ประเภท ค
แบบฟอร์ มใบสมัครสำหรับผู้ประกวดผลงำนนวัตกรรม ประเภทประดิษฐกรรม
“BMA Innovation Award 2016”
ในการสัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอ นางวารุ ณี ฉ่ าตะคุ
นางสาวหทัยรัตน์ สถาพร
2. ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ ปฏิบตั ิงาน
3. สังกัด กลุ่มงานรังสี วทิ ยา โรงพยาบาลสิ รินธร
4. หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน 02-3286901-10186 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 5. E – Mail Address : sweet.wahn29@gmail.com
6. ชื่อเรื่ องที่นาเสนอ ชุดสวนสารทึบรังสี ทางทวารหนัก ( Save&Safe Enema Bag)
7. บทคัดย่อ ส่ งมาโดยวิธี  แผ่น CD
 Mail : sakunitwa@outlook.com
8. ผลงานที่นาเสนอ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหรื อไม่
 ไม่เป็ น  เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท/เอก
 เป็ นส่ วนหนึ่งของการสอบวุฒิบตั รของแพทย์ประจาบ้าน หรื อแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
 อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................................................................
9. การนาเสนอผลงาน
9.1 จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อลง Youtube ควำมยำวไม่ เกิน 3 นำที เพื่อเก็บคะแนน Popular Vote
9.2 นำประดิษฐกรรมจริงมำแสดง หรื อแบบจำลองประดิษฐกรรม
(กรณีขนำดใหญ่มำกไม่ สำมำรถ นำมำแสดงได้ )
9.3 กำรนำเสนอในวันประกวดจริงไม่ จำกัดรู ปแบบ
10. ผลงานที่นาเสนอเคยได้รับรางวัลมาก่อนหรื อไม่
 ไม่เคยได้รางวัล หรื อ ไม่เคยส่ งประกวด
 เคยได้รางวัล ระบุประเภทของรางวัลและแหล่งที่ได้รับรางวัล
11. ผลงานนวัตกรรมของท่าน
 ยังไม่มีผใู ้ ดประดิษฐ์มาก่อน  ท่านปรับปรุ ง / ประยุกต์ จากผลงานเดิม

