การปรึกษาและสงตรวจทาง Imaging ของภาควิชารังสีวิทยาในกรณีฉุกเฉิน
หนวยรังสีวินิจฉัย หนวยรังสีฉุกเฉิน ภาควิชารังสีวิทยาและศูนยไอแมคใหบริการดาน Emergency imaging ดังตอไปนี้
1. การตรวจเอกซเรย (X-ray) มีใหบริการที่ หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน, และหนวย
รังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล
2. การตรวจฟลูออโรสโคป (Fluoroscopy), รังสีรวมรักษา (Interventional Radiology) ที่หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2
อาคารโรงพยาบาล
3. การตรวจอัลตราซาวด (Ultrasound) มีใหบริการที่ หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน,
และหนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล
4. การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (Multidetector CT scans) มีใหบริการที่หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและ
เวชศาสตรฉุกเฉิน, และศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
5. การตรวจคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) มีใหบริการที่ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
6. การตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร (nuclear medicine) ที่หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล
รายชื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาประจําหนวยตางๆ และแพทยเวรมีที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาควิชารังสีวิทยา
เคานเตอรนัดผูปวยของหนวยรังสีวินิจฉัย
หองอานฟลม หนวยรังสีวินิจฉัย
เวชศาสตรฉุกเฉิน
Ward metabolic
Ward ศูนยการแพทยสิริกิติ์ ชั้น 8 และ 9
Ward ศัลยกรรม ชั้น 5 และ 9
Ward อายุรกรรม ชั้น 7
ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
เคานเตอรนัดผูปวยของหนวยรังสีฉุกเฉิน
หองแปลผลภาพฯ หนวยรังสีฉุกเฉิน

ขอแนะนําในการประสานงานกับหนวยรังสีวินิจฉัย
1. ใบขอสงเอ็กซเรย
a. เปนใบ request (Request form) ไมใชใบสั่งทําเอ็กซเรย หมายความวารังสีแพทยจะพิจารณาตัดสินใจใน
กรณีที่มีปญหาอีกครั้งหนึ่ง
b. ถือเปนการปรึกษาระหวางแพทยตอแพทย ดังนั้นแพทยควรเปนผูกรอกโดยเฉพาะในรายละเอียดของ
clinical information โดยเฉพาะรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ เพื่อประโยชนของผูปวย
c. เขียนเปนภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได แตใหมีเนื้อความสมบูรณ เขาใจงาย
d. เขียนชื่อแพทยผูสงตรวจและรหัสประจําตัวแพทยใหชัดเจน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ตามได กรณีมี
ปญหาจะไดติดตอได ถาไมสามารถติดตอแพทยผูสงตรวจไดในกรณีที่ผูปวยมีปญหาระหวางการเตรียม
ตัวตรวจ ทางรังสีแพทยอาจพิจารณายกเลิกการตรวจ
e. ปจจุบันมีใบสงตรวจ 3 แบบ
i. สําหรับใชสงตรวจทั่วไป, อัลตราซาวด, intervention ที่หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคาร
โรงพยาบาล
ii. สําหรับสงตรวจ CT และ MRI ที่ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์ (ใชใบสงตรวจเดียวกันในการสง CT
ของผูปวย 1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW ที่หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวช
ศาสตรฉุกเฉิน)
iii. Online request ใชกับการตรวจ x-ray, ultrasound และ CT ผูปวยที่ OER (Emergency
Department) เพื่อทําการตรวจที่หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน
2. การขอนัดตรวจ
a. ผูปวยนอกใหกรอกใบ request สวนที่จะทํา เชน ประวัติ ตรวจรางกาย lab และการวินิจฉัยโรคเบื้องตน
ใหชัดเจน และสงผูปวยไปที่หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 ถาสามารถใหการตรวจไดเลย เชน x-ray ก็จะไดรับ
การตรวจเลย แตผลจะไดภายในวันถัดมา กรณีเปนการตรวจที่ตองมีการเตรียมผูปวยกอน จะทําไดตาม
คิวที่นัดได
b. กรณีตองการผลดวน กรุณาแจงในใบ request ดวย รังสีแพทยจะรายงานผลใหโดยเร็ว ยกเวนเปนการ
สงตรวจที่ตองมีการเตรียมผูปวย
c. ในกรณีมีฟลมเกา ใหผูปวยนํามาดวย ทั้งในโรงพยาบาลและจากสถาบันอื่น เพื่อเปรียบเทียบกับการ
ตรวจใหม ถาซองอยูที่แผนกฯ หรือเคยทํามากอน ใหแจงในใบ request ดวย
d. นอกเวลาราชการขอใหสงเฉพาะกรณีฉุกเฉน เพราะเจาหนาที่เวรมีจํานวนจํากัด ยกเวนในคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ ซึ่งจะดําเนินการเชนเดียวกันในเวลาราชการ
e. กรณีขอเอ็กซเรยเคลื่อนที่ (Portable) ขอใหพิจารณาเฉพาะรายที่จําเปน เพราะคุณภาพฟลมจะไมดี
เทากับการลงมาตรวจที่หนวยรังสีวินิจฉัย

