ขั้นตอนการรับบร�การ

เวลาทำการ

กอนพบแพทย
1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ยืน่ บัตรนัดทีเ่ คานเตอรพยาบาล
กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได
ตั้งแต 04:00น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที
กรณีใชบัตรนัด ติดตอเคานเตอร K1 กอนเวลา
นัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ “หองวัดความดันโลหิตและ
ชั่งน้ำหนัก” บร�เวณหนาบันไดเลื่อนชั้น 2 กอนยื่นบัตรนัด
3. นั่งรอหนาหองตรวจกอนเวลานัด 30 นาที
หลังพบแพทย
1. กรณีใช Rama app ทานสามารถ
ตรวจสอบนัดหมายครั้งตอไป
ตรวจสอบสถานะการรับยา (ถามี)
กดชำระเง�นผาน Application
2. กรณีใชบัตรนัด
รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจ K2
ติดตอชำระคาบร�การและรับยาที่หองยาและการเง�น ชั้น2

คลินิกในเวลาราชการ *กรุณานัดหมายลวงหนา
จันทร-ศุกร 07:00-16:00

* ผูที่มีบัตรประกันสังคม หร�อบัตรประกันสุขภาพไมสามารถใชสิทธ�
ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
** ติดตอขอนัดตรวจลวงหนา อยางนอย 7 วันทำการ
*** ถามีเจาะเลือด/เอกซเรย ใหมาทำกอนเวลานัด 2 – 3 ชั่วโมง
กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย
ผานระบบ Online ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หร�อ
Rama Appointment

(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติม
โดยรัฐบาล)

คลินิกนอกเวลาราชการ เวลาทำการ
จันทร - ศุกร
เวลา 16.00 - 19.00 น.
เสาร
เวลา 07.00 - 16.00 น
อาทิตย
เวลา 07.00 - 12.00 น

ขั้นตอนการรับบร�การ

หนวยตรวจผูปวยนอก
ศัลยกรรมกระดูก

ชั้น 2 โซน เค (Zone K) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

อัตราคาบร�การ
คลินิกในเวลาราชการ
คาบร�การโรงพยาบาล 100 บาท (สิทธ�ข์ า ราชการเบิกได 50 บาท)
คลินิกนอกเวลาราชการ
คาบร�การโรงพยาบาล 150 บาท (สิทธ�ข์ า ราชการเบิกได 50 บาท)
คาธรรมเนียมแพทย 0-500 บาท (ข�น้ อยูก บั ความซับซอนของโรค)
สิทธ�์ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2 โซน เค (ZONE K)
จ�ดบร�การนัดหมายเคานเตอรพยาบาล K1
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทร : 02-2003998, 02-2004022
วันจันทร - ศุกร เวลา 13.00 – 18.30 น.
วันเสาร
เวลา 08.30 – 15.00 น. โทร 02-2003232
วันอาทิตย
เวลา 08.30 – 12.00 น.

เลื่อนนัดผานทาง Rama App
โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ
หร�อ E-mail : raopdortho@mahidol.ac.th

บร�การตรวจว�นจิ ฉัย/รักษาพยาบาล สรางเสร�มสุขภาพ ฟน ฟูสขุ ภาพ
ของผูปวยโรคกระดูกและขอ ทุกกลุมอายุ โดยแพทยผูเช�่ยวชาญ
ดานออรโธปดิกสทุกสาขาและทีมสหว�ชาช�พ

โทร : 02-2011000
www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

ตารางแพทยออกตรวจในเวลาราชการจันทร-ศุกร 07.30-16.00 น.
จันทร

ภาคเชา
07.30-12.00 น.

ภาคบาย
13.00-16.00 น.

(เฉพาะแพทยนัดเอง และหลังผาตัด)

อังคาร

คลินิกออรโธปดิกสทั่วไป
คลินิกออรโธปดิกสเด็ก
ศ.คลินิกนพ.พรชัย มูลพฤกษ
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย วรธนารัตน
อ.นพ.อำนวย จ�ระสิร�กุล
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันทสุข
อ.พญ.ธัญญวัฒน สายสงเคราะห
คลินิกออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.นพ.บุญเกียรติ จักรสถาพร
คลินิกออรโธปดิกสขอเขาและขอสะโพก
อ.นพ.ปรัชญา ผดุงพรรค
คลินิกออรโธปดิกสเนื้องอก
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย

คลินิกออรโธปดิกสทั่วไป
คลินิกออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง
รศ.นพ.ว�วัฒน วจนะว�ศิษฐ
รศ.นพ.พงศธร ฉันทพลากร
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช

คลินิกออรโธปดิกสเด็ก
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย วรธนารัตน
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันทสุข
อ.พญ.ธัญญวัฒน สายสงเคราะห
คลินิกออรโธปดิกสเนื้องอก
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย
คลินิกออรโธปดิกสทั่วไป
รศ.นพ.ธันย สภัทรพันธ
(เฉพาะผูปวยเกา)

ออรโธปดกิ สเวชศาสตรการกีฬา (หลังผาตัด)

คลินิกออรโธปดิกสเวชศาสตรการกีฬา
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ
ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล

