
* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคม, สิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา,

 บัตรผูพิการ และสิิทธ�นักศึกษามหิดล

ชั้น 4 โซนเอส (Zone S)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

หร�อ E-mail : rasdpy@mahidol.ac.th

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษจักษุ

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 4 โซนเอส (Zone S)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2004152

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

หนวยตรวจ
ผูปวยนอกพิเศษจักษุ

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc.

ขั้นตอนการนัดหมาย

1. นัดหมายพบแพทยลวงหนา 

 นัดหมายทางโทรศัพทที่เบอร 02-2004152

 นัดหมายดวยตนเองที่ หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษจักษุ

โดยแจงเลขท่ีบัตร รพ.รามาธ�บดี(HN) และรายช�อ่อาจารยแพทย

ที่ตองการรับบร�การ

2. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล

สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online

ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr 

ขั้นตอนการใชบร�การ

1. ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก

วัดสวนสูง วัดสัญญาณช�พ บร�เวณโถงชั้น 4

2. กรณีใชบร�การ Rama Appointment สามารถกด

Check in กอนถึงเวลานัดอยางนอย 30 นาที

3. รอเร�ยก วัดความดันตา ที่หนวยตรวจ

เวลาทำการ

 จันทร - ศุกร  เวลา 07.30 - 18.00 น.

 เสาร  เวลา 07.30 - 15.00 น.

 อาทิตย เวลา 07.30 - 15.00 น.

อัตราคาบร�การ

 คาบร�การผูปวยนอก 250 บาท

 (สิทธ�ขาราชการเบิกไดบางสวน)

 คาธรรมเนียมแพทย 0-700 บาท

  (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 สิทธ�ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์ 



**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

จักษุประสาท 

อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

(สัปดาหที่ 2และ4 ของเดือน)

กระจกตา

พญ.ณัฐธ�ดา นิ่มวรพันธุ

สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก

ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร�

(สัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

07.30-08.30 น. 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 17.00-20.00 น.

ตอหิน

รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ

จอประสาทตา

รศ.พญ.โสมศิร� สุขะวัชร�นทร

จักษุประสาท

รศ.นพ.อนุช�ต ปุญญทลังค 

(ยกเวนสัปดาหสุดทายของเดือน)

จักษุประสาท

รศ.นพ.อนุช�ต ปุญญทลังค 

วัดสายตาและคอนแทคเลนส

รศ.นพ.รุงโรจน เลิศว�ทยาสกุล

จักษุประสาท

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน

จักษุประสาท

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน

กระจกตา

รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท

อ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ

กระจกตา

อ.นพ.มานะชัย นนทภาษโสภณ

ตอหิน

ศ.นพ.ชัยวัฒน ทีฆเสนีย

กระจกตา

รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ

ตอหิน

ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร

(สัปดาหที่ 2และ4 ของเดือน)

ศัลยกรรมตกแตงกระดูกเบาตา

พญ.บุญยดา พุทธ�รังษีวงศ

(สัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก

ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร�

จักษุประสาท

รศ.นพ.กว�น วณิเกียรติ

รศ.พญ.สุขุมา อยูสวัสดิ์

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ.สุขุมา อยูสวัสดิ์

อ.พญ.บุญทิพย ทิพยสุร�ยาพร

ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร

จอประสาทตา

อ.พญ.บุญทิพย ทิพยสุร�ยา 

ทอน้ำตา

รศ.นพ.ทว�กิจ นิ่มวรพันธุ

รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ

จักษุประสาท 

รศ.นพ.กว�น วณิเกียรติ

อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

(สัปดาหที่ 2และ4 ของเดือน)

กระจกตา

อ.พญ.ณัฐธ�ดา นิ่มวรพันธุ

(สัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

ศัลยกรรมตกแตงกระดูกเบาตา 

ผศ.พญ.ว�รวรรณ โชคทว�ศักดิ์

ตอหิน

อ.นพ.ภูร�ชญ เพ็ชรพิรุณ

ตอหิน

ศัลยกรรมตกแตงกระดูกเบาตา 

อ.พญ.บุญยดา พุทธ�รังษีวงศ

รศ.พญ.ธาร�กานต สุจ�ระกุล อ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ

ทอน้ำตา

รศ.นพ.ทว�กิจ นิ่มวรพันธุ

ศัลยกรรมตกแตงกระดูกเบาตา

ผศ.พญ.ว�รวรรณ โชคทว�ศักดิ์

(พุธที่ 2) 

สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก 

ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร�

(สัปดาหที่ 1, 3 ของเดือน)

กระจกตา

อ.พญ.ณัฐธ�ดา นิ่มวรพันธุ 

จักษุประสาท

อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

จอประสาทตา

สายตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก

รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล

จอประสาทตา

พญ.โสมศิร� สุขะวัชร�นทร

(สัปดาหที่ 2, 3, 4 และ5 ของเดือน)

กระจกตา

นพ.มานะชัย นนทภาษโสภณ

(สัปดาหที่ 1, 2, 4 และ5 ของเดือน)

  

ตารางแพทยหนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษจักษุ

จอประสาทตา