f. Special procedures เชน invasive angiogram, drainage, biopsy เปนตน ขอใหแพทยที่ทราบขอมูล
ผูปวยโดยละเอียดเปนผูมานัดกับรังสีแพทย ถาไมแนใจวาตองติดตอใคร กรุณาติดตอหัวหนาแพทย
ประจําบาน หรือแพทยเวร Intervention
g. หมายเลขโทรศัพทของหนวยรังสีวินิจฉัย
i. ในเวลาราชการ 1247, 1340
ii. นอกเวลาราชการ 2497
iii. ศูนยไอแมค 1251-2
iv. หองตรวจอัลตราซาวด 2240
v. หองตรวจ Intervention 2460, 2470
vi. ธุรการภาควิชารังสีวิทยา 1212

ขอแนะนําในการประสานงานกับหนวยรังสีฉุกเฉิน
1. หนวยรังสีฉุกเฉินใหบริการตรวจและแปลผล x-ray, ultrasound และ CT ที่ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตร
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
2. แพทยประจําบานที่ทํางานในหนวยรังสีฉุกเฉิน สามารถติดตอไดที่
a. ติดตอโดยตรงที่หองแปลผลภาพฯ (ติดกับ OR) หรือหองตรวจอัลตราซาวด ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวช
ศาสตรฉุกเฉิน
b. โทรศัพท PCT Emergency Radiology เบอร 47968 (24 ชั่วโมง)
3. หนวยรังสีฉุกเฉินยินดีใหคําปรึกษา
a. ให Second opinion ภาพการตรวจ x-ray, ultrasound, CT, MRI ที่ทําจากโรงพยาบาลอื่น
b. เพื่อทําการตรวจ bedside ultrasound (โดยใชเครื่องมือที่อยูในเวชศาสตรฉุกเฉิน) ใน Emergency
Department ตลอดเวลา และ portable ultrasound (โดยใชเครื่องมือของภาควิชารังสีวิทยา) ที่ตางๆ
นอกเวลาราชการ
4. แพทยผูดูแลผูปวยใน OER (Emergency Department) ใช online request ในการสงตรวจ imaging โดย online
request ในชอง “Comment” แพทยผูสงตรวจควรระบุทุกครั้งวาเปนผูปวย trauma, มีประวัติ precaution (HIV,
MRSA, rabies) เพื่อใหเจาหนาที่ทางรังสีวิทยาใหการดูแลไดอยางเหมาะสม. ในกรณีที่เปนการสงตรวจ
ultrasound และ CT ใหลง comment วาไดปรึกษาแพทยรังสีแลว
5. หมายเลขโทรศัพทของหนวยรังสีฉุกเฉิน
a. PCT แพทยประจําบาน Emergency Radiology (24 ชั่วโมง) 47968
b. หองแปลผลภาพฯ 0346

c. ธุรการ (เคานเตอรนัด) 0338
d. นักรังสีเทคนิก 0350

แนวทางปฏิบัติในการปรึกษาและสงตรวจ Imaging ในกรณีฉุกเฉิน
Imaging Modality / Patient Location

ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ
8:30-16:30
16:30-8:30
ดูแนวทาง A1
ดูแนวทาง A2

Fluoroscopy GI/GU/Pediatric
Interventional radiology
Ultrasound*
ดูแนวทาง A3
• ผูปวยที่มี Location ที่ OER (Emergency Department),
1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW
ดูแนวทาง A7
ดูแนวทาง A3
• ผูปวยที่มี Location ที่อื่นๆ
CT*
ดูแนวทาง A4
• ผูปวยที่มี Location ที่ OER (Emergency Department),
1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW
ดูแนวทาง A8
ดูแนวทาง A8
• ผูปวยที่มี Location ที่อื่นๆ
MRI
ดูแนวทาง A5
Nuclear medicine
ดูแนวทาง A6
Stroke Fast Track CT
ดูแนวทาง A9
*ใหยึด Location ของผูปวย ณ เวลาที่ขอตรวจ เปนหลัก (หรือ location ที่แพทยผูสงตรวจคาดวาผูปวยจะอยู ณ เวลาที่ได
ทําการตรวจ) ในกรณีที่ไมแนใจขอให โทร.ปรึกษาแพทยรังสี

