
* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคมและสิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา ชั้น 3 โซนแอล (Zone L)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

ศูนยความเปนเลิศดาน

เทคโนโลยีชวยการเจร�ญพันธุ

ขั้นตอนการนัดหมาย

1. นัดหมายพบแพทยลวงหนา 

 นัดหมายทางโทรศัพทที่เบอร 02-2003323-4

 จันทร - ศุกร  เวลา 13.00 - 17.00 น.

 เสาร  เวลา 08.30 - 11.30 น.

 นัดหมายดวยตนเองที่ ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยี

ชวยการเจร�ญพันธุ โดยแจงเลขที่บัตร รพ.รามาธ�บดี(HN)

และรายช�่ออาจารยแพทยที่ตองการรับบร�การ

2. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล

สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online

ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr 

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

ติดตอ

ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชวยการเจร�ญพันธุ

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 3 โซนแอล (Zone L)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2003323-4

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

ขั้นตอนการใชบร�การ

1. ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก

วัดสวนสูง วัดสัญญาณช�พ 

2. กรณีใชบร�การ Rama Appointment สามารถกด

Check in กอนถึงเวลานัด 30 นาที

(การ Check in มาทาง Rama Appointment เปนการยืนยัน

การมาตรวจเทานั้น)

เวลาทำการ

 จันทร - ศุกร  เวลา 07.30 - 18.00 น.

 เสาร  เวลา 07.30 - 12.00 น.

* ปดใหบร�การทุกวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ

อัตราคาบร�การ

 คาบร�การผูปวยนอก 250 บาท

 (สิทธ�ขาราชการเบิกไดบางสวน)

 คาธรรมเนียมแพทย 0-700 บาท

  (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 สิทธ�ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์ 

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc



เร�ยนผูรับบร�การโปรดทราบ 

  เนื่องดวย พรบ. คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจร�ญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแต 30 ก.ค. 2558 เปนตนไป ดังนั้นคูสมรสทุกคูที่ตองการ

เขามารับบร�การรักษาภาวะมีบุตรยากทุกสถานพยาบาล จะตองนำเอกสารดังตอไปนี้ มาแสดงที่เคานเตอรพยาบาลดวยตนเอง

 ทะเบียนสมรส บัตรประชาชนทั้งสามีและภรรยา ใบเปลี่ยน ช�่อ-นามสกุล (ถามี)

หากไมมีหลักฐานดังกลาวมาแสดง ทางโรงพยาบาลและคณะผูรักษาจะไมสามารถ ดำเนินการรักษาภาวะมีบุตรยากได เนื่องจากผิดกฏหมายและมีโทษถึงจำและปรับ

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เชา

บาย

เย็น

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล

รศ.พญ.ชลธ�ชา สถิระพจน

อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล ปดใหบร�การ

อ.พญ.อาทิตยา สิงหวงษา ปดใหบร�การรศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสร�ฐ

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล

อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

ผศ.พญ.อรว�น วัลลิภากร อ.พญ.สิร�ลักษณ ตันธนาว�ภาส

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล

อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

รศ.พญ.ชลธ�ชา สถิระพจน

อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

รศ.นพ. ว�ชาญ โชคธนะศิร�

รศ.พญ.มัธชุพร สุขประเสร�ฐ
อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล

อ.พญ.สุนันทา จารุพูนผล

อ.พญ.ชนัญญา ตันติธรรม

อ.พญ.วรวรรณ ลัพธะลักษ

ตารางแพทยออกตรวจ

หมายเหตุ 

1. อัตราคาบร�การนี้ ไมรวมคายา และคาเวชภัณฑทางการแพทย

2. ไมรองรับสิทธ�์ขาราชการ / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ

3. ไมมีคาธรรมเนียมแพทย สำหรับคลินิกปกติ

4. คาบร�การนี้เปนอัตราคาบร�การโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-2003323-4 จันทร - ศุกร 13.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

IVF / ICSI (วันเก็บไข + เลี้ยงตัวออนถึงระยะ Day 3)

เลี้ยงตัวออนถึงระยะ Day 5

50000

5300

70000

5300

90000

7950

รวม 55300 75300 97950

รายการ
คลินิกปกติ คลินิกพร�เมียม ชาวตางชาติ

อัตราคาบร�การ (บาท)

อัตราคาบร�การเด็กหลอดแกว (โดยประมาณ) ตอรอบการเก็บไข

คา Stand by case ART 6200 6200 9300

ยายตัวออน (รอบสด) 6000 13000 23000

ยายตัวออน (รอบละลายตัวออนที่แชแข็ง) 20000 25000 35000

การเจาะเปลือกตัวออน (Assisted Hatching) 1300 1300 1950

แชแข็งตัวออน ตอ 5 ตัวออน 7500 8500 10200

การเก็บรักษาตัวออน (รายป) ตอ 5 ตัวออน 1200 1200 1800

รายการ
คลินิกปกติ คลินิกพร�เมียม ชาวตางชาติ

อัตราคาบร�การ (บาท)

อัตราคาบร�การอื่นๆ (โดยประมาณ) ตอรอบการเก็บไข


