
ประเภท ค 
 

แบบฟอร์มใบสมัครส ำหรับผู้ประกวดผลงำนนวตักรรม ประเภทประดิษฐกรรม 
 

“BMA  Innovation  Award  2016” 
 

ในการสัมมนาวชิาการประจ าปีคร้ังท่ี 14 ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
 

1. ช่ือ-สกุล ผู้น ำเสนอ  นางวารุณี  ฉ ่าตะคุ นางสาวหทยัรัตน์   สถาพร 
2. ต าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ  เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์ปฏิบติังาน 
3. สังกดั กลุ่มงานรังสีวทิยา   โรงพยาบาลสิรินธร 
4. หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีท างาน 02-3286901-10186  หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ - 
5. E – Mail Address : sweet.wahn29@gmail.com 
6. ช่ือเร่ืองท่ีน าเสนอ ชุดสวนสารทึบรังสีทางทวารหนกั ( Save&Safe Enema Bag) 
7. บทคดัยอ่ ส่งมาโดยวธีิ      แผน่ CD                     Mail : sakunitwa@outlook.com 
8. ผลงานท่ีน าเสนอ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหรือไม่ 
 ไม่เป็น        เป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก  
 เป็นส่วนหน่ึงของการสอบวฒิุบตัรของแพทยป์ระจ าบา้น หรือแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
 อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................................................................................ 
9. การน าเสนอผลงาน 

9.1 จัดท ำคลปิวดิีโอเพ่ือลง Youtube ควำมยำวไม่เกนิ 3 นำท ีเพ่ือเกบ็คะแนน Popular Vote 
9.2 น ำประดิษฐกรรมจริงมำแสดง หรือแบบจ ำลองประดิษฐกรรม 
 (กรณีขนำดใหญ่มำกไม่สำมำรถ น ำมำแสดงได้) 
9.3 กำรน ำเสนอในวนัประกวดจริงไม่จ ำกดัรูปแบบ 

10. ผลงานท่ีน าเสนอเคยไดรั้บรางวลัมาก่อนหรือไม่ 
 ไม่เคยไดร้างวลั หรือ ไม่เคยส่งประกวด    
 เคยไดร้างวลั ระบุประเภทของรางวลัและแหล่งท่ีไดรั้บรางวลั 
11. ผลงานนวตักรรมของท่าน 
 ยงัไม่มีผูใ้ดประดิษฐม์าก่อน       ท่านปรับปรุง / ประยกุต ์จากผลงานเดิม 
 



                                                                                                                    
แบบฟอร์มกำรเขียนข้อเสนอ/ บทคัดย่อ ส่งประกวดนวตักรรม ประเภทประดิษฐกรรม 

 
“BMA  Innovation  Award  2016” 

 
ช่ือผลงำน (Innovation)  ชุดสวนสำรทบึรังสีทำงทวำรหนัก (  Save&Safe Enema Bag) 

หน่วยงำน  กลุ่มงานรังสีวทิยา โรงพยาบาลสิรินธร                             

นวตักร (Innovator)    นางวารุณี               ฉ ่าตะคุ         ต  าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
      นางสาวหทยัรัตน์  สถาพร       ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์ปฏิบติังาน 
1. มูลเหตุจูงใจ  
      กลุ่มงานรังสีวิทยาให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีแก่ผูป่้วยดว้ยเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ โดย
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง CT Whole Abdomen และช่องท้องส่วนล่าง CT Lower 
Abdomen แต่ละปีมีผูป่้วยเขา้รับการตรวจดงักล่าว ปีละประมาณ 470 คน สถิติในปี 2557 และ ปี 2558 
ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง CT Whole Abdomen และ ช่องท้องส่วนล่าง CT Lower 
Abdomen นั้ น ต้องมีการสวนน ้ าผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนักของผูป่้วย ซ่ึงอุปกรณ์ชุดสวน 
(Enema Bag) นั้นมีราคาแพง หรือชุดหม้อสวนแบบดั้งเดิมนั้นการเก็บรักษาท าความสะอาดค่อนขา้ง
ยุ่งยาก จึงได้น าวสัดุท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้เป็นชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag ) ท่ีใช้งานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ ไม่ตอ้งท าความสะอาด ใชแ้ลว้ทิ้งไดเ้ลย และมีราคาตน้ทุนท่ีถูกกวา่ 
2. สมมติฐำนและแนวคิดทำงวทิยำศำสตร์ที่น ำมำใช้  
 การสวนน ้าผสมสารทึบรังสีเขา้ทางทวารหนกัของผูป่้วยโดยอุปกรณ์ชุดสวน  
1. จดัท่านอนใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอนตะแคงขวา ขางอเล็กนอ้ย ท่าน้ีจะช่วยใหน้ ายาไหลเขา้สู่ล าไส้ ไดง่้าย
ข้ึน 
2. เทน ้าท่ีผสมสารทึบรังสีทั้งหมด 500 ซีซี  ลงในถุงสวน แขวนถุงสวนใหสู้งเหนือระดบัทวารหนกัของ
ผูป่้วยประมาณ 12 น้ิว เป็นความสูงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความแรงของน ้าเขา้ไปในล าไส้ใหญ่และไม่ระคาย
เคืองต่อเยื่อบุล าไส้ 
3. ทาสารหล่อล่ืนท่ีสายสวน สารหล่อล่ืนช่วยใหก้ารสอดสายสวนเกิดความนุ่มนวล ลดการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุล าไส้และทวารหนกั ใชมื้อขา้งท่ีไม่ถนดัแหวกกน้ใหเ้ห็นช่องทวารหนกั สังเกตวา่มีริดสีดวง
หรือไม่ ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัริดสีดวง 
4. ใหผู้ป่้วยหายใจเขา้ลึกๆ ค่อยๆสอดสายสวนเขา้ไป ช้ีไปทางสะดือ ลึก 3 - 4 น้ิว เป็นการสอดลึกใหพ้น้ 
internal sphincter  