A1
การตรวจที่เขาขาย: Fluoroscopy GI/GU/Pediatric ของผูปวยทั้งโรงพยาบาล ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ -- GI/GU Radiology (ผูปวยผูใหญ) และ Pediatric Radiology (ผูปวยเด็ก)
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร GI/GU/Pedi Fluoroscopy
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ประวัติการผาตัดในชองทอง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและ
ภาพการตรวจทาง imaging อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. เวลาที่เริ่ม NPO
6. ประวัติโรคหอบหืด ภูมิแพ และการใชยาพน
7. ประวัติแพสารทึบรังสี, แพยา, แพอาหารทะเล
8. ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัยเจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy
test
9. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาสงใบ request ไปยังหนวยรังสีวินิจฉัย

A2
การตรวจที่เขาขาย: Vascular และ non-vascular body Interventions และ neuro-intervention ของผูปวยทั้งโรงพยาบาล
ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ -- Body Interventional Radiology และ Interventional Neuroradiology
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Intervention
แนวทางปฏิบัติ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ภาพการตรวจทาง imaging อื่นๆ ที่มี
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ อยางนอยตองมี CBC with platelet count, PT, PTT, INR, BUN/Cr และ lab
อื่นๆ ตามสภาพผูปวย
แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
เวลาที่เริ่ม NPO
ประวัติโรคหอบหืด ภูมิแพ และการใชยาพน
ประวัติแพสารทึบรังสี, แพยา, แพอาหารทะเล
ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัยเจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy
test
ประวัติโรคประจําตัว เชน เบาหวานที่ทานยา Metformin
เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว
a. ถาเปนผูปวยใน ใหเขียนใบ consult แลวสงมาพรอมชารทผูปวยและเวชระเบียน
b. ถาเปนผูปวยนอก ใหเขียนใบ request สงเวชระเบียนมาพรอมผูปวยที่หอง x-ray เบอร 14

A3
การตรวจที่เขาขาย: Ultrasound (รวมถึง Doppler ultrasound) ของผูปวยที่มี Location ที่ OER (Emergency
Department), 1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ -- Emergency Radiology
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Emergency Radiology
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. เวลาที่เริ่ม NPO (กรณีการตรวจ upper และ whole abdomen), เริ่ม full bladder (กรณีการตรวจ lower
abdomen)
6. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาลง Online request. ในชอง “comment” ใหระบุวาแพทย
ประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว
7. เจาหนาที่ธุรการฯ และนักรังสีเทคนิกจะตามผูปวยมายังหองตรวจเอง กรุณาอยาสงผูปวยมาที่หองตรวจโดยไมได
ตาม หากมีขอสงสัยในการตรวจกรุณาติดตอธุรการฯ หนวยรังสีฉุกเฉิน ที่เบอรภายใน 0338
หมายเหตุ: หนวยรังสีฉุกเฉินไมรับตรวจ venous mapping และ Doppler US for renal artery stenosis เนื่องจากเปน
ภาวะที่ไมฉุกเฉิน. หากทานตองการสงตรวจดังกลาว กรุณาสงใบ Request ไปที่หนวยรังสีวินิจฉัย

A4
การตรวจที่เขาขาย: CT ของผูปวยที่มี Location ที่ OER (Emergency Department), 1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW
ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ -- Emergency Radiology
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Emergency Radiology
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองแจงเวลาที่เริ่ม NPO
6. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองประเมินความเสี่ยงตอการเกิด contrast-induced nephropathy.
ทางหนวยรังสีฉุกเฉินมีนโยบายใหใช eGFR ซึ่งคํานวณไดโดยใชผล serum creatinine, เพศ, อายุ, เชื้อชาติของ
ผูปวย.
a. กรณีที่จําเปนตองมี Serum creatinine มีดังนี้: อายุมากกวา 60 ป, ผูปวยใน (รวมทั้งผูปวย observe
ward), มีประวัติโรคไต, เบาหวาน, SLE, scleroderma, multiple myeloma, ไดยา metformin, NSAIDs
หรือ aminoglycosides. ผล serum creatinine ที่ยอมรับไดคือภายใน 1 เดือนกอนวันที่ตรวจ
b. เกณฑการพิจารณาวาควรหรือไมควรไดรับ IV contrast ตามคา eGFR
i. eGFR > 60 สามารถรับ IV contrast ได 1

eGFR เปนคาโดยประมาณที่ไดจากการคํานวณ ไมควรนํามาใชในเด็ก หญิงมีครรภ ผูที่มี acute kidney injury
หรือกําลังลางไต เนื่องจากคาที่ไดอาจไม reflect ถึงหนาที่ไตจริง

1

7.

