
* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคมและสิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา

ชั้น 4 โซนคิว (Zone Q)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 4 โซนคิว (Zone Q)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2004250

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ

โสต ศอ นาสิก

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

ขั้นตอนการใชบร�การ

กอนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ยื่นบัตรนัดที่

 เคานเตอรพยาบาล กรณีใช Rama App สามารถ

 กด Check in ยืนยันนัดหมายไดตั้งแต 04:00 น.

 ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที กรณีใชบัตรนัด

 ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 10 นาที เพื่อลงทะเบียน

 บร�เวณโถงชั้น 4

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ จ�ดวัดความดันโลหิต

 และชั่งน้ำหนัก บร�เวณโถงชั้น 4

3. กรณีมีตรวจการไดยินกอนพบแพทย กรุณายื่นบัตรนัด

 กอนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย

1. กรณีใช Rama app ทานสามารถ

 ตรวจสอบนัดหมายครั้งตอไป

 ตรวจสอบสถานะการรับยา (ถามี)

 กดชำระเง�นผาน Application โดยไมตองรอติดตอ

 เคานเตอร 

2. กรณีใชบัตรนัด

 รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจ

 ติดตอชำระคาบร�การและรับยาที่หองยาชั้น 3

เวลาทำการ

 จันทร - ศุกร  เวลา 07.00 - 19.00 น.

 เสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 12.00 น.

 วันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา 08.00 - 12.00 น.

ขั้นตอนการนัดหมาย / เลื่อนนัด

1. นัดหมาย/เลื่อนนัด พบแพทยลวงหนา 

 นัดหมาย/เลื่อนนัด ทางโทรศัพทที่เบอร 02-2004250

     จันทร - ศุกร   เวลา 08.00 - 18.00 น.

     เสาร - อาทิตย  เวลา 08.00 - 12.00 น.

     วันหยุดนักขัตฤกษ  เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 นัดหมาย/เลื่อนนัด ดวยตนเอง โดยแจงเลขที่บัตร 

รพ.รามาธ�บดี (HN) และรายช�่ออาจารยแพทยที่ตองการรับบร�การ

 นัดหมาย/เลื่อนนัด ผาน Rama App

2. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล

สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online

ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr 

อัตราคาบร�การ

 คาบร�การผูปวยนอก 250 บาท

 (สิทธ�ขาราชการเบิกไดบางสวน)

 คาธรรมเนียมแพทย 0-700 บาท

  (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 สิทธ�ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์ 



**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

จันทรรายช�่ออาจารยแพทย อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

ตารางแพทยหนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

ศ.เกียรติคุณ นพ. บุญชู กุลประดิษฐารมณ  15.00 - 16.00 น.  08.45 - 10.00 น.  

ศ.เกียรติคุณ นพ. สมยศ คุณจักร   10.30 - 11.30 น.

ศ.คลินิก(ก) นพ. ครรช�ตเทพ ตั่นเผาพงษ  13.00 - 15.00 น. 08.00 - 11.00 น.

ผศ.นพ. ว�ช�ต ช�วเร�องโรจน 16.30 - 19.00 น.

รศ.พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ 12.30 - 14.00 น.   12.30 - 14.00 น. 

ผศ.นพ. ชัย อยูสวัสดิ์  08.00 - 11.00 น. 16.30 - 19.00 น.

รศ.นพ. จันทรชัย เจร�ยงประเสร�ฐ 16.30 - 19.00 น.    09.00 - 12.00 น.

ผศ.นพ. ธงชัย พงศมฆพัฒน 09.00 - 12.00 น.   16.30 - 19.00 น.

รศ.นพ .เฉลิมชัย ช�นตระการ   14.00 - 16.00 น.

ผศ.นพ. ภูร�ช ประณีตวตกูล  16.30 - 19.00 น.

รศ.นพ. จำรูญ ตั้งกีรติชัย     13.00 - 16.00 น.

นพ. บุญสาม รุงภูวภัทร  09.00 - 12.00 น.     07.30 - 12.00 น.

ผศ.ดร.นพ. ปว�น นำธวัช    09.00 - 12.00 น.

พญ. กังสดาล ตันจรารักษ    13.00 - 15.30 น.   09.00 - 12.00 น.

พญ. เนาวรัตน ตั้งบำรุงธรรม    15.30 - 16.30 น.  08.30 - 12.00 น.

พญ. นวรัตน อภิรักษกิตติกุล   15.30 - 19.00 น.

นพ. พนัส บิณศิรวานิช  16.30 - 19.00 น.    08.30 - 12.00 น.

พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง    16.30 - 19.00 น.

พญ. ทศพร อัจฉราเจร�ญยิ่ง      08.30 - 12.00 น.

นพ. คณิต เต็มไตรรัตน 16.30 - 19.00 น.

  

09.00 - 12.00 น.
16.30 - 19.00 น.

13.00 - 16.00 น.*
15.00 - 17.00 น.**

16.00 - 16.00 น.
18.00 - 19.00 น.

* (ยกเวนวันพุธที่ 3 ของเดือน)

** พุธที่ 3 ของเดือน

ศุกรที่ 1, 3, 5 ของเดือน

ศุกรที่ 2, 4 ของเดือน


