ขั้นตอนการรับบร�การ

เวลาทำการ

กอนพบแพทย
1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ยืน่ บัตรนัดทีเ่ คานเตอรพยาบาล
กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได
ตั้งแต 04:00น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที
กรณีใชบัตรนัด ติดตอจ�ดยื่นบัตรนัดโซน เอ กอนเวลา
นัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่จ�ดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก
โซน เอ และบี กอนเวลานัดหมาย
3. นั่งรอดานในหนวยตรวจกอนเวลานัด 30 นาที
หลังพบแพทย
1. กรณีใช Rama app ทานสามารถ
ตรวจสอบนัดหมายครั้งตอไป
ตรวจสอบสถานะการรับยา (ถามี)
กดชำระเง�นผาน Application
2. กรณีใชบัตรนัด
รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจตามโซนที่ตรวจ
ติดตอชำระคาบร�การและยาที่การเง�น ชั้น 1

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 07:00-16:00
* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด
คลินิกนอกเวลาราชการ
จันทร - ศุกร เวลา 16.00 - 19.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 12.00 น.
* ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที
** ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด (ยกเวนวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)

* 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

QR-Code
ตรวจสอบตารางแพทย

QR-Code
คูมือสำหรับผูรับร�การ

ขั้นตอนการรับบร�การ
หนวยตรวจผูปวยนอกอายุรกรรม
ชั้น 1 โซนเอ,บี,ซ� (ZONE A,B,C) 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

หนวยตรวจผูปวยนอกอายุรกรรม ชั้น 1 โซนเอ,บี,ซ� (ZONE A,B,C)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
โทร : 02-2003930
วันจันทร - ศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น.
กรณีนัดหมาย : ตองมีจดหมายสงปร�กษา (จดหมายสงตัว)

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

ใหบร�การตรวจรักษาแกผูรับบร�การซ�่งปวยเปน
โรคทางอายุรกรรม
โทร : 02-2011000
www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

คลินิกในเวลาราชการ
เชา
09.00-12.00 น.

บาย
13.00 - 16.00 น.

ตารางแพทยออกตรวจในเวลาราชการ 09.00-16.00 น.
อังคาร
พุธ

จันทร

พฤหัสบดี

ศุกร

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทว�ทยา
คลินิกโรคตับ

คลินิกทั่วไป
คลินิกโภชนาการ

คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทว�ทยา
คลินิกสูงอายุ

คลินิกทั่วไป
คลินิกอายุรกรรม (ติดเช�้อ)
คลินิกโภชนาการ

คลินิกโรคไตและปลูกถายไต
คลินิกไทรอยด
คลินิกปอด

คลินิกภูมิแพ
คลินิกภูมิแพ (ฉีดยาภูมิแพและ
ทดสอบภูมิแพ)
คลินิกโรคขอ
คลินิกหัวใจ
คลินิกทางเดินอาหาร

คลินิกเคร�่องกระตุนหัวใจ
(สัปดาห 1-3)
คลินิกอดบุหร�่
คลินิกรอปลูกถายไต

คลินิกโรคขอ
คลินิกโรคเลือด
คลินิกเบาหวานและตอมไรทอ
คลินิกโรคตับ

สัปดาหที่ 1 คลินิกหอบหืด
สัปดาหที่ 2 คลินิกปอดอุดกั้นเร�้อรัง
สัปดาหที่ 3 คลินิกนอนกรน

ตารางแพทยออกตรวจนอกเวลาราชการ 16.00-19.00 น.
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.

เสาร
08.00 – 12.00 น.

ผศ.นพ.พงศอมร บุนนาค
นพ.เจษฎา เข�ยนดวงจันทร
รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
พญ.นภารัตน อมรพุฒิสถาพร
พญ.พิชญา โอเจร�ญ
รศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
ผศ.นพ.ภัทรพงศ กมลาภรณ
รศ.ร.อ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท
ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
รศ.พญ.ประภาพร พรสุร�ยะศักดิ์

ผศ.นพ.ภัทรพงศ กมลาภรณ
รศ.นพ.พงศเทพ ธ�ระว�ทย
นพ.อัครว�ทย พูลสมบัติ
รศ.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏสุข
รศ.พญ.ยุดา สุธ�รศานต
นพ.ปร�ย พรรณเชษฐ
รศ.พญ.หทัยกาญจน นิมิตพงษ
ผศ.พญ.ปารว� ช�วะอิสระกุล
พญ.วรรณดา ไลสวน
ศ.นพ.ว�นัย วนานุกูล
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�
รศ.นพ.จันทรชัย เจร�ยงประเสร�ฐ

พญ ธ�รยา พัวว�ไล
รศ.ดร.พญ.อติพร อิงคสาธ�ต
ผศ.พญ.ว�สาขสิร� ตันตระกูล
นพ.เจษฎา เข�ยนดวงจันทร
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร�
ผศ.นพ.พงษภพ อินทรประสงค
ศ.นพ.พันธุเทพ อังชัยสุขศิร�
พญ.ศุภมาส เช�ญอักษร
พญ.นันทกานต พงศธรกุลพานิช
นพ.เดชอาจ�ณ ชุณหสวัสดิกุล
ผศ.พญ.ธ�ติยา เดชเทวพร
ศ.นพ.ว�นัย วนานุกูล
ผศ.นพ.สหภูมิ ศร�สุมะ
ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร

นพ.เจษฎา เข�ยนดวงจันทร
ผศ.นพ.พงศอมร บุนนาค
ศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจร�ญ
ผศ.พญ.พิณทิพย งามจรรยาภรณ
รศ.ร.อ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท
ผศ.พญ.ดรุณีวัลย วโรดมว�จ�ตร
ศ.นพ.ว�บูลย บุญสรางสุข
พญ ดารารัตน เอกสมบัติชัย
พญ.เพราพิลาศ ศร�สุวรรณ
นพ.ประวัฒน จันทฤทธ�์
รศ.นพ.อาทิตย อังกานนท
ผศ.นพ.สหภูมิ ศร�สุมะ
อ.นพ.นร�นทร อจละนันท
อ.นพ.อัครว�ทย พูลสมบัติ

ศ.นพ.พันธุเทพ อังชัยสุขศิร�
พญ.นภารัตน อมรพุฒิสถาพร
รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
นพ.อิทธ�กร สภานุชาด
ดร.นพ.ธเนศ ปติธรรมภรณ
นพ.สิระ กอไพศาล

นพ.อัครว�ทย พูลสมบัติ
ศ.นพ.ว�บูลย บุญสรางสุข
รศ.พญ.ยุดา สุธ�รศานต
ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐกุล
พญ.เพราพิลาศ ศร�สุวรรณ
ผศ.พญ.พิณทิพย งามจรรยาภรณ
ผศ.นพ.พงศอมร บุนนาค
นพ.สิทธาคม ผูสันติ
รศ.นพ.อาคม นงนุช
รศ.นพ.พงศเทพ ธ�ระว�ทย
ศ.นพ.พันธุเทพ อังชัยสุขศิร�
นพ.สิระ กอไพศาล
พญ.นันทกานต พงศธรกุลพานิช
รศ.นพ.จันทรชัย เจร�ยงประเสร�ฐ
ศ.นพ.ว�นัย วนานุกูล
อ.นพ.นร�นทร อจละนันท
นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต
ผศ.นพ.สหภูมิ ศร�สุมะ

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา

ปรับปรุง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