8.
9.
10.

2

ii. eGFR 30-59 แพทยควรพิจารณาการตรวจดวยวิธีอื่น เชน ultrasound, MRI, non-contrast
CT หากจําเปนตองใช IV contrast ควรพิจารณาให hydration (ทั้งกอนและหลังการตรวจ), ยา,
และ/หรือ ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคไต (nephrology)
iii. eGFR < 30 แพทยควรพิจารณาการตรวจดวยวิธีอื่น เชน ultrasound, non-contrast CT, noncontrast MRI
iv. ผูปวยที่ on hemodialysis, แพทยผูสงตรวจควรพิจารณาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคไต
กรณีที่จําเปนตองใช contrast medium (ไมวาจะเปน IV, oral, rectal หรือ route อื่นๆ) ตองประเมินความเสี่ยงตอ
การแพ: ประวัติการแพสารทึบรังสี ยา อาหาร อาหารทะเล โรคหอบหืด ภูมิแพ การใชยาพน
a. ผูปวยที่มีประวัติแพสารทึบรังสี, โรคภูมิแพ, หรือ แพอาหารทะเลชนิด anaphylaxis ควรไดรับ
premedication กอนการให contrast medium
b. การให premedication เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพสารทึบรังสี ในผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทําได 2 วิธี
ตามคําแนะนําของ American College of Radiology 2
i. ถารอไดถึง 4 ชั่วโมง แนะนําใหใช hydrocortisone IV 4 ชั่วโมงกอนการตรวจ รวมกับ CPM IV
1 ชั่วโมงกอนการตรวจ
ii. ถารอไมได แนะนําใหใช CPM IV แลวเริ่มทําการตรวจ
ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัยเจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy
test
เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาลง Online request. ในชอง “comment” ใหระบุวา แพทย
ประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว
เจาหนาที่ธุรการฯ และนักรังสีเทคนิกจะตามผูปวยมายังหองตรวจเอง กรุณาอยาสงผูปวยมาที่หองตรวจโดยไมได
ตาม หากมีขอสงสัยในการตรวจกรุณาติดตอธุรการฯ หนวยรังสีฉุกเฉิน ที่เบอรภายใน 0338 (ขอยกเวนคือกรณีที่
เปน Stroke Fast Track)

The American College of Radiology. Manual on Contrast Media, version 7, 2010.

A5
การตรวจที่เขาขาย: MRI ของผูปวยทุกที่ ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ -- Neuroradiology, GI/GU Radiology, Cardiovascular Radiology, Musculoskeletal
Radiology, Pediatric Radiology (แบงความรับผิดชอบตามอายุผูปวยและอวัยวะที่จะตรวจ)
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Emergency Radiology
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองแจงเวลาที่เริ่ม NPO
6. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองประเมินความเสี่ยงตอการเกิด nephrogenic systemic fibrosis
(NSF) การตรวจดวย IV gadolinium ผูปวยควรมี creatinine clearance มากกวา 30
7. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองประเมินความเสี่ยงตอการแพสารทึบรังสี ประวัติแพสารทึบรังสี,
แพยา, แพอาหารทะเล ประวัติโรคหอบหืด ภูมิแพ และการใชยาพน
8. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองประเมินความเสี่ยงในการตั้งครรภ ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัย
เจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy test
9. ประวัติ cardiac pacemaker, aneurysm clip, การผาตัดใส prosthesis ตางๆ ในรางกาย
10. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาสงใบ request ไปยังศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์

A6
การตรวจที่เขาขาย: Nuclear medicine study ของผูปวยทุกที่ ในและนอกเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ – Nuclear medicine
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Nuclear medicine
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัยเจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy
test
6. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาสงใบ request ไปยังหนวยเวชศาสตรนิวเคลียร

A7
การตรวจที่เขาขาย: Ultrasound (รวมถึง Doppler ultrasound) ของผูปวยที่มี Location อื่นๆ ที่ไมใช OER (Emergency
Department), 1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW ในเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: หนวยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาล
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา: Neuroradiology, GI/GU Radiology, Cardiovascular Radiology, Chest
Radiology, Musculoskeletal Radiology, Pediatric Radiology (แบงความรับผิดชอบตามอายุผูปวยและอวัยวะที่จะตรวจ)
แนวทางปฏิบัติ:

1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. เวลาที่เริ่ม NPO (กรณีการตรวจ upper และ whole abdomen), เริ่ม full bladder (กรณีการตรวจ lower
abdomen)
6. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว กรุณาสงใบ request ไปยังหนวยรังสีวินิจฉัย

