
11.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

10.00 - 14.00 น.

12.00 - 15.00 น.

16.30 - 18.30 น.

13.00 - 14.30 น.

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจ

ทารกแรกเกิด และทารกที่มีความเสี่ยงสูง

นพ.ประชา นันทนฤมิต   17.00 - 19.00 น.

นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจร�ญ      13.00 - 16.00 น.

พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล    08.00 - 12.00 น.

พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธพงษ   08.30 - 11.30 น.

นพ.พฤหัส พงษมี  08.00 - 12.00 น.

พญ.รัชพร รัตนมาลี   11.00 - 13.00 น.     

    

โรคระบบทางเดินหายใจ 

พญ.อรุณวรรณ พฤทธ�พันธุ                            

นพ.ธ�รเดช คุปตานนท    16.00 - 20.00 น. 08.00 - 12.00 น.  08.00 - 12.30 น.
        13.00 - 16.00 น.

พญ.หฤทัย กมลาภรณ      09.00 - 12.00 น.

นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธ�์     16.00 - 19.00 น.   

นพ.จร�นทร แววพานิช   15.00 - 18.30 น.    

พญ.ธ�ดารัตน ศร�บุญยงค    13.00 - 16.00 น.

โรคโลหิตว�ทยาและมะเร็ง 

นพ.สุรเดช หงสอิง        09.00 - 10.00 น.

นพ.สามารถ ภคกษมา  16.30 - 18.00 น.     09.00 - 12.00 น.

พญ.นงนุช สิระชัยนันท     

นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ   09.30 - 11.00 น.  17.00 - 20.00 น.  13.30 - 16.00 น.

พญ.เดือนธ�ดา ทรงเดช  16.00 - 19.00 น.    09.00 - 12.00 น.

นพ.พงศภัค พงศพิชชา     16.30 - 19.00 น.

พญ.กมลา เลาหว�ระพานิช     13.00 - 16.00 น.

โรคติดเช�้อ 

นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิร�  16.30 - 20.00 น.  16.30 - 20.00 น.

นพ.นพพร อภิวัฒนากุล   13.00 - 15.00 น.   16.00 - 19.30 น.

พญ.โสภิดา บุญสาธร     16.00 - 19.00 น.

นพ.สุรพงษ ตันเชวง   13.00 - 17.00 น. 14.00 - 18.00 น. 13.00 - 17.00 น.

พญ.สุจ�ตรา ชัยสวนียากรณ  17.00 - 19.00 น.  13.00 - 15.30 น.

โรคผิวหนัง        

พญ.รัมภรดา เล็กวุฒิกานต    08.00 - 11.00 น.

พญ.สัญชวัล ว�ทยากรฤกษ 16.00 - 20.00 น. 13.00 - 16.00 น.

โรคหัวใจ 

นพ.อนันต โฆษิตเศรษฐ    17.00 - 19.00 น.   09.00 - 12.00 น.

นพ.สุเทพ วาณิชยกุล  17.00 - 20.00 น.    09.00 - 12.00 น. 09.00 - 12.00 น.

นพ.ภูมิพร กตัญูวงศ

พญ.มาร�น ศตว�ร�ยะ    13.00 - 16.00 น.        

โรคโภชนาการและปญหาความอวน 

 พญ.นลินี จงว�ร�ยะพันธุ 

 พญ.จ�รพรรณ โพธ�์สุวัฒนากุล  09.00 - 12.00 น.

โรคระบบกระเพาะ ทางเดินอาหารและตับ 

พญ.สุพร ตร�พงษกรุณา   16.30 - 20.00 น.    08.00 - 12.00 น.

นพ.พรเทพ ตั่นเผาพงษ  16.00 - 18.30 น.

(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 2, 3 ของเดือน)

(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3 ของเดือน)

16.40 - 18.00 น.

(ยกเวนสัปดาหที่ 2 ของเดือน)
08.30 - 12.30 น.

ชั้น 3 โซนเอ็น (Zone  N) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

ศูนยสุขภาพเด็กและวัยรุน

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

ครบสาขาเช�่ยวชาญ บร�การดวยใจ หวงใยดุจญาติมิตร

13.30 - 16.30 น.
(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 2, 4 ของเดือน)

14.30 - 16.30 น.
(เฉพาะสัปดาหที่ 3 ของเดือน)



จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

ตารางอาจารยแพทยออกตรวจ

(เฉพาะสัปดาหที่ 1)
09.15 - 12.00 น.

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3 ของเดือน)
09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น.

09.00 - 12.00 น. และ

(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

13.00 - 16.00 น.

08.30 - 12.00 น. และ
13.00 - 14.00 น.

09.30 - 12.00 น.

(เดือนละ 1 ครั้ง)

09.00 - 12.00 น.

สุขภาพเด็กทั่วไปและคลินิกเด็กเสี่ยง

นพ.มารุต จันทรา  13.30 - 16.00 น.     

นพ.อุเทน ปานดี     17.00 - 19.00 น.                               
         

พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิร�  13.00 - 16.00 น.  08.00 - 12.00 น. 14.00 - 18.00 น. 13.00 - 14.30 น.

โรคภูมิแพ 

นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ       08.00 - 09.00 น.

พญ.ว�ภารัตน มนุญากร    16.30 - 19.30 น.   13.00 - 16.00 น.

