
 

  
 

  ชื่อ – สกุล (Patient Name) : ........................................................................................อาย ุ (Age) : ..............ป เพศ Оชาย Оหญิง วันท่ี........./......................../............. 

เลขประจ ําต ัวผ ูปวย (HN):................................................... แผนกสงตรวจ □ OPD แผนกตรวจ ......... □ ER □  Ward……..เตียง............................... 

Patient Conscious □ Good □ Semi conscious □ Unconscious □On Ventilator  
ประวัต ิโรคประจําต ัวผูปวย   □โรคไต      □ โรคประจําต ัวอ ื่นๆ............................................................................................. 

□ มีประวตั ิแพสารทึบรังสีชนิด..........................................    □ มีประวัติแพยาชนิด.............................................    LMP………………… 

□ เคยตรวจ MRI คร้ังส ุดทายเม่ือ........................................... หมายเหต ุ:  ผูปวยมีฟลมเกากรุณานํามาดวยท ุกครั้ง 

ประวัติ/อาการสําคัญ(Clinical History):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...................................................... 
(Clinical Diagnosis)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................…….................... 

MRI  (MAGNETIC RESONANCE IMAGING) 
Head and Neck 
□ BRAIN (8,000 บาท) 
□ ORBIT (8,000 บาท) 
□ NASOPHARYNX (8,000 บาท) 
□ NECK (8,000 บาท) 

 
□ IAC (4,000 บาท) 
□ BASE OF SKULL (4,000 บาท) 
□ OROPHARYNX (8,000 บาท) 
□ MRA/ MRV (12,000 บาท) part.......…...............…. 

 
□ EPILEPSY (8,000 บาท) 
□ PARANASAL SINUSES (8,000 บาท) 
□ LARYNX (8,000 บาท) 
□ อ ื่นๆ โปรดระบ ุ..................................................... 

BODY 
□UPPER ABDOMEN (8,000 บาท) 
□ LOWER ABDOMEN (8,000 บาท) 
□ ABDOMINAL AORTA (12,000 บาท) 

 
□ UPPER ABDOMEN + MRCP (12,000 บาท) 
□ MRCP ONLY (4,000 บาท) 
□ RENAL ARTERY (12,000 บาท) 

 
□ WHOLE  ABDOMEN (16,000 บาท) 
□ THORACIC AORTA (12,000 บาท) 

□ อ ื่นๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................................................................................................... (คาบริการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 

SPINE 
□ CERVICAL SPINE (8,000 บาท) 
□ LUMBOSACRAL SPINE (8,000 บาท) 

 
□ THORACIC SPINE (8,000 บาท) 
□ WHOLE SPINE (16,000 บาท) 

 
□ SCREENING FOR MATASTASIS SPINE  
(8,000 บาท) ...................................………......  

   □ อ ื่นๆ โปรดระบ ุ.................................................................................................................................................... (คาบริการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 

MUSCULOSKELTAL     □RIGHT     □LEFT      □BOTH 
□ SHOULDER JOINT (8,000 บาท) 
□ HIP JOINT (8,000 บาท) 
□ SACROILIAC JOINT (8,000 บาท) 
□ HAND (8,000 บาท) 
□ FOOT (8,000 บาท) 

□ ELBOW JOINT (8,000 บาท) 
□ KNEE JOINT (8,000 บาท) 
□ ARM (8,000 บาท) 
□ THIGH (8,000 บาท) 
□ อ ื่นๆ (8,000 บาท) โปรดระบ ุ
........................................ 

□  WRIST JOINT (8,000 บาท) 
□ ANKLE JOINT (8,000 บาท) 
□FOREARM (8,000 บาท) 
□ LEG (8,000 บาท) 

 

□ Part อื่นๆโปรดระบุ....................................................................................................................................................... (คาบริการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง) 

****โปรดยืนยันการฉีดสารท ึบรังส ี****            Without  Contrast             With Contrast      

                                                                                                   With MRI contrast agent  (2,500 บาท) 

                                                                                                   With Primovist (hepatocyte specific contrast) (9,050 บาท) 

                          Creatinine……...........….   BUN……..............…    eGFR…............…………   เจาะเมื่อ..................................... 
 

ลงชื่อ(Signature) ……………………….................................... (แพทยผ ูสสงตรวจ) เลขท ี่ใบประกอบว ิชาชีพ................................   เบอรโทรศัพท........................ 

