
โทร : 02-2011000

www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

ขั้นตอนการรับบร�การ

หนวยตรวจผูปวยนอก

โสต ศอ นาสิก
ชั้น 2 โซน เอช (Zone H) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกโสต ศอ นาสิก ชั้น 2

จ�ดบร�การนัดหมายชองเบอร 1-3

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2003998, 02-2004022

วันจันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น.

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

หร�อ E-mail : raopdent@mahidol.ac.th

เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

 วันจันทร-ศุกร  เวลา 07:00-16:00

* ยกเวนเสาร อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศ

เพิ่มเติมโดยรัฐบาล

คลินิกนอกเวลาราชการ

 จันทร - ศุกร เวลา 16.00 - 19.00 น.

 เสาร (เชา)  เวลา 08.00 - 12.00 น.

 เสาร (บาย)  เวลา 13.00 - 15.30 น.

 อาทิตย  เวลา 08.00 - 12.00 น.

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�์

กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย

ผานระบบ Online ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หร�อ

Rama Appointment 

กอนพบแพทย

1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ย่ืนบัตรนัดท่ีเคานเตอรพยาบาล

 กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได

 ตั้งแต 04:00น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที

 กรณีใชบัตรนัด ติดตอชองบร�การหมายเลข 2 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

 รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข 19

 ติดตอชำระคาบร�การและยาที่การเง�นหู คอ จมูก ชั้น 2

ขั้นตอนการรับบร�การ

* ผูที่มีบัตรประกันสังคม หร�อบัตรประกันสุขภาพไมสามารถใชสิทธ�

ในคลินิกพิเศษนอกเวลา

** ติดตอขอนัดตรวจลวงหนา อยางนอย 7 วันทำการ

*** ถามีเจาะเลือด/เอกซเรย ใหมาทำกอนเวลานัด 2 – 3 ชั่วโมง

บร�การตรวจว�นิจฉัย รักษาพยาบาล ปองกัน ฟนฟู และสรางเสร�ม

สุขภาพแกผูรับบร�การดานโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก) ทุกเพศ

ทุกวัย โดยแพทยผูเช�่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก



**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

คลินิกในเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป คลินิกทั่วไป คลินิกทั่วไป

คลินิกโรคเว�ยนศีรษะและการทรงตัว

คลินิกภูมิแพ (ฉีดยาภูมิแพและทดสอบ

ภูมิแพ) (พุธเวนพุธ)

คลินิกศัลยกรรมและสรางเสร�มใบหนา

คลินิกทั่วไป

คลินิกสองกลองตรวจหลอดอาหาร

คลินิกทั่วไป

คลินิกกรน

คลินิกโรคจมูกและภูมิแพ คลินิกศัลยกรรมและสรางเสร�มใบหนา

คลินิกโรคหูและประสาทหู

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร

ตารางแพทยออกตรวจ

ภาคเชา

09.00-12.00 น.

บาย

13.00 - 16.00 น.

ผศ.นพ.ชัย อยูสวัสดิ์

ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน

ผศ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ

อ.พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ

อ.พญ.ว�ภา รัตน มาภัคดี

ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน

อ.พญ.นวรัตน อภิรักษกิตติกุล

อ.พญ.นิลเนตร มหัทธนารักษ

ผศ.ดร.นพ.ปว�น นำธวัช

ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน

รศ.นพ.จันทรชัย เจร�ยงประเสร�ฐ

ผศ.นพ.ว�ช�ต ช�วเร�องโรจน

อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช

อ.พญ.ทศพร ว�ศุภกาญจน

ศ.นพ.ครรช�ตเทพ ตั่นเผาพงษ

ผศ.นพ.ชัย อยูสวัสดิ์

ผศ.ดร.นพ.ปว�น นำธวัช

อ.นพ.คณิต เต็มไตรรัตน

อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง

อ.นพ.คณิต เต็มไตรรัตน

อ.พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ

ผศ.นพ.ชัย อยูสวัสดิ์

ผศ.นพ.ว�ช�ต ช�วเร�องโรจน

ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน

ผศ.นพ.ภูร�ช ประณีตวตกุล

ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

ผศ.นพ.ธงชัย พงศมฆพัฒน

ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย

ผศ.ดร.นพ.ปว�น นำธวัช

อ.พญ.ศิวะพร เกียรติธนะบำรุง

จันทร

16.00 – 19.00 น.

อังคาร

16.00 – 19.00 น.

พุธ

16.00 – 19.00 น.

พฤหัสบดี

16.00 – 19.00 น.

ศุกร

16.00 – 19.00 น.

อาทิตย

08.00 – 12.00 น.

เสาร

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

ตารางแพทยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ


