ขั้นตอนการรับบร�การ

เวลาทำการ

กอนพบแพทย
1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ยืน่ บัตรนัดทีเ่ คานเตอรพยาบาล
กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได
ตั้งแต 04:00น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที
กรณีใชบัตรนัด ติดตอชองบร�การหมายเลข D1 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
รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจติดตอชำระคาบร�การ
และยาที่การเง�นชั้น 2
* ผูที่มีบัตรประกันสังคม หร�อบัตรประกันสุขภาพไมสามารถใชสิทธ�
ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
** ติดตอขอนัดตรวจลวงหนา อยางนอย 7 วันทำการ
*** ถามีเจาะเลือด/เอกซเรย ใหมาทำกอนเวลานัด 2 – 3 ชั่วโมง

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 08:00-16:00
ยกเวนเสาร อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศ
เพิ่มเติมโดยรัฐบาล
คลินิกนอกเวลาราชการ
จันทร - ศุกร เวลา 16.00 - 19.00 น.
เสาร
เวลา 08.00 - 16.00 น.
* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด

ผูรับบร�การที่ใชสิทธ�ประกันสุขภาพและประกันสังคม รพ.อื่น
สงเอกสารรับรองสิทธ�์ฉบับใหม กอนวันนัด 3 วันทำการ โดยสงมาที่
FAX : 02-2004017 หร�อ E-mail : papsu-rama@hotmail.com
กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย
ผานระบบ Online ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หร�อ
Rama Appointment

ขั้นตอนการรับบร�การ

หนวยตรวจผูปวยนอก
ศัลยกรรม

ชั้น 2 โซน ดี (Zone D) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

อัตราคาบร�การ
คลินิกในเวลาราชการ
คาบร�การโรงพยาบาล 100 บาท (สิทธ�์ขาราชการเบิกได 50 บาท)
คลินิกนอกเวลาราชการ
คาบร�การโรงพยาบาล 150 บาท (สิทธ�์ขาราชการเบิกได 50 บาท)
คาธรรมเนียมแพทย 0-500 บาท (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)
สิทธ�์ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกศัลยกรรม ชั้น 2 โซน ดี (Zone D)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
โทร : 02-2003998 ,2004022
วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น.

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

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

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจในเวลา
คลินิก

ภาค
เชา

General
(ศัลยกรรมทั่วไป)

จันทร
ศ.รท.นพ.จ�มพล ว�ลาศรัศมี

ผศ.นพ.ปติโชติ หิรัญเทพ
บาย ผศ.นพ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม

อังคาร

Breast & Endocrine
(ศัลยศาสตรเตานม
และตอมไรทอ)
Hepato – pancreato –
biliary Sutgery
(ศัลยศาสตรตับ ตับออน
และทางเดินน้ำดี)
CVT
(ศัลยศาสตรหัวใจทรวงอก)
Neuro
(ประสาทศัลยศาสตร)

บาย

เชา

อ.โสภณ จ�รสิร�ธรรม
อ.เชาวนันท พรวรากรณ

อ.ว�วัฒน ถิระพาณิช

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป
(ลงสัปดาหที่ 1,3 เดือน)
ผศ.นพ.ปยนุช พูตระกูล
อ.ณัฐสิร� กิตติถิระพงษ

Ped – Surg
(กุมารศัลยศาสตร)

รศ.นพ.ประเสร�ฐ ไตรรัตนวรกุล
(ลงสัปดาหที่ 1,3 เดือน)
ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณสจุ ร�ตกุล
รับเฉพาะปลูกถายอวัยวะ
คลินิกแผลเร�้อรัง
อ.สุทัศน ฮอศิร�มานนท
อ.ณัฐสิร� กิตติถิระพง

อ.ว�วัฒน ถิระพาณิช
อ.กรว�ร เทพสัมฤทธ�์พร

อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย
รศ.นพ.ประกาศิต จ�รัปปภา
ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธ�น
อ.มนตชัย สีสมบัติไพบูลย

อ.สุทัศน ฮอศิร�มานนท
อ.เชาวนันท พรวรากรณ
รับเฉพาะปลูกถายอวัยวะ
ดร.นพ.กรกช เกษประเสร�ฐษ
อ.บัณฑิต สกุลชัยรุงเร�อง
อ.มนตชัย สีสมบัติไพบูลย

บาย
เชา

ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทว�
ผศ.นพ.ปรมินทร มวงแกว

อ.สมคิด มิ่งพฤฒ
ผศ.นพ.ปรมินทร มวงแกว
ผศ.นพ.ณรงคศักดิ์ รุงสกุลกิจ ผศ.นพ.ว�กรานต สุรกุล
อ.วธู วาสนสิร�

อ.สมคิด มิ่งพฤฒ
ผศ.นพ.ว�กรานต สุรกุล
อ.วธู วาสนสิร�

ผศ.นพ.ณรงคศักดิ์ รุงสกุลกิจ
ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทว�

