คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

การใหบริการตรวจวินิจฉัย เอกซเรยเตานม (Mammogram)
งานรังสีวินิจฉัยกลุมภารกิจวิชาการ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีกรมการแพทย

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน:
การใหบริการตรวจวินิจฉัยผูมารับบริการ เอกซเรยเตานม
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานรังสีวินิจฉัยกลุมภารกิจวิชาการ
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูมารับบริการผูมารับบริการ จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 120 ราย
สวนของคูมือการใหบริการ
4.ชื่องานบริการ/กระบวนงาน:งานบริการตรวจวินิจฉัยผูมารับบริการ เอกซเรยเตานม
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. งานรังสีวินิจฉัย อาคารกาญจนบารมี
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี
2. งานประชาสัมพันธ อาคารกาณจนบารมี
วันเสาร
วันอาทิตย
3.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู 4
ไมเวนวันหยุดราชการ
ตําบลบังสั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
4. งานบริการทางรังสีวินิจฉัย
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. http://192.168.250.200/mcc/
08.30-16.30 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
6. 02-5461960 ตอ 1315, 1302
16.30-20.00 น. อื่น ๆ
7. kemjira.xxx@gmail.com
8. รหัสไปรษณีย 12110

วันศุกร

หมายเหตุ :

6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
1.ใบสงตรวจ (Request Form)
จํานวน 1 ฉบับ
2.เอกสารใบนัดตรวจตัวจริง
จํานวน 1 ชุด
3.สําเนาเอกสารใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด/สําเนาบัตรประชาชนที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตองจํานวน
1 ชุด
1

7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

1. ตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์ ใบสงตัวชําระ
การเงิน

2. ยื่นใบนัดตรวจ
3. การเตรียมตัวตรวจ

4. การตรวจเอกซเรย
เตานม

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
ยื่นใบนัดและเอกสารสิทธิ์
ใบสงตัวตามวันและเวลาที่
ปรากฏในใบนัด ณ จุดรับ
บริการตรวจสอบสิทธิ์
จากนั้นนําใบนัดไปยื่นที่
แผนกการเงินเพื่อทําการ
ชําระคาใชจาย และ
เจาหนาที่การเงินจะคืนใบ
นัดแกผูปวยพรอม
ประทับตราที่ใบนัด แสดงถึง
การชําระเงินแลว
นําใบนัดที่ได ไปยื่นตอ
เจาหนาที่ที่งานรังสีวินิจฉัย
อาคารกาญจนบารมี
รอเรียกชื่อเพื่อทําการ
อธิบายขั้นตอนการตรวจ
และเช็คการเตรียมตัวเพื่อ
ตรวจ งดทาแปง ครีม โล
ออน บริเวณ รักแรและเตา
นม โดยเจาหนาที่หอง
ทะเบียน เสร็จเรียบรอย
แลวผูปวยเปลี่ยนเสื้อผา
ตามคําแนะนํา และนั่งรอ
หนาหองตรวจ
ผูมารับบริการ นั่งรอเรียก
ตามคิวตรวจที่ไดรับ เมื่อถึง
คิวแลว นักรังสีการแพทย
หอง
ตรวจเอกซเรยเตานมจะ
เรียกเขาตรวจเอกซเรยเตา

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ
30

หนวย
เวลา
นาที

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งาน
ตรวจสอบ
สิทธิ์และ
การเงิน

5

นาที

งานรังสี
วินิจฉัย

5

นาที

งานรังสี
วินิจฉัย

60

นาที

งานรังสี
วินิจฉัย

หมายเหตุ

2

5 การตรวจอัลตรา
ซาวดเตานม

นมตามขั้นตอนและวิธิการ
ดังตอไปนี้
1.เจาหนาที่จะทวนสอบ
ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขผูมา
รับบริการ ใหตรงกับทาน
2.เจาหนาที่แนะนําและ
อธิบายวิธีการตรวจใหทราบ
กอนการตรวจ
3.เอกซเรยทั้งหมด4รูป ขาง
ละ2รูป ถายจากดานบนและ
ดานขางของเตานม
เครื่องเอกซเรยจะกดเตานม
ประมาณ10วินาที เพื่อให
เนื้อภายในเตานมกระจาย
ออก ซึ่งจะทําใหการวินิจฉัย
ถูกตอง แมนยําและลดปรฺ
มาณรังสีที่ผูมารับบริการ
ไดรับ อาจจะรูสึกเจ็บ
เล็กนอยขณะกดเตานม
4.หลังจากเอกซเรยเตานม
เสร็จแลว จะใหผูมารับ
บริการ นั่งรอ เพื่อเขาหอง
ตรวจอัลตราซาวดเตานม
ระหวางนั้นจะทําการสราง
ภาพและปรับภาพสงใหรังสี
แพทยตรวจวินิจฉัยเพิ่ม
-การตรวจเอกซเรยเตานม
หรือตรวจอัลตราซาวนเพิ่ม
ไมไดหมายความวา เตานม
ของทานจะผิดปกติ แตจะ
ชวยใหรังสีแพทยวินิจฉัยได
ถูกตองแมนยําที่สุด
ผูมารับบริการ นั่งรอเรียก
ตามคิวตรวจที่ไดรับ เมื่อถึง
คิวแลว เจาหนาที่หอง อัลต
ราซาวดแนะนําการปฏิบัติ

40

นาที

งานรังสี
วินิจฉัย

3

ตัวในการตรวจ นอนลงบน
เตียงตรวจ จัดรางกายผูเขา
รับการตรวจใหพรอมที่จะ
ตรวจดวยเครื่อง อัลตรา
ซาวด โดยรังสีแพทย เมื่อ
ตรวจเสร็จแลวเปลี่ยนเสื้อผา
ชุดปกติ
6 ............................

ผูมารับบริการ มาพบแพทย
เจาของไข ตามใบนัดตรวจ
ผูรับบริการ ตรวจสุขภาพ
ฟงผลกับแพทยเจาของไข
หรือใหสงผลไปที่บาน ตามที่
ผูรับการตรวจเลือกไว

OPD ทั่วไป
OPD รังสี
OPD เคมี
OPD ENT

ระยะเวลาดําเนินการรวม :
**ระยะเวลาทีใช้ ในการตรวจจะมากหรือน้ อยขึนกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละท่าน

140 นาที

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน/
จํานวน
หนวยงาน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 1. บัตรประจําตัวประชาชน
1
2 เอกสารสิทธใบสงตัว
โรงพยาบาล
1
ตนสังกัด
3 ใบนัดตรวจ
งานรังสี
1
วินิจฉัย/งาน
พยาบาล
ผูปวยนอก/
โรงพยาบาล
ตนสังกัด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ชุด
ชุด

หมายเหตุ

ชุด

4

9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม(ถามี)
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1 ใบสงตรวจ (Request Form)

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

งาน
พยาบาล
ผูปวยนอก/
โรงพยาบาล
ตนสังกัด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ฉบับ

หมายเหตุ

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ 1,750 บาท
รายละเอียดคาธรรมเนียม :
คาธรรมเนียม :
บาท
หมายเหตุ :
คาตรวจ 1,750 บาท คาบริการผูปวยนอก 50 บาท
11. ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม
1. ฝายการเงิน อาคารกาญจนบารมี ชั้น 1
2.
12. ชองทางการรองเรียน
1. งานรังสีวินิจฉัย หรือ โทร 02-5461960 ตอ 1302,1315
2. กลองรับความคิดเห็น ทุกหนวยงาน
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ขอรับเอกสาร :
14. หมายเหตุ

5

