ขั้นตอนการรับบร�การ

อัตราคาบร�การ

กอนพบแพทย
1. ยืนยันนัดหมายผาน Application/ยืน่ บัตรนัดทีเ่ คานเตอรพยาบาล
กรณีใช Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได
ตั้งแต 04:00น. ถึงกอนเวลานัดหมาย 30 นาที
กรณีใชบัตรนัด ติดตอชองบร�การหมายเลข J1 กอนเวลา
นัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ “หองวัดความดันโลหิตและ
ชั่งน้ำหนัก” บร�เวณหนาบันไดเลื่อนชั้น 2 กอนยื่นบัตรนัด
3. นั่งรอดานในหนวยตรวจกอนเวลานัด 30 นาที
หลังพบแพทย
รับเอกสารที่เคานเตอรรับบัตรนัดหลังตรวจหมายเลข J2
ติดตอชำระคาบร�การและยาที่การเง�น ชั้น 2

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�์
** กรณีสิวฝา ปญหาความงาม ไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาล
หร�อใชสิทธ�ประกันสังคม และประกันสุขภาพได

ขั้นตอนการรับบร�การ

หนวยตรวจผูป ว ยนอกผิวหนัง
ชั้น 2 โซน เจ (ZONE J) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กรณียังไมมีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.กอนนัดหมาย
ผานระบบ Online ไดที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr หร�อ
Rama Appointment

* ผูที่มีบัตรประกันสังคม หร�อบัตรประกันสุขภาพไมสามารถใชสิทธ�
ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
** ติดตอขอนัดตรวจลวงหนา อยางนอย 7 วันทำการ
*** ถามีเจาะเลือด/เอกซเรย ใหมาทำกอนเวลานัด 2 – 3 ชั่วโมง

เวลาทำการ
คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร-ศุกร เวลา 07:00-15:00
* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด
คลินิกนอกเวลาราชการ
จันทร - ศุกร เวลา 17.00 - 20.00 น.
ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที แตไมควรเกิน 19.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 12.00 น.
ยื่นบัตรนัดกอนเวลา 30 นาที แตไมควรเกิน 12.00 น.
* ใหบร�การเฉพาะผูปวยนัด (ปดบร�การ วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)

ติดตอ

หนวยตรวจผูปวยนอกผิวหนัง ชั้น 2 โซน เจ (ZONE J)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
โทร : 02-2004071, 02-2004081
วันจันทร - ศุกร เวลา 12.00 - 16.00 น.

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

ใหบร�การตรวจรักษาผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับผิวหนังทัว่ ไป
ศัลยกรรมผิวหนัง และศัลยกรรมเลเซอร
โทร : 02-2011000
www.rama.mahidol.ac.th/sdmc

ตารางแพทยออกตรวจ
คลินิกในเวลาราชการ

จันทร

อังคาร

พุธ

ศุกร

พฤหัสบดี

เชา
08.00-11.00 น.

คลินิกทั่วไป
คลินิกอิมมูโน
ศัลยกรรมผิวหนัง

คลินิกทั่วไป
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คลินิกทั่วไป

คลินิกทั่วไป
ศัลยกรรมผิวหนัง

คลินิกทั่วไป
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

คลินิกหนังศร�ษะ/เสนผม
โรคเล็บ
คลินิกเวชสำอางค
ศัลยกรรมผิวหนัง

คลินิกว�จัย
โรคเเสนเลือด/เสนเลือดขอด
(ชนิดเสนเลือดฝอย)

ตจพยาธ�ว�ทยาคลินิก
คลินิกทดสอบลมพิษ

คลินิกว�จัย

บาย
13.00 - 15.00 น.

โรคสะเก็ดเง�น
โรคผื่นแพสัมผัส
โรคลมพิษ
คลินิกออโตอิมมูน

ตารางแพทยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
จันทร
16.00 – 19.00 น.
อ.สมนึก กล่ำทว�
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ
อ.พลอยชมพู ศร�สุวรรณวัฒนา
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย
อ.ธ�รพงษ รัตนนุกรม

อังคาร
16.00 – 19.00 น.
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
อ.วรณิสร ออนประเสร�ฐ
อ.พชรวรรธน จ�ระสุทัศน
อ.จ�ฑามาศ ตันคุณากร

พุธ
16.00 – 19.00 น.
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
อ.กฤษฎา มโหทาน
รศ.นพ.วาสนภ วช�รมน
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ
อ.พชรวรรธน จ�ระสุทัศน

พฤหัสบดี
16.00 – 19.00 น.
อ.กฤษฎา มโหทาน
รศ.นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช
อ.สุทธ�นันท ว�ชญาณรัตน
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย
อ.จ�ฑามาศ ตันคุณากร

**ตารางแพทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยตรวจ และนัดหมายลวงหนา

ศุกร
16.00 – 19.00 น.
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร
รศ.พญ.สุธ�นี รัตนิน
อ.กฤษฎา มโหทาน
อ.วรณิสร ออนประเสร�ฐ

เสาร
08.00 – 12.00 น.
ผศ.นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร
อ.กฤษฎา มโหทาน
ผศ.นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ
อ.วรณิสร ออนประเสร�ฐ
อ.พชรวรรธน จ�ระสุทัศน

อาทิตย
08.00 – 12.00 น.
อ.สุทธ�นันท ว�ชญาณรัตน
อ.พลอยชมพู ศร�สุวรรณวัฒนา
อ.กุลสุภา นิมมานนิตย
อ.จ�ฑามาศ ตันคุณากร
อ.ธ�รพงษ รัตนนุกรม
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