บาย
เชา
รศ.นพ.สมบูรณ บุญเกษม
บาย รศ.นพ.ปยะ สมานคติวัฒน

เชา

อ.วัฒนา มหัทธนกุล (Brain)
รศ.น.ท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช (Brain)

รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทว�สุข
(ตรวจ 11.00 – 12.00 น.)
รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทว�สุข
อ.ปร�ญญา ลีลายนะ
รศ.นพ.เอก หังสสูต
อ.พีรพงศ เหลืองอาภาพงศ

อ.ปยะ เช�ญถนอมวงศ
อ.สยาม คาเจร�ญ

รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน
อ.ณรงคฤทธ�์ ขันธทัต

รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด

รศ.นพ.เกร�ยงศักดิ์ แซเตีย

บาย รศ.น.ท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช อ.วัฒนา มหัทธนกุล (Spine)

เชา

บาย

Plastic and
Maxillofacial Surgery
(ศัลยศาสตรตกแตง
และแม็กซ�โลเฟเช�ยล)

ศุกร

ผศ.นพ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย รศ.นพ.ว�รพัฒน สุวรรณธรรมา ผศ.นพ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย
อ.ภูว�ร พันธมีเชาว
อ.พลอยบุษบา กิตติเวชสกุล

รศ.นพ.รณรัฐ สุว�กะปกรณกุล
รศ.นพ.ภาณุวัฒน เลิศสิทธ�ชัย

รศ.นพ.เจร�ญ ลีนานุพันธุ
ผศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆคุม

Uro.
(ศัลยศาสตรระบบปสสาวะ)

พฤหัสบดี

รศ.นพ.ว�รพัฒน สุวรรณธรรมา ผศ.นพ.ปติโชติ หิรัญเทพ
อ.พลอยบุษบา กิตติเวชสกุล

ผศ.นพ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม
อ.ภูว�ร พันธมีเชาว

เชา

Vascular & Transplant
(ศัลยศาสตรหลอดเลือด
และปลูกถายอวัยวะ)

พุธ

ศ.รท.นพ.จ�มพล ว�ลาศรัศมี

รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจว�กัย
อ.พชรพงศ เจนจ�ตรานันท
อ.ว�ทย ว�เศษสินธุ
ผศ.นพ.ปกเกศ ศิร�ศร�ตร�รักษ
อ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

รศ.นพ.ว�สูตร คงเจร�ญสมบัติ

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศโกศล รศ.นพ.เจร�ญ ลีนานุพันธุ

อ.ช�นเขต เกษสุวรรณ

ผศ.นพ.อัจฉร�ย สาโรวาท
ผศ.รศ.นพ.คช�นท วัฒนะวงษ

บาย อ.สุรเวช น้ำหอม

รับเฉพาะปากแหวงเพดานโหว
อ.สรายุทธ ดำรงวงศศิร
อ.ฐ�ติ ตันติธรรมิ

ผศ.นพ.พรศร� ธนะฉัตรชัยรัตน อ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ
อ.อำไพพรรณ บุญไทย

รศ.นพ.ว�สูตร คงเจร�ญสมบัติ
ผศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆคุม

(รับเฉพาะคลินกิ สุขภาพเพศชาย)

อ.ช�นเขต เกษสุวรรณ

เชา อ.สุรเวช น้ำหอม

เชา

รศ.นพ.เกร�ยงศักดิ์ แซเตีย

ผศ.นพ.อัจฉร�ย สาโรวาท
อ.ฐ�ติ ตันติธรรม

อ.ศนิ มลกุล

รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจว�กัย
อ.พชรพงศ เจนจ�ตรานันท
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศโกศล
(รับเฉพาะคลินกิ สุขภาพเพศชาย)

ผศ.นพ.ว�ทย ว�เศษสินธุ
ผศ.นพ.ปกเกศ ศิร�ศร�ตร�รักษ
อ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง
อ.สรายุทธ ดำรงวงศสิร�์
อ.กิดากร กิระนันทวัฒน
ดร.นพ.ศุภฤกษ เลาหพิทักษวร อ.งามเฉิด สิตภาหุล
(คลินกิ แผลเร�อ้ รัง)
อ.บารมี หลิมไชยกุล
(คลินกิ แผลเร�อ้ รัง)
ผศ.รศ.นพ.คช�นท วัฒนะวงษ
(12.30 - 13.00 น.)