** โปรดลงรายละเอ ียดประว ัต ิ ผลการว ินิจฉัยเบ้ืองตน ลงคําขอการตรวจใหถก ู  ตอง และครบถวน ** 

MSUH-FM-RT-019 
แกไขคร้ังที:่01 วันที่เร่ิมใช: 01/05/62 

V/S: RR……. 
BP………….. 
PR……BT..... 

ใบสงตรวจดวยสนามแมเหล็กไฟฟา   
MRI REQUISITION FORM 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



   

แบบบันทึกคัดกรองขอมูลผูปวยเพ่ือรับการตรวจดวย เครื่อง   MRI 
Information for Patient Safety Prior to examination 

MSUH-FM-RT-019 

แกไขคร้ังที:่01 วันที่เร่ิมใช: 01/05/62 

 GENERAL ASSESSMENT 
1. ประวัติการผาตัด                        □NO        □Yes  ถามี โปรดระบุ.................................................................................. 

2. ประวัติโรคประจําตัว                    □NO        □Yes  ถามี โปรดระบุ.................................................................................. 

3. ประวัติการตรวจดวยเครื่อง MRI      □NO        □Yes  ตรวจครั้งสุดทายเมื่อ......................................................................... 

4. หากเคยตรวจ MRI ผูปวยเขารับการตรวจแบบ     □ นอนเอง     □ ดมยา    □ วางยาสลบ 

5. ผูปวยเคยแพ Contrast Media MRI □NO         □Yes  โปรดระบุ…………................................. อาการ................................ 

6. Psychosocial Status                 □Normal   □Psychiatric Patient 

7. Fall Risk Assessment                □Low       □ High 

8. Conscious                              □Alert       □Confused    □Drowsy    □Semi coma    □Coma 

9. นํ้าหนัก.........................................กิโลกรัม 

10. ผลเลือด    BUN ………….....…..  Cr……………….  eGFR….………....…  เจาะเมื่อวันที่.......................................................... 

 SPECIAL ASSESSMENT 
□NO 
 

□Yes 1. Pregnancy LMP…………………..……….. 

□NO □Yes   2. Breast Feeding 

□NO □Yes 3. เคยผาตัดใสเครื่องชวยกระตุนหัวใจ 

□NO □Yes 4. มีเครื่องกระตุนประสาท 

□NO □Yes 5. เครื่องชวยหูฟง 

□NO □Yes 6. เคยผาตัดใส Clip ในสมอง หรือ อวัยวะอื่นๆ ในรางกาย 

□NO □Yes 7. มีฟนปลอมที่สามารถถอดได 

□NO □Yes 8. ฟนปลอมที่ถอดไมได/อุดฟน/ครอบฟน/เหล็กจัดฟน 

□NO □Yes 9. เคยผาตัดใสขดลวดขยายหลอดเลือด (Stents ) ในสมอง หัวใจ หรือ หลอดเลือดสวนอื่น  ๆ

□NO □Yes 10. เคยผาตัดลูกตา หรือ มีสิ่งแปลกปลอมภายในลูกตา 

□NO □Yes 11.เคยผาตัดใสลิ้นหัวใจเทียม ( Artificial Heart Value ) 

□NO □Yes 12. เคยผาตัดฝงอวัยวะเทียมในหู หรือ อวัยวะเทียมในรางกาย 

□NO □Yes 13. มีโลหะตางๆ เชน กระสุน เหล็กตามกระดูกและขอ 

□NO □Yes 14. กลัวการอยูในที่แคบ / อุโมงค 

□NO □Yes 15. มีรอยสัก (Tattoo ) 

□NO □Yes 16. เฉพาะ MRI Prostate เคยเจาะช้ินเน้ือที่ตอมลูกหมาก  เมื่อวันที่........./............................./……............ 

                                17. สิทธ์ิการรักษา โปรดระบุ.......................................................................................................................... 
 

ผูซักประวัติ ลงชื่อ (Signature) ………………......………..............................   ตําแหนง ............................. เบอรโทรติดตอ...................................... 

                                               ** โปรดลงรายละเอ ียดประว ัต ิ การเจ็บปวย การว ินิจฉัยเบื้องตน และรายการตรวจใหถูกตองและครบถวน   ** 


