
เวชสําอางและศัลยกรรมตกแตง
เสริมสวย

0 2200 4288

คลินิกอาจารยแพทย เปดทําการ
วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.30 -11.30 น.
(ยกเวนวันพุธ เปดเวลา 13.00-16.00 น.)

การใหบริการ
 ใหบริการตรวจรักษาผูปวยที่มีปญหาผิวหนังทั�วไป เชน สิว ฝา 

กระ แผลเปน ผมรวง สะเก็ดเงิน ดางขาว มะเร็ง ผิวหนัง เปนตน 

นอกจากน�้ยังมีการรักษาโดยวิธีการเลเซอร  ในผูที่มีปญหาริ้วรอย 

ไฝ ฝา กระ เสนเลือดขอด กําจัดขน การปลูกผม ลบรอยสัก ฯลฯ 

และการรักษาโดยการทําศัลยกรรมตกแตงตางๆ เชน ทําตาสองชั้น 

เสริมจมูก เสริมคาง ดึงหนา ดูดไขมัน รวมถึงการปลูกผมถาวร อีก

ทั้งมีการรักษาดวยแสง อัลตราไวโอเลต เชน โรคสะเก็ตเงิน โรค

ดางขาว เปนตน

ขั้นตอนการใหบริการ
 1. ยื่นบัตรนัดที่เคารเตอรพยาบาล

 2. นั�งรอเพื่อรับหมายเลขใหบริการ (Service Card)

 3. รอเรียกรับหมายเลขใหบริการในการเขาตรวจ

 4. เมื่อผูปวยรับการตรวจเรียบรอย กรุณานั�งรอเพื่อรับ

    บัตรนัดและชําระเงินคาบริการหรือรับยาที่หองยา 

    ชั้น 4

 5. หากผูปวยรอนานเกิน 15 นาที กรุณาติดตอสอบถาม

    ไดที่เคานเตอรพยาบาล

อัตราคาบริการ
 1. คาบริการ 200 บาท

 2. คาธรรมเน�ยมแพทย 0-700 บาท 

       (ขึ้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 * ราคาน�้ไมรวมยาและเวชภัณฑ

 **ไมรองรับสิทธิ์ประกันสังคม และบัตรทอง

 ***สิทธิ์ขาราชการสามารถเบิกคายาไดตามสิทธิ

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 4 โซน R 

(โทรนัดตั้งแต 13.00- 19.00 น.)

สําหรับทานที่ยังไมมีบัตรโรงพยาบาล 

สามารถลงทะเบียนผานทางเว็บไซตไดที่ 

http://www.ra.mahidol.ac.th/mr/ 

หนวยตรวจผูปวยนอกพิเศษ



ชื่อแพทย ชื่อแพทยวัน วันเวลาออกตรวจ เวลาออกตรวจ

*รับเฉพาะผูปวยนัดเทานั้น

เลเซอรผิวหนัง

ศัลยกรรมตกแตงเสริมสวย
แพทยประจํา

ตารางแพทย ศูนยเลเซอรผิวหนัง และ ศัลยกรรมตกแตงเสริมสวย

พญ.ชนิตววัณณ  วิชญชาคร 13.00-16.00 น.
พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป 13.00-16.00 น.
รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน 13.00-16.00 น.
 (สัปดาห 2, 4)
พญ.อัจจิมา สุรรณจินดา 17.30-20.00 น.
พญ.ปราณ� เศวตวิลาศ 09.00-12.00 น.

 09.00-12.00 น.
ผศ.สุธิน� รัตนิน 08.30-11.00 น.

ผศ. พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร 08.30-11.00 น.

นพ.สรายุทธ ดํารงวงศศิริ (เชา)

นพ.สุรเวช น้ ําหอม (ผาตัด)
นพ.เฉลิมพงศ ฉัตรดอกไมไพร

นพ.คชินท วัฒนะวงษ

พญ.งามเฉิด สิตภาหุล (เชา)
นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน (ผาตัด)
นพ.คชินท วัฒนะวงษ (ผาตัด)

นพ.อัจฉริยะ สาโรวาท (บาย)
นพ.สุรเวช นําหอม(ผาตัด)
นพ.ฐิติ ตันติธรรม (เชา)

ผศ.สุธิน� รัตนิน 13.00-16.00 น.
ผศ.กุมุทมาถ จันทรประภาพ 13.00-16.00 น.
พญ.ปยธิดา ประเสริฐวิทย 13.00-16.00 น.
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร 13.00-16.00 น.
พญ.ปราณ� เศวตวิลาศ 09.00-12.00 น.
พญ.จุฑามาศ ตันคุณากร 13.00-16.00 น.

รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน 13.00-16.00 น.
นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ 13.00-16.00 น.
ผศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช 13.30-16.00 น.
พญ.ปราณ� เศวตวิลาศ 13.00-16.00 น.
พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย 13.00-16.00 น.
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร 16.30-20.00 น.

นพ.กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา 13.00-16.00 น.
พญ.สุทธินันท วิชญาณรัตน 13.00-16.00 น. 
พญ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา 13.00-16.00 น.
พญ.ปราณ� เศวตวิลาศ 09.00-12.00 น.
พญ.ศาณ�รัตน พรธารักษเจริญ 13.00-16.00 น.
พญ.วิภาวี อุนสกุล 13.00-16.00 น.

รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร 13.00-16.00 น.
 16.30-20.00 น.
นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร 13.00-16.00 น.
ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร 13.00-16.00 น.
นพ.พชรวรรธน จิระสุทัศน 13.00-16.00 น.
พญ.ปราณ� เศวตวิลาศ 10.00-12.00 น.
 13.00-15.00 น.
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พฤหัสบดี

หมายเหตุ  : กรุณาแจงโทรทํานัดลวงหนาเพื่อสอบถาม
   รายละเอียด
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พฤหัสบดี

ศุกร


