คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

การใหบริการตรวจวินิจฉัยผูปวย Bone scan
งานเวชศาสตรนิวเคลียร กลุมภารกิจวิชาการ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน :
การใหบริการตรวจวินิจฉัยผูปวย Bone scan
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานเวชศาสตรนิวเคลียร กลุมภารกิจวิชาการ
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ : ผูปวยที่ถูกสงตรวจ Bone scan จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 96 ราย
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : งานบริการตรวจวินิจฉัยผูป วย Bone scan
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. งานเวชศาสตรนิวเคลียร อาคารสิริกิติยสมบูรณ
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี
สวางควัฒน
วันเสาร
วันอาทิตย
2. งานประชาสัมพันธ อาคารกาณจนบารมี
ไมเวนวันหยุดราชการ
3. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู 4 5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
ตําบลบังสั่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
4. งานบริการทางเวชศาสตรนิวเคลียร
08.30-16.30 น.
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
5. http://192.168.250.200/mcc/
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
6. 02-5461960 ตอ 1315, 1302
7. ton_ahs@hotmail.com
8. รหัสไปรษณีย 12110

วันศุกร

หมายเหตุ :
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
1. ใบสงตรวจ (Request Form)
จํานวน 1 ฉบับ
2. เอกสารใบนัดตรวจตัวจริง
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาเอกสารใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด/สําเนาบัตรประชาชนที่มีการลงนามลงรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน
1 ชุด
4. น้ําดื่มขนาด 1500 CC
จํานวน 1 ขวด
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ใบสงตัว ชําระการเงิน

2. ยื่นใบนัดตรวจ

3. การบริหารสารเภสัชรังสี

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
การใหบริการ

หนวยเวลา

สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยื่นใบนัดและ
เอกสารสิทธิ์ ใบสง
ตัว ตามวันและ
เวลาที่ปรากฏในใบ
นัด ณ จุดรับ
บริการตรวจสอบ
สิทธิ์ จากนั้นนําใบ
นัดไปยื่นที่แผนก
การเงินเพื่อทําการ
ชําระคาใชจาย
และเจาหนาที่
การเงินจะคืนใบนัด
แกผูปวยพรอม
ประทับตราที่ใบนัด
แสดงถึงการชําระ
เงินแลว
นําใบนัดที่ได ไปยื่น
ตอเจาหนาที่ที่งาน
เวชศาสตร
นิวเคลียร อาคาร
สิริกิติยสมบูรณ
สวางควัฒน
รอเรียกชื่อเพื่อทํา
การอธิบายขั้นตอน
การตรวจและ
บริหารสารเภสัช

30

นาที

งาน
ตรวจสอบ
สิทธิ์และ
การเงิน

5

นาที

งานเวช
ศาสตร
นิวเคลียร

195

นาที

งานเวช
ศาสตร
นิวเคลียร

หมายเหตุ
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4. การตรวจสแกนกระดูก

5

รังสี Tc-99mMDP โดยนักรังสี
การแพทย หลัง
การบริหารสาร
เภสัชรังสีเสร็จ
เรียบรอยแลว
ผูปวยตองรอ
ประมาณ 3-4
ชั่วโมงเพื่อใหสาร
เภสัชรังสีที่ฉีดเขา
ไปในตัวผูปวยจับ
กับกระดูก และ
ระหวางที่รอนั้น
ผูปวยตองดื่มน้ําให
หมดประมาณ 1
ลิตรขึ้นไป เพื่อขับ
สารเภสัชรังสีที่จับ
กับเนื้อเยื่อออก
และปสสาวะออก
บอยๆ ผูปวย
สามารถทาน
อาหารไดตามปกติ
เมื่อครบเวลาตามที่
กําหนดผูปวยจะถูก
สงเขาเครื่องตรวจ
เพื่อทําการสแกน
กระดูก ใชเวลา
ประมาณ 30-45
นาที
ผูปวยกลับบาน
และมาพบแพทย
ตามวันและเวลาใน
ใบนัดตรวจ

45

นาที

งานเวช
ศาสตร
นิวเคลียร

6
ระยะเวลาดําเนินการรวม :

275 นาที
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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
งานเวช
1
ศาสตร
นิวเคลียร/
งาน
พยาบาล
ผูปวยนอก/
โรงพยาบาล
ตนสังกัด
9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม (ถามี)
สวนงาน/
จํานวน
หน
ว
ยงานที
่
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
รับผิดชอบ
ฉบับจริง
1

ใบสงตรวจ (Request Form)

งาน
พยาบาล
ผูปวยนอก/
โรงพยาบาล
ตนสังกัด

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ชุด
ชุด

หมายเหตุ

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/
ชุด)
ฉบับ

หมายเหตุ

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ 2,950 บาท
รายละเอียดคาธรรมเนียม :
4

คาธรรมเนียม :
หมายเหตุ :

2950 บาท
คาตรวจ 2900 บาท คาบริการผูปวยนอก 50 บาท

11. ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม
1. ฝายการเงิน อาคารกาญจนบารมี ชั้น 1
12. ชองทางการรองเรียน
1. งานเวชศาสตรนิวเคลียร หรือ โทร 02-5461960 ตอ 1302,1315
2. กลองรับความคิดเห็น ทุกหนวยงาน
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ขอรับเอกสาร :
14. หมายเหตุ

5