พุธ
คลินิกออรโธปดิกสทั่วไป
อ.นพ.ณรงคฤทธ�์ มัศยาอานนท
คลินิกออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง
ศ.นพ.ว�เช�ยร เลาหเจร�ญสมบัติ
(เฉพาะผูปวยเกา)
รศ.นพ.ว�วัฒน วจนะว�ศิษฐ
ผศ.นพ.พิทวัส ลีละพัฒนะ
รศ.นพ.ชัยวัฒน ไกรวัฒนพงศ
รศ.นพ.กันต แกวโรจน

พฤหัสบดี

ศุกร

คลินิกออร โธปดิกสทั่วไป
คลินิกออร โธปดิกสมือ
ผศ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ ถาวรสวัสดิ์รักษ
คลินิกออร โธปดิกสขอเทาและเทา
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจร�ญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ อรพินท
คลินิกออร โธปดิกสอุบัติเหตุ
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
รศ.นพ.ปพน สงาสูงสง
ผศ.นพ.นรชาติ ศิร�ศร�ตร�รักษ

คลินิกออรโธปดิกสขอเขาและขอสะโพก(หลังผาตัด)

คลินิกออร โธปดิกสขอเทาและเทา
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจร�ญสมบัติ
อ.นพ.จักรพงษ อรพินท
อ.พญ.สุว�มล ปร�ศวเมธ�กุล

คลินิกออร โธปดิกสเนื้องอก
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
อ.นพ.ชัชวาล เลิศบุษบานุกูล
รศ.นพ.ชาติชาย ภูกาญจนมรกต

คลินิกออร โธปดิกสมือ (หลังผาตัด)
ผศ.นพ.อิทธ�รัตน วัชรานานันท
ผศ.นพ.เทพรัตน กาญจนเทพศักดิ์
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ ถาวรสวัสดิ์รักษ

ออรโธปดกิ สขอ เขาและขอสะโพก (หลังผาตัด)

ผศ.นพ.ธนพจน จันทรนุม

คลินิกออร โธปดิกสทั่วไป
ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ
(เฉพาะศุกรสิ้นเดือน)
คลินิกออร โธปดิกสขอเขาและขอสะโพก
ศ.คลินิก นพ.ว�โรจน กว�นวงศโกว�ท
ผศ.นพ.ธนพจน จันทรนุม
ผศ.นพ.ศิวดล วงศศักดิ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงว�ทยากร

คลินิกออร โธปดิกสขอเขาและขอสะโพก

อ.นพ.สมยศ ปยวรคุณ
คลินิกออร โธปดิกสอุบัติเหตุ
อ.นพ.ณัชพันธ เพ็ชรุง
คลินิกออร โธปดิกสขอเทาและเทา
อ.พญ.สุว�มล ปร�ศวเมธ�กุล

คลินิกฝงเข็ม
รศ.นพ.พงศธร ฉันทพลากร

ตารางแพทยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร
16.00 – 19.00 น.
รศ.นพ.กันต แกวโรจน
ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
อ.พญ.สุว�มล ปร�ศวเมธ�กุล
อ.นพ.ณัชพันธ เพ็ชรุง

อังคาร
16.00 – 19.00 น.

พุธ
16.00 – 19.00 น.

พฤหัสบดี
16.00 – 19.00 น.

ผศ.นพ.ธนพจน จันทรนุม
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ ผศ.นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ
รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ผศ.นพ.เทพรัตน กาญจนเทพศักดิ์ รศ.นพ.ปพน สงาสูงสง
ผศ.นพ.ศิวดล วงศศักดิ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงว�ทยากร
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
รศ.นพ.พงศธร ฉันทผลากร
อ.นพ.จักรพงษ อรพินท
ผศ.นพ.พิทวัส ลีลาพัฒนะ
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย

ศุกร
16.00 – 19.00 น.

เสาร
07.00 – 12.00 น.

ผศ.นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ศ.คลินกิ นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ
ผศ.นพ.สุกิจ เลาหเจร�ญสมบัติ รศ.นพ.ชูศกั ดิ์ กิจคุณาเสถียร
รศ.นพ.พงศธร ฉันทผลากร
ผศ.นพ.สุกจิ เลาหเจร�ญสมบัติ
ผศ.นพ.ศิวดล วงศศักดิ์
รศ.นพ.พงศธร ฉันทพลากร
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ ถาวรสวัสดิร์ กั ษ รศ.นพ.กันต แกวโรจน
ผศ.นพ.ศิวดล วงศศกั ดิ์
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงว�ทยากร
ผศ.นพ.ธนพจน จันทรนมุ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมติ เลาหพันธุ

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา

13.00 – 15.00 น.
ศ.คลินิกนพ.พรชัย มูลพฤกษ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ
รศ.นพ.พงศธร ฉันทพลากร
ผศ.นพ.ศิวดล วงศศักดิ์
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย
อ.นพ.ชวรัฐ จรุงว�ทยากร
รศ.นพ.ปพน สงาสูงสง
รศ.นพ.ตุลยพฤกษ ถาวรสวัสดิร์ กั ษ
ผศ.พญ.ชนิกา อังสนันทสุข

อาทิตย
07.00 – 12.00 น.
รศ.นพ.ชัยวัฒน ไกรวัฒนพงศ
ผศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ
ผศ.นพ.เทพรัตน กาญจนเทพศักดิ์
อ.นพ.จักรพงษ อรพินท
อ.นพ.ประกฤต สุวรรณปราโมทย

ปรับปรุง ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

