
โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ
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ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ - สุภาพสตร� ชั้น3

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2003294

เลื่อนนัดผานทาง Rama Appointment

 นัดหมายดวยตนเอง หร�อโทรนัดหมายลวงหนาที่หนวยตรวจ

ผูปวยนอกพิเศษ - สุภาพสตร� เบอร 02-200-3294 

แจงเลขที่ บัตรโรงพยาบาล (HN) กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล 

สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online ไดที่ 

www.rama.mahidol.ac.th/mr เพื่อใหมีเลขที่บัตรโรงพยาบาล 

แลวจ�งโทรกลับมานัดหมายพบอาจารยแพทยที่หนวยตรวจ

ผูปวยนอกพิเศษ - สุภาพสตร�

   ข�้นอยูกับตารางออกตรวจของอาจารยแพทยเจาของไข

(ทานสามารถสอบถามตารางแพทยจากเจาหนาที่)

   วันและเวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทานสามารถ

สอบถามไดจากเจาหนาที่

การเขารับบร�การฝากครรภ

วัน / เวลาใหบร�การฝากครรภ

* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคมและสิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ - สุภาพสตร� ชั้น3

โซนแอล (Zone L) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

 อัตราคาบร�การดังกลาว ไมรวมคาบร�การคลินิก และ

คาธรรมเนียมแพทย

 ราคาดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

 ทางโรงพยาบาลไมมีนโยบาย และบร�การในการเก็บเซลล

ตนกำเนิด (Stem cell) โดยบร�ษัทเอกชน

 กรณีตรวจ NIPT ที่เปนLab นอกของโรงพยาบาล นอกเหนือ

จากว�ธ� Thai NIPT คาใชจายของ Lab นอกจะไมเกี่ยวของกับ

ทางโรงพยาบาล

หมายเหตุ

การตรวจปสสาวะดูโปรตีน-น้ำตาล (ตอครั้ง) 30 บาท

การตรวจอัลตราซาวดดานสูติศาสตร  750 - 950 บาท

อัลตราซาวดความสมบูรณของทารก 2,700 บาท

อัลตราซาวด 4 มิติ  4,000 บาท

เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซมทารก                 7,600 บาท

การเจาะเลือดครั้งที่ 1                           2,000 บาท

การเจาะเลือดครั้งที่ 2 500 บาท

การตรวจเลือดคัดกรองกลุมอาการดาวน

โดยการตรวจเลือดมารดา            1,200 - 2,200 บาท

(ข�้นอยูกับอายุครรภและว�ธ�ที่เลือกตรวจ)

การตรวจเลือดคัดกรองกลุมอาการดาวน

โดยว�ธ� Thai NIPT 7,800 - 10,600 บาท

(ข�้นอยูกับประเภทของ Thai nipt ที่เลือก)

การตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน

ระหวางตั้งครรภ โดยการกลืนน้ำตาล 300 บาท

อัตราคาบร�การหัตถการอื่นๆที่เกี่ยวของ

ขอมูลการฝากครรภ

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc



อัตราคาบร�การตอครั้งที่มาพบแพทย

 คาบร�การผูปวยนอก         100 บาท (เบิกได)

 คาบร�การคลินิกพร�เมี่ยม      150 บาท (เบิกไมได)

 คาธรรมเนียมแพทย    0-700 บาท (เบิกไมได)

หมายเหตุ 

ศ.นพ.อภิชาติ จ�ตตเจร�ญ 

ผศ.นพ.ธวัช เจตนสวางศร�  

ผศ.นพ.อดิเทพ เชาวนว�ศิษฐ 

ผศ.นพ.สมเกียรติ สีตะวาร�น

อ.พญ.ญาณินี วรกิจธำรงคชัย

อ.พญ.ปูนำ ภูษาอนันตกุล 

อ.พญ.ชยดา ตั้งช�ว�นศิร�กุล

ผศ.นพ.สมมาตร บำรุงพืช

อ.พญ.ว�รดา หรรษาหิรัญวดี

อ.พญ.ว�รดา ดุลยพัชร

อ.นพ.ว�รภัทร สมช�ต 

รายช�่ออาจารยแพทย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

09.00-11.00 น. 15.30-19.00 น.

14.00-14.30 น. 13.00-13.30 น.

09.00-15.00 น.

16.00-18.00 น. 13.00-15.00 น.

09.00-12.00 น.

09.00-11.00 น.

16.00-19.00 น.

16.00-19.00 น.

12.30-15.00 น.

12.30-15.00 น.

 09.00-12.00 น.  09.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

09.00-12.00 น.

16.30-19.00 น.

16.30-19.00 น.

16.00-19.00 น.

16.00-19.00 น.

16.30-19.00 น. 13.00-15.30 น.

รายช�่ออาจารยแพทยที่รับฝากครรภและคลอด /ผาตัดคลอด ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน

หมายเหตุ :

1. การฝากครรภเปนระบบอาจารยแพทยเจาของไข ดูแลตลอดการตั้งครรภ ผูรับบร�การตองมารับบร�การในวันที่อาจารยแพทยออกตรวจ 

และเพื่อความตอเนื่องในการดูแลรักษา ผูรับบร�การจะไมสามารถเปลี่ยนแพทยได

2. กรณีสตร�ตั้งครรภที่มีโรคประจำตัวหร�อแพทยประเมินแลววาทานเปนสตร�ครรภเสี่ยงสูง จำเปนตองไดรับการดูแลใกลช�ด โดยแพทย

จะใหทานยายไปฝากครรภที่อาคาร 1 (คลินิกปกติ) โดยจะมีคลินิกครรภเสี่ยงสูง มีทีมคณะแพทยใหการดูแลจะไมใชระบบอาจารยแพทย

เจาของไข

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

1. คาบร�การที่มาพบแพทยตอครั้งไมไดรวมคายา เวชภัณฑ  

การตรวจทางหองปฎิบัติการ และ หัตถการอื่นๆ

2. สตร�ตั้งครรภจะมารับบร�การฝากครรภ เฉลี่ย 8 ครั้งตอ

การตั้งครรภ 1 ครั้ง ทั้งนี้ข�้นอยูกับภาวะสุขภาพของ

แตละบุคคลของแมและลูกรวมถึง การติดตามดูแลของแพทย

ไมมีแพคเกจการฝากครรภ

3. คาธรรมเนียมแพทย ข�้นอยูกับความซับซอนในการตรวจ

4. ราคาหัตถการเบิกไดบางสวน ยังไมรวมคาบร�การคลินิก

และคาธรรมเนียมแพทย

5. ราคาดังกลาวไมไดครอบคลุมถึงชาวตางชาติ

6. การฝากครรภและการคลอดที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

ไมสามารถใชสิทธ�์ประกันสังคม/ประกันสุขภาพถวนหนาได

สวนสิทธ�์ขาราชการเบิกไดบางสวน

7.  การคลอดที่อาคารพระเทพรัตนฯ ไมมีแพคเกจ แตจะคิด

 คาบร�การตามจร�ง 

  คลอดปกตินอน 3 วัน 2 คืน เร�่มตนที่ 40,000 บาท 

  ผาตัดคลอดนอน 5 วัน 4 คืน เร�่มตนที่ 70,000 บาท 

  กลุมขาราชการ/รัฐว�สาหกิจ เบิกไดประมาณ 1 ใน 3

13.30-16.00 น.