5. เปิด Clamp ใหน้ าไหลชา้ๆ ใชเ้วลาประมาณ 5 - 10 นาที ในระหวา่งการสวนใหผู้ป่้วยหายใจเขา้ออก
ทางปากชา้ๆ สังเกตระดบัน าในถุงสวนวา่ลดหรือไม่  
6. เม่ือน ้าหมดหรือผูป่้วยปวดถ่ายมาก ใหปิ้ด Clamp ดึงสายสวนออกชา้ๆพร้อมทั้งบอกใหผู้ป่้วยขมิบกน้
ไว ้หลายๆคร้ัง ใหผู้ป่้วยกั้นอุจจาระไวใ้หน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ผูป่้วยตอ้งเก็บน ้ายาไวใ้นล าไส้เป็น
เวลา 10 นาที หรือจนเสร็จส้ินการตรวจ 
3. วตัถุประสงค์  
     ประยกุตใ์ชชุ้ดสวน(  Save&Safe Enema Bag )  แทนการใชชุ้ด Enema Bag ซ่ึงมีราคาแพง ใหใ้ชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่โรงพยาบาล 
4. แผนกำรด ำเนินกำร  
ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag )  ประกอบดว้ย สาย NG Tube No.16   ถุง Nutri Bag และ Clamp 
น ามาต่อกนั สามารถบรรจุน ้าท่ีผสมสารทึบรังสีปริมาณ 500 ซีซี  ส าหรับการตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
ช่องทอ้งและช่องทอ้งส่วนล่าง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ชุดหมอ้สวนแบบเก่า         ชุด  Enema Bag 
           ภาพท่ี 1                 ภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 



วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้
 
 
 
 
 
 
 
NG Tube No.16                             Nutri Bag 
    ภาพท่ี 3                                        ภาพท่ี 4  
         
 
 
 
 
 
 
        Clamp                                                                                       ชุดสวน  ( Save&Safe Enema Bag ) 
      ภาพท่ี 5                                  ภาพท่ี 6                                                                ภาพท่ี 7                                                                                                                                                          
                                                                                                                           
5. ผลกำรทดลอง / ทดสอบเบื้องต้น / สถิติทีใ่ช้ทดสอบ (ถ้ำมี) 
    ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag )ท่ีประยุกตใ์ชจ้ากวสัดุท่ีมีอยูแ่ลว้ใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพเทียบเท่า 
ชุดสวน (Enema Bag) ท่ีใช้กนัทัว่ไป ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง เฉล่ียชุดละประมาณ 250 บาท ส าหรับชุด
สวน( Save&Safe Enema Bag ) นั้ น ใช้งบประมาณเฉล่ีย ชุดละ 28.50 บาท ลดต้นทุนอุปกรณ์ แต่
ประสิทธิภาพการใชง้านเทียบเท่ากนั  
6. กำรน ำไปใช้ประโยชน์  

1. ใชใ้นการสวนสารทึบรังสี กรณีตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ช่องทอ้ง  
 2. .ใชส้ะดวก สะอาด ราคาถูก 
 3. สามารถน าไปใชใ้นหน่วยงานอ่ืนได ้ในกรณีท่ีตอ้งการสวนใหแ้ก่ผูป่้วย 
 
 



7. สรุป 
    ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag )  ประกอบดว้ย สาย NG Tube No.16   ถุง Nutri Bag และ 
Clamp น ามาต่อกนั เป็นชุดอุปกรณ์ส าหรับสวนสารทึบรังสีเขา้ทางทวารหนกัแก่ผูป่้วย ท่ีใชง้านมี
ประสิทธิภาพดี สะดวก สะอาด และราคาถูก ประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่โรงพยาบาล 
                                                                   
        

 
 

 
 


