกติ
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5. สเตร็ปโตมัยซิน 

    (Streptomycin, S, SM)                                                                      

ไม่รุนแรงให้เฝ้าระวัง        รุนแรงต้องรีบพบแพทย์    

เวียนหัว อ่อนเพลีย             มีผืน่บริเวณท่ีฉดียา รูส้กึหายปวด ล�าบาก

เมื่อยกล้ามเนื้อ    ชาหลังฉีดยา เสียการทรงตัวเดินไม่ตรง  

     โซเซ บ้านหมุนได้ยินเสียงผิดปกติ หูอื้อ                                                      

     ปัสสาวะขุ่น                                        

การป้องกัน
1. ผู้ป่วยวัณโรค เม่ือไอหรือจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วย

ผ้าเช็ดหน้า กระดาษทิชชู แขนเส้ือถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้า

หรอืทชิช ูถ้าใช้มือเปล่าปิดปากขณะไอจามจะท�าให้เช้ือ

วัณโรคอยู่ที่มือ ให้ล้างมือทุกคร้ังท่ีใช้มือปิดปาก และ

ควรล้างมือบ่อยๆ

      

                

2. ที่พักอาศัยของผู้ป่วยวัณโรค ควรมีแสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทสะดวก โดย

เปิดประตูและหน้าต่าง หากที่พักผู้ป่วยแสงแดดส่องไม่ถึงให้หมั่นน�าเครื่องนอน

ซักผึ่งแดดเป็นประจ�า

3. ภายใน 2 สปัดาห์แรกของการกินยา ผูป่้วยยังอยู่ในระยะแพร่กระจายเช้ือ ไม่ควร

เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ เครือ่งบินโดยสาร หากจ�าเป็นต้องเดินทางให้

นั่งรถโดยสารที่เปิดหน้าต่างและต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่กับผู้อื่นตั้งแต่ 

1 คนขึ้นไป

 

   

                                                                                                                                                                                                 

4. ผู้ป่วยวัณโรคต้องไม่ขากเสลด บ้วนน�้าลายใน

ที่สาธารณะ ควรบ้วนใส่กระดาษทิชชูแล้วใส่

ภาชนะ หรือถุงพลาสติกปิดปากภาชนะ หรือถุง

ให้สนทิแล้วน�าไปท�าลายโดยการเผาหรอืฝังหรือ

ใส่น�้ายาฆ่าเชื้อแล้วเททิ้งในโถชักโครกแล้วล้าง   

โถชักโครกด้วยน�้ายาให้สะอาด

5. ผู้ป่วยวัณโรคควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร

ใส่จานผู้ป่วยเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

         

6. ผูป่้วยวณัโรคไม่ควรไปร้องเพลงคาราโอเกะเพราะจะท�าให้เชือ้แพร่กระจายสู่ไมค์

และบุคคลที่อยู่ใกล้ๆ ขณะเปล่งเสียงร้องเพลง

7. ควรออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

8. พาคนในครอบครัวทุกคนมาตรวจวัณโรค 

โดยเฉพาะเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี
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เมื่อป่วยเป็นวัณโรคจะดูแลตนเองอย่างไรให้หายป่วย

•  วณัโรครกัษาหายได้ โดยกนิยาอย่างต่อเนือ่งอย่าง

น้อย 6 เดือน

•  กินยาทุกเม็ดตามค�าสั่งแพทย์ และกินทุกวัน

•  หากมีอาการแพ้ยา ควรพบหมอทันท ีเพือ่ปรับการ

รักษา ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่มาพบแพทย์

•  พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ปฏิบัติตัวตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์และเจ้าหน้าที่                                                          

•  กินอาหารท่ีมีประโยชน์ ต้องงดการด่ืม

เครือ่งด่ืมทีผ่สมแอลกอฮอล์ทกุชนดิ และ

ควรงดสูบบุหรี่

•  ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสมสม�่าเสมอ

•  ลดความวิตกกังวลและขจัดความเครียด

•  พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ

  