อ.งามเฉิด สิตภาหุล
(เพศหลากหลาย)

อ.ชว�นธ�ร พุทธธนะพิทักษ

อ.ศนิ มลกุล
อ.อำไพพรรณ บุญไทย

บาย

เชา
Trauma Surgery
and Surgical Critical Care
บาย
(ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ
และเวชบำบัดว�กฤติ)

อ.ธาร�น ธรรมพงษา

รศ.นพ.ปร�ดา สัมฤทธ�์ประดิษฐ
ผศ.นพ.พงศศิิษฐ สิงหทัศน
อ.ธาร�น ธรรมพงษา
อ.ชลลดา ครุฑศร�
อ.ว�สารัช ผลิตนนทเกียรติ

รศ.นพ.ปร�ดา สัมฤทธ�์ประดิษฐ
(คลินกิ ผาตัดรักษาโรคอวน)
ผศ.นพ.พงศศิิษฐ สิงหทัศน
อ.ธาร�น ธรรมพงษ
อ.ชลลดา ครุฑศรา

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา

ปรับปรุง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจนอกเวลา
คลินิก
General
(ศัลยกรรมทั่วไป)

ศัลยศาสตรเตานม
และตอมไรทอ

ศัลยศาสตรตับ ตับออน
และทางเดินน้ำดี

จันทร
อ.ธาร�น ธรรมพงษา
ผศ.นพ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม

อังคาร
ผศ.นพ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย
ผศ.นพ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม
อ.ว�สารัช ผลิตนนทเกียรติ
อ.ภูว�ร พันธมีเชาว

พุธ

เสาร (บาย)

อ.ภูว�ร พันธมีเชาว

รศ.นพ.ภาณุวัฒน เลิศสิทธ�ชัย
อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย

อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย

รศ.นพ.รณรัฐ สุว�กะปกรณกุล

ผศ.นพ.ณรงคศักดิ์ รุงสกุลกิจ อ.สมคิด มิ่งพฤฒิ

ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทว�
ผศ.นพ.ว�กรานต สุรกุล

ผศ.นพ.ว�กรานต สุรกุล

อ.ฐ�ติ ตันติธรรม

อ.สรายุทธ ดำรงวงศศิร�

ศัลยศาสตร
ระบบทางเดินปสสาวะ

ศ.นพ.วช�ร คชการ
รศ.นพ.เจร�ญ ลีนานุพันธุ
อ.ช�นเขต เกษสุวรรณ

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศโกศล รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจว�กัย

ผศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆคุม
อ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

รศ.นพ.ว�สูตร คงเจร�ญสมบัติ
อ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

ศัลยศาสตรหลอดเลือด
และปลูกถายอวัยวะ

ผศ.พญ.ปยนุช พูตระกูล
อ.เชาวนันท พรวรากรณ

อ.กรว�ร เทพสัมฤทธ�์พร

อ.ณัฐสิร� กิตติถิระพงษ

รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทว�สุข

เสาร (เชา)

(ยกเวนพุธที่ 4 ของเดือน)

อ.สรายุทธ ดำรงวงศศิร�

ศัลยศาสตรหัวใจ
และทรวงอก

ศุกร

รศ.นพ.ปร�ดา สัมฤทธ�์ประดิษฐ รศ.นพ.ว�รพัฒน สุวรรณธรรมา ศ.ร.ท.ศ.นพ.จ�มพล ว�ลาศรัศมี ผศ.นพ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย ผศ.นพ.พงศศิษฐ สิงหทัศน
ผศ.นพ.ไชยรัตน ทรัพยสมุทรชัย ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณสุจร�ตกุล รศ.นพ.ปร�ดา สัมฤทธ�์ประดิษฐ ผศ.นพ.ปติโชติ หิรัญเทพ
ผศ.นพ.จักรพันธ จ�รสิร�ธรรม
อ.ว�สารัช ผลิตนนทเกียรติ

อ.สุรเวช น้ำหอม
ผศ.รอ.นพ.คช�นท วัฒนะวงษ

ศัลยศาสตรตกแตง

พฤหัสบดี

รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา

รศ.นพ.รณรัฐ สุว�กะปกรณกุล
รศ.นพ.ภาณุวัฒน เลิศสิทธ�ชัย

ผศ.นพ.ณรงคศักดิ์ รุงสกุลกิจ อ.สมคิด มิ่งพฤฒิ
ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทว�

อ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย

อ.ว�กรานต สุรกุล

(ลงสัปดาหที่ 2, 4 เดือน)

ผศ.นพ.ว�ทย ว�เศษสินธ
อ.ช�นเขต เกษสุวรรณ

ศ.นพ.วช�ร คชการ
อ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

ผศ.นพ.อัจฉร�ย สาโรวาท
อ.สุรเวช น้ำหอม

อ.ฐ�ติ ตันติธรรม

ผศ.นพ.ว�ทย ว�เศษสินธุ

รศ.นพ.ว�สูตร คงเจร�ญสมบัติ

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศโกศล ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศโกศล

อ.ช�นเขต เกษสุวรรณ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป

ศ.นพ.ว�วัฒน ถิระพานิช
อ.ณัฐสิร� กิตติถิระพงษ

อ.ปร�ญญา ลีลายนะ

(ลงสัปดาหที่ 1, 3 เดือน)

รท.นพ.ณรงคฤทธ�์ ขันธทัต
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