พญ.ปองทอง ปูรานิธ�   

พญ.กาสะลอง ไพโรจนสกุล  14.00 - 18.00 น. 13.00 - 16.00 น. 13.00 - 17.00 น. 08.00 - 12.00 น.

      13.00 - 16.00 น.

นพ.วัชรุตม กันจงกิตติพร     17.00 - 19.00 น.   13.00 - 16.00 น.

พัฒนาการเด็กและปญหาพฤติกรรม 

พญ.รว�วรรณ รุงไพรวัลย    08.40 - 12.00 น.   

พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิร�   09.00 - 12.00 น.

พญ.ว�ลาวัณย เช�ดเกียรติกำจาย   

พญ.จร�ยา จ�ฑาภิสิทธ�์      

โรคตอไรทอและคลินิกความสูง 

นพ.พัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา 16.30 - 19.30 น. 09.00 - 11.00 น.  16.30 - 19.30 น.  08.00 - 12.00 น.

พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร   16.00 - 18.30 น.  13.30 - 15.00 น.  08.00 - 12.00 น. 08.30 - 12.00 น.

นพ.จ�ตติวัฒน สุประสงคสิน    16.00 - 19.00 น.

นพ.สมบูรณ วันคนิตย      09.00 - 12.00 น.

       16.00 - 19.00 น.

พญ.มนัสว� กอวุฒิกุลรังษี  09.00 - 12.00 น.

โรคไต 

พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ  17.00 - 20.00 น.

พญ.ปวร� ศรัยสวัสดิ์   16.30 - 20.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.30 - 20.00 น.   

         

นพ.ขวัญชัย ไพโรจนสกุล       

นพ.ทรงเกียรติ ฉันทโรจน  13.00 - 16.00 น.    15.30 - 19.00 น.  13.00 - 16.00 น.

โรคระบบประสาท 

นพ.อนันตนิตย ว�สุทธ�พันธ        

นพ.ชัยยศ คงคติธรรม    13.00 - 16.00 น.

พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล  13.00 - 15.00 น.

นพ.รพีพัฒน เทวมิตร 

 โรคพันธุกรรม 

พญ.ทิพยว�มล ทิมอรุณ   

สุขภาพเด็กวัยรุนและปญหาพฤติกรรม

พญ.จ�ราภรณ อรุณากูร   

โรคขอและรูมาติสซั่ม 

พญ.โสมรัชช ว�ไลยุค   17.00 - 20.00 น.     09.00 - 12.00 น.

พญ.ศิร�สุชา โศภนคณาภรณ  09.00 - 12.00 น.

พญ.บุษบง ฤกษวลีกุล   13.00 - 16.00 น.     

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

13.00 - 15.30 น.
(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

* ไมรองรับสิทธ�ประกันสังคมและสิทธ�ประกันสุขภาพถวนหนา

ติดตอ

ศูนยสุขภาพเด็กและวัยรุน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ชั้น 3 โซนเอ็น (Zone N)

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี โทร : 02-2003307-8

** ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการนัดหมาย

1. นัดหมายพบแพทยลวงหนา โดยแจงเลขท่ีบัตร รพ.รามาธ�บดี(HN) และรายช�อ่อาจารยแพทย

ที่ตองการรับบร�การ 

 นัดหมายทางโทรศัพทที่เบอร 02-2003307-8

 นัดหมายดวยตนเองที่ ศูนยสุขภาพเด็กและวัยรุน 

2. กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย ผานระบบ Online

ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หร�อ Rama Appointment 

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

ขั้นตอนการใชบร�การ

1. ติดตอหนวยตรวจกอนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 

วัดสัญญาณช�พ

2. กรณีใชบร�การ Rama Appointment สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายไดตั้งแต

เวลา 04.00 น. ถึงกอนเวลานัด 30 นาที

เวลาทำการ
 วันราชการ เปดบร�การเวลา 07.00 - 20.00 น. 

 วันหยุดสุดสัปดาห เปดบร�การเวลา 07.00 - 16.00 น.

  วันหยุดนัตขัตฤกษ เปดบร�การ 08.00 - 16.00 น. โดยกุมารแพทยเวร และอาจารยแพทย

 ที่ประสงคออกตรวจ 

 วันหยุดประจำป เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต

อัตราคาบร�การบร�การ

 คาบร�การผูปวยนอก 250 บาท (สิทธ�ขาราชการเบิกไดบางสวน)

 คาธรรมเนียมแพทย 0-700 บาท (ข�้นอยูกับความซับซอนของโรค)

 สิทธ�ขาราชการ สามารถเบิกคายาและเวชภัณฑไดตามสิทธ�์ 

ปดรับผูปวยไมไดนัดหมาย 

 วันราชการ เวลา 18.30 น.

 วันหยุดราชการและวันหยุดนัตขัตฤกษ เวลา 14.30 น.

(ยกเวนสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

17.00 - 20.00 น.
(ยกเวนสัปดาหที่ 1 ของเดือน)

(ยกเวนสัปดาหที่ 1)(ยกเวนสัปดาหที่ 1)

(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

13.00 - 16.00 น.

08.30 - 12.00 น.

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3, 5 ของเดือน)

13.00 - 16.00 น.13.30 - 16.00 น.

16.00 - 19.00 น.
(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3 ของเดือน)

16.30 - 20.00 น.
(เฉพาะสัปดาหที่ 2, 4 ของเดือน)

(เฉพาะสัปดาหที่ 1, 3 ของเดือน)