รักษาวัณโรคครั้งนี้เพื่อใคร

•  เพื่อตัวท่านเอง

•  เพื่อคนที่คุณรัก                                

•  เพื่อครอบครัว

•  เพื่อเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิด

•  เพื่อชุมชนและสังคม

•  เพื่อทุกคนปลอดภัย

ป้องกันไม่ให้ป่วย เป็นวัณโรคซ�้าอีกต้องท�าอย่างไร

•  ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

•  ลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

•  หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท

•  ตรวจสุขภาพร่างกายปีละ 1 - 2 ครั้ง

•  มีอาการสงสัยวัณโรค ไอติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

   

จัดท�าโดย 
นางชลกนก  นนทะสุต
นางศราวดี    ตันธรรมจาริก
น.พ.สมคิด   อุ่นเสมาธรรม
ด้วยความปรารถนาดี  โรงพยาบาลราชวิถี

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรควัณโรค
ท่านสามารขอค�าปรึกษาเพิ่มเติมจาก ส�านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
กรุงเทพฯ หรือ website ของส�านักวัณโรค www.tbthailand.org
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เดือนที่ 1  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. ..........................................................  

ผลเสมหะเดือนที ่0 คือ ..................................................................................................................................................

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ครบ 1 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่1 คือ ........................................................................................................................... 
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เดือนที่ 2  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 ครบ 2 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่2 คือ ........................................................................................................................... 



22 23สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย

เดือนที่ 3  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

61

 62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 ครบ 3 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่3 คือ ........................................................................................................................... 



24 25สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย

เดือนที่ 4  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 ครบ 4 เดือน

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่4 คือ ........................................................................................................................... 



26 27สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย

เดือนที่ 5  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150 ครบ 5 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่5 คือ ........................................................................................................................... 



28 29สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย

เดือนที่ 6  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180 ครบ 6 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่6 คือ ........................................................................................................................... 



30 31สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วย

เดือนที่ 7  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210 ครบ 7 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่7 คือ ........................................................................................................................... 
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เดือนที่ 8  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240 ครบ 8 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่8 คือ ........................................................................................................................... 
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เดือนที่ 9  ว/ด/ป.เริ่ม ..................................................... ถึง  ว/ด/ป. .......................................................... 

ยาที่ได้รับ H (ไอโซไนอะซิด) 300       mg  = ..................................... เม็ด   

                R (ไรแฟมพิซิน) ...................................... mg = ..................................... เม็ด   

                 E (อีแทมบลูทอล) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                Z (ไพราซินาไมด์) .................................. mg = ..................................... เม็ด

                S (สเต็บโตมัยซิน) ................................  mg = ..................................... ขวด

ว/ด/ป/ทีเ่จาะ .........................................................................................................................................................................

BUN .................................... Cr .................................... AST .................................... ALT ....................................  
 

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

จ�านวน 

วัน

ว/ด/ป กิน (4 )

ไม่ได้กิน (o)

ผู้ดูแล

การกินยา

บันทึกอาการข้างเคียง 

หรือเตือนความจ�า

256

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270 ครบ 9 เดือน 

 

ผลเสมหะส้ินสุดเดือนที ่9 คือ ........................................................................................................................... 
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บันทึก บันทึก
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บันทึก ตรวจสอบสิทธิ์ยื่นใบนัด
ห้องตรวจอายุรกรรม/

หน่วยติดเชื้อห้องตรวจกระดูก

ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ

พบแพทย์โรคปอด

รักษาตามอาการ

พบพยาบาล

รับใบนัด/ค�าแนะน�า

6.00- 10.00 น.

รักษาวัณโรค  ไม่รักษาวัณโรค

- เจ้าหน้าที่ห้องตรวจ
- เจ้าหน้าที่ห้อง
  เวชระเบียน

8.30-12.00 น.

8.30-12.00 น.

8.30-12.00 น.

พบพยาบาล

ศูนย์โรคระบบ

การหายใจ

รับยา

กลับบ้าน



จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

http://www.rajavithi.go.th   E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th       Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422 
โทรสาร 02-3548145

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ตลาดนัดคนเดิน

ชั้น2

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118 
หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243
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1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน



การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์อาหาร

ร้ำนสะดวกซื้อ

ธนาคาร

 ให้บริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

อาคารสิรินธร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 น.-20.00 น., 
อาคารอ�านวยการเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ร้านค้าตลาดนัดสวัสดิการ ร้านกาแฟ เบอร์เกอรี่ ร้านขายของเพื่อสุขภาพ ร้านดอกไม้ 
ร้านขายหนังสือ ร้านถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร

เวลาเปิดบริการ : คลินิกปกต ิ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. 

โทร. 02-3548108 – 37

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้างร้านนัดเบอร์เกอรี่ 
ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลา , ตึกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทางเดินไปห้องยาตึกวาศอุทิศ

ติดต่อสอบถำม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถำม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mail address
crm@rajavithi.go.th

Facebook 
facebook.com/PR.Rajavithi

 เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

สถำนที่เจำะเลือด

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
  **ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1   
     (สถาบันโรคหัวใจ)

เอ็กซเรย์ / CT / MRI

  **อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9     
  (เอ็กซเรย์เฉพาะปอด)
  **ตึกสิรินธร ชั้น 1



ระดับการให้บริการ 
คุณภาพ 
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม

ไม่น้อยกว่า 85% 
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ช่องทางรับบริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี 
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi 

และ QR CODE 
 
 
 
 
 
 

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย 
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร ์02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3 
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. 

QR CODE 
การลงทะเบียนบัตรใหม่ 

QR CODE 
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าท่ีบ้าน 

QR CODE 
การจองห้องพิเศษออนไลน์   

 

QR CODE 
ช่องทางการร้องเรียน 
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การจองห้องพิเศษ
และ

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

ตึกสิรินธร
มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
มีทางหนีไฟ 2 ทางทางหนีไฟ

ด้านหน้า
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร



สายรถประจ�าทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�าทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ

กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา



จัดท�าโดย .....

คลินิกเฉพาะโรคปอด ตึกอายุรกรรม (8.00-12.00 น.)
วันจันทร์ 8.00-12.00 น.  นายแพทย์สมคิด อุ่นเสมาธรรม
                            นายแพทย์เกรียงศักดิ์  อติพรวณิช
                        แพทย์โรคปอด แพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์โรคกระดูก
                               แพทย์หญิงพจนี  ก่อรุ่งเรือง
                               แพทย์หญิงศิวพร  เลิศพงษ์พิรุฬห์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปเบอร์ 7 ตึกอ�านวยการเก่า(8.00-12.00 น.)
วันอังคาร                       แพทย์หญิงพจนี  ก่อรุ่งเรือง
วันพุธ                             แพทย์หญิงศิวพร  เลิศพงษ์พิรุฬห์
วันพฤหัสบดี                  นายแพทย์สมคิด  อุ่นเสมาธรรม
                                       แพทย์โรคปอด แพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์โรคกระดูก
วันศุกร์                           นายแพทย์เกรียงศักดิ์  อติพรวณิช

คลินิกโรคเมืองร้อน ตึกวาดอุทิศ (8.00-12.00 น.)
วันจันทร์                        แพทย์หญิงนิรดา  ศิริยากร
วันอังคาร                        แพทย์หญิงนิรดา  ศิริยากร
                                       นายแพทย์พจน์  อินทลาพร
                                       แพทย์หญิงอนงนาฏ  ชินะผา
วันพุธ                            แพทย์หญิงอนงนาฏ  ชินะผา
วันพฤหัสบดี                 นายแพทย์พจน์  อินทลาพร

คลินิกกระดูก ตึกสิรินธร ชั้น 1 (8.00-12.00 น.)
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี     แพทย์กระดูก         


