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 โรงพยาบาลเชียงคาน ตัง้อยูเลขที ่427 หมู 2 ถนน
เชียงคาน-ปากชม ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เปนโรง
พยาบาลชุมชนขนาด 60 เตยีงสงักดัสาํนกังานสาธารณสุข
จังหวัดเลย กระทรวงสาธารณสุข
 โรงพยาบาลเชียงคาน มีความยินดีตอนรับทุก
ทานที่มาใชบรกิารของโรงพยาบาล และเพื่อใหผูรบับรกิาร
ไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนระเบียบเรียบรอย บังเกิด
ผลดีแกทุกทาน จึงมีขอแนะนําการรับบริการของทางโรง
พยาบาล พอสังเขปดังนี้
1 เวลาเปดทําบัตรตามปกติ (วันราชการ)
 ภาคเชา เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น.
 ภาคบาย เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.
2. กรุณานําบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล
 เชียงคาน, บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรแสดง
 สิทธิการรักษาตางๆ มาดวยทุกครั้ง
3. เมื่อทานมาถึงโรงพยาบาล ใหติดตอยื่นบัตรที่โตะ
 ประชาสัมพันธเปนจุดแรก เพื่อรับบัตรคิวรอการ
 ซักประวัติ คัดกรองเขารับการบริการตามจุดตางๆ
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โรงพยาบาล

เชียงคาน
Chiangkhan Hospital

¤ÅÔ¹Ô¡¾ÔàÈÉ

โรงพยาบาลเชียงคาน

โทร. 042-821101
อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน

โทร.1669
ฟรี 24 ชั่วโมง
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ตรวจโรคทั่วไป
ทันตกรรม (ทําฟน)
คลินิกเบาหวาน
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 บรการอื่นๆ
เคลมประกันชวต เสียคาธรรมเนียม 200 บาท
รับเอกสารภายใน 14 วัน
ขอสําเนาประวัติการรักษาพยาบาล 
คาธรรมเนียม 300 บาท โดยยื่นคํารองที่หองบัตร 
และรับเอกสารภายใน 14 วัน