A8
การตรวจที่เขาขาย: CT ของผูปวยที่มี Location อื่นๆ ที่ไมใช OER (Emergency Department), 1OW, 2OW, 3OW, 4IT
และ 4TW ในเวลาราชการ
สถานที่ตรวจ: ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา: Neuroradiology, GI/GU Radiology, Cardiovascular Radiology, Chest
Radiology, Musculoskeletal Radiology, Pediatric Radiology (แบงความรับผิดชอบตามอายุผูปวยและอวัยวะที่จะตรวจ)
แนวทางปฏิบัติ:
1. แจงชื่อผูปวย, Hospital Number (HN) และ location
2. แจงชื่อแพทยผูสงตรวจ, แผนกและหมายเลขที่ติดตอกลับไดสะดวก
3. แจงประวัติ การดําเนินโรค ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและภาพการตรวจทาง imaging
อื่นๆ ที่มี
4. แจงขอบงชี้ในการตรวจที่ชัดเจนและรอยโรคที่ตองการทราบเปนพิเศษ
5. กรณีที่จําเปนตองใช IV contrast medium ตองแจงเวลาที่เริ่ม NPO, ประวัติการแพสารทึบรังสี ยา อาหาร อาหาร
ทะเล โรคหอบหืด ภูมิแพ การใชยาพน, การใชยา metformin
6. ประวัติ LMP ในผูปวยหญิงวัยเจริญพันธุ ถาสงสัยวาอาจตั้งครรภหรือไมไดประวัติที่แนนอน ใหตรวจ pregnancy
test
7. เมื่อแพทยประจําบานรังสีวิทยาตกลงรับตรวจแลว

A9
การตรวจที่เขาขาย: Stroke Fast Track CT
สถานที่ตรวจ: ขึ้นอยูกับ location ของผูปวย ผูป วยที่อยูใน OER (Emergency Department), 1OW, 2OW, 3OW, 4IT
และ 4TW ใหทําการตรวจที่หนวยรังสีฉุกเฉิน ชั้น 1 ตึกอุบัติเหตุและเวชศาสตรฉุกเฉิน, ผูปวยนอกเหนือจากนี้ ทําการตรวจ
ที่ศูนยไอแมค ตึกสิริกิติ์
ใหติดตอแพทยประจําบานรังสีวิทยา:
ในเวลาราชการ – Emergency Radiology (กรณีที่ผูปวยอยูใน OER, 1OW, 2OW, 3OW, 4IT และ 4TW),
Neuroradiology (กรณีที่ผูปวยอยูที่อื่น)
นอกเวลาราชการ – แพทยเวร Emergency Radiology
แนวทางปฏิบัติ:
1. โทร. แจงนักรังสีเทคนิกของหนวยรังสีฉุกเฉิน หรือศูนยไอแมค (ขึ้นกับ location ของผูปวย)
2. สงผูปว ยพรอมเวชระเบียน ชารทผูปวยไปยังหองตรวจ แพทยควรพิจารณาติดตามผูปวยมาดวย
3. ขอความรวมมือจากแพทยผูสงตรวจ ใหโทร. แจงแพทยประจําบานรังสีวิทยาเพื่อใหทราบวาจะมีการตรวจดวย
แพทยประจําบานรังสีวิทยาจะชวย facilitate ใหการตรวจและวินิจฉัยเปนไปอยางรวดเร็วแมนยํายิ่งขึ้น
หมายเหตุ: CT scanners ที่หนวยรังสีฉุกเฉินและศูนยไอแมคในการตรวจผูปวย stroke ดวย non-contrast CT, CT with
IV contrast, และ CT angiography (CTA) เครื่องมือสามารถตรวจไดไมแตกตางกัน. ขอแตกตางอยูที่เทคนิกการทํา CT
perfusion (CTP). ที่ศูนยไอแมค เครื่องสามารถทํา CTP ที่ครอบคลุมทั้งศีรษะ ในขณะเครื่องของหนวยรังสีฉุกเฉินมี
coverage ที่นอยกวา แพทยตองเลือกตําแหนงที่ควรทําโดยประเมินจากอาการและภาพ non-contrast CT (ทํา MCA หรือ
posterior fossa).

กรณีพิเศษอื่นๆ
ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
• แพทยเจาของไขตองลงมาอยูกับผูปวยระหวางการตรวจจนตรวจเสร็จ
• ตองตามเครื่องชวยหายใจและตั้งเครื่องใหดวย
ผูปวยไมใหความรวมมือในการตรวจ
• แพทยเจาของไขตองมาทํา sedation หรือใหยาที่หองตรวจ