แบบฟอร์ มกำรเขียนข้ อเสนอ/ บทคัดย่อ ส่ งประกวดนวัตกรรม ประเภทประดิษฐกรรม
“BMA Innovation Award 2016”
ชื่ อผลงำน (Innovation) ชุ ดสวนสำรทึบรั งสี ทำงทวำรหนัก ( Save&Safe Enema Bag)
หน่ วยงำน
กลุ่มงานรังสี วทิ ยา
โรงพยาบาลสิ รินธร
นวัตกร (Innovator) นางวารุ ณี
ฉ่ าตะคุ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางสาวหทัยรัตน์ สถาพร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ ปฏิบตั ิงาน
1. มูลเหตุจูงใจ
กลุ่มงานรังสี วิทยาให้บริ การตรวจพิเศษทางรังสี แก่ผปู ้ ่ วยด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดย
การตรวจเอกซเรย์ค อมพิ ว เตอร์ ช่ อ งท้ อ ง CT Whole Abdomen และช่ อ งท้ อ งส่ วนล่ า ง CT Lower
Abdomen แต่ละปี มีผูป้ ่ วยเข้ารับการตรวจดังกล่าว ปี ละประมาณ 470 คน สถิติในปี 2557 และ ปี 2558
ในการตรวจเอกซเรย์ค อมพิ วเตอร์ ช่ องท้อง CT Whole Abdomen และ ช่ อ งท้องส่ วนล่ าง CT Lower
Abdomen นั้น ต้อ งมี ก ารสวนน้ า ผสมสารทึ บ รั ง สี เข้า ทางทวารหนัก ของผู ป้ ่ วย ซึ่ งอุ ป กรณ์ ชุ ด สวน
(Enema Bag) นั้นมี ราคาแพง หรื อชุ ดหม้อสวนแบบดั้งเดิ ม นั้นการเก็บ รั กษาทาความสะอาดค่อนข้าง
ยุ่ง ยาก จึ ง ได้น าวัส ดุ ที่ มี อ ยู่ม าประยุก ต์ใ ช้ เป็ นชุ ด สวน ( Save&Safe Enema Bag ) ที่ ใ ช้งานได้อ ย่า ง
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ตอ้ งทาความสะอาด ใช้แล้วทิ้งได้เลย และมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า
2. สมมติฐำนและแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ ที่นำมำใช้
การสวนน้ าผสมสารทึบรังสี เข้าทางทวารหนักของผูป้ ่ วยโดยอุปกรณ์ชุดสวน
1. จัดท่านอนให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนตะแคงขวา ขางอเล็กน้อย ท่านี้จะช่วยให้นายาไหลเข้าสู่ ลาไส้ ได้ง่าย
ขึ้น
2. เทน้ าที่ผสมสารทึบรังสี ท้ งั หมด 500 ซีซี ลงในถุงสวน แขวนถุงสวนให้สูงเหนือระดับทวารหนักของ
ผูป้ ่ วยประมาณ 12 นิ้ว เป็ นความสู งพอที่จะทาให้เกิดความแรงของน้ าเข้าไปในลาไส้ใหญ่และไม่ระคาย
เคืองต่อเยื่อบุลาไส้
3. ทาสารหล่อลื่นที่สายสวน สารหล่อลื่นช่วยให้การสอดสายสวนเกิดความนุ่มนวล ลดการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุลาไส้และทวารหนัก ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแหวกก้นให้เห็นช่องทวารหนัก สังเกตว่ามีริดสี ดวง
หรื อไม่ ป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับริ ดสี ดวง
4. ให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆสอดสายสวนเข้าไป ชี้ไปทางสะดือ ลึก 3 - 4 นิ้ว เป็ นการสอดลึกให้พน้
internal sphincter

5. เปิ ด Clamp ให้นาไหลช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที ในระหว่างการสวนให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออก
ทางปากช้าๆ สังเกตระดับนาในถุงสวนว่าลดหรื อไม่
6. เมื่อน้ าหมดหรื อผูป้ ่ วยปวดถ่ายมาก ให้ปิด Clamp ดึงสายสวนออกช้าๆพร้อมทั้งบอกให้ผปู ้ ่ วยขมิบก้น
ไว้ หลายๆครั้ง ให้ผปู ้ ่ วยกั้นอุจจาระไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผูป้ ่ วยต้องเก็บน้ ายาไว้ในลาไส้เป็ น
เวลา 10 นาที หรื อจนเสร็ จสิ้ นการตรวจ
3. วัตถุประสงค์
ประยุกต์ใช้ชุดสวน( Save&Safe Enema Bag ) แทนการใช้ชุด Enema Bag ซึ่งมีราคาแพง ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาล
4. แผนกำรดำเนินกำร
ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag ) ประกอบด้วย สาย NG Tube No.16 ถุง Nutri Bag และ Clamp
นามาต่อกัน สามารถบรรจุน้ าที่ผสมสารทึบรังสี ปริ มาณ 500 ซี ซี สาหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องและช่องท้องส่ วนล่าง

ชุดหม้อสวนแบบเก่า
ภาพที่ 1

ชุด Enema Bag
ภาพที่ 2

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

NG Tube No.16
ภาพที่ 3

Clamp
ภาพที่ 5

Nutri Bag
ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag )
ภาพที่ 7

5. ผลกำรทดลอง / ทดสอบเบื้องต้ น / สถิติทใี่ ช้ ทดสอบ (ถ้ ำมี)
ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag )ที่ประยุกต์ใช้จากวัสดุที่มีอยูแ่ ล้วใช้งานได