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

ขั้นตอนการรับบร�การ

หนวยตรวจผูปวยนอกจักษ ุ
ชั้น 3 โซน โอ (Zone O)

และโซน พี (Zone P)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

ติดตอ
หนวยตรวจผูปวยนอกจักษุ ชั้น 3 โซนโอ (Zone O)

และ โซน พี (Zone P) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี

โทร : 02-2004131 ,02-2003994

เวลา 13.00–15.30 น. (เฉพาะวันราชการเทานั้น)

เลื่อนนัดผานทาง Rama App

โดย Download ผานทางโทรศัพทมือถือ

หร�อ E-mail : raopdeye@mahidol.ac.th

เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

 วันจันทร-ศุกร  เวลา 07:00-15:00

* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด

คลินิกนอกเวลาราชการ

 จันทร - ศุกร เวลา 16.00 - 20.00 น.

 เสาร  เวลา 08.00 - 16.00 น.

* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด (ยกเวนวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ

และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)

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/ย่ืนบัตรนัดท่ีหองวัดความดันโลหิต

 ช้ัน 3 หนวยตรวจผูปวยนอกจักษุ

 กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได

 ตั้งแต 04:00 น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที

 กรณีใชบัตรนัดยื่นกอนเวลานัดหมาย 30 นาที

2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และวัดความดันตา บร�เวณ

 หนวยตรวจ กอนยื่นบัตรนัด

3. นั่งรอหนาหองตรวจบร�เวณโซนโอ (Zone O) กอนเวลานัด

 30 นาที กรณีใช Rama App ติดตอจ�ดบร�การหมายเลข 39

หลังพบแพทย

1. กรณีใช Rama app ทานสามารถ

 ตรวจสอบนัดหมายครั้งตอไป

 ตรวจสอบสถานะการรับยา (ถามี)

 กดชำระเง�นผาน Application 

2. กรณีใชบัตรนัด

 รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข 38

 ติดตอชำระคาบร�การและยาที่การเง�นตา ชั้น 3

ขั้นตอนการรับบร�การ

* ผูที่มีบัตรประกันสังคม หร�อบัตรประกันสุขภาพไมสามารถใชสิทธ�

ในคลินิกพิเศษนอกเวลา

** ติดตอขอนัดตรวจลวงหนา อยางนอย 7 วันทำการ

*** ถามีเจาะเลือด/เอกซเรย ใหมาทำกอนเวลานัด 2 – 3 ชั่วโมง



**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา ปรับปรุง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ภาคเชา
09.00-12.00 น.

ภาคบาย

ตรวจเฉพาะโรค

รับเฉพาะผูปวยนัด

13.00-16.00 น.

คลินิกคลินิกทั่วไป

คลินิกประสาทตา

คลินิกทั่วไป

คลินิกในเวลาราชการ จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร

คลินิกทั่วไป คลินิกทั่วไป

ตารางแพทยออกตรวจ

ฉีดยาเขาน้ำวุนตา

คลินิกทั่วไป

คลินิกประสาทตา

คลินิกกระจกตา

คลินิกกลามเนื้อตา

คลินิกตรวจเสนเลือดจอตา

คลินิกประสาทตา

คลินิกตรวจเสนเลือดจอตา

คลินิกโรคตาแหง

คลินิกมานตาอักเสบ

คลินิกจักษุศัลยกรรม

ตกแตงและเสร�มสราง

คลินิกกลามเนื้อตา

คลินิกเลนสสัมผัส

คลินิกตอหิน

คลินิกทอน้ำตา

คลินิกBOTOX

(สัปดาหที่ 1 และ 3)

คลินิกตรวจคล่ืนไฟฟาทางตา

(สัปดาหที่ 2 และ 4)

คลินิกตรวจเสนเลือดจอตา

คลินิกตอหิน

คลินิกสายตาเลือนราง

คลินิกตรวจเสนเลือดจอตา

รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล

ผศ.พญ.วร�นทร จักรไพวงศ (ร.น.)

อ.นพ.พรชัย มไหสวร�ยะ

ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร

อ.พญ.บุญยดา พุทธ�รังษีวงศ

อ.พญ.บุญทิพย ทิพยสุร�ยาพร

รศ.นพ.ว�ชัย ประสาทฤทธา

รศ.พญ.โสมศิร� สุขะวัชร�นทร

อ.นพ.มานะชัย นนทภาษโสภณ

อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

อ.พญ.ธ�ติพร ทองบร�สุทธ�์

รศ.นพ.ว�ชัย ประสาทฤทธา

ผศ.นพ.กิติกุล ลีละวงศ

รศ.พญ.โสมศิร� สุขะวัชร�นทร

รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ

อ.พญ.บุญยดา พุทธ�รังษีวงศ

อ.นพ.ภูร�ชญ เพ็ชรพิรุณ

อ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ

ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร�

รศ.พญ.ธาร�กานต สุจ�ระกุล

รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ

รศ.นพ.กว�น วณิเกียรติ

อ.นพ.มานะชัย นนทภาษโสภณ

รศ.พญ.ธาร�กานต สุจ�ระกุล

รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ

อ.นพ.ภูร�ชญ เพ็ชรพิรุณ

อ.พญ.บุญทิพย ทิพยสุร�ยาพร

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

ผศ.นพ.กิติกุล ลีละวงศ

รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล

ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร

รศ.นพ.กว�น วณิเกียรติ

อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

อ.พญ.ธ�ติพร ทองบร�สุทธ� ์

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

ผศ.พญ.วร�นทร จักรไพวงศ(ร.น.)

อ.นพ.พรชัย มไหสวร�ยะ

ผศ.พญ.ว�รวรรณ โชคทว�ศักด์ิ

ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิร�

จันทร

17.00 – 20.00 น.

อังคาร

17.00 – 20.00 น.

พุธ

17.00 – 20.00 น.

พฤหัสบดี

17.00 – 20.00 น.

ศุกร

17.00 – 20.00 น.

เสาร

ตารางแพทยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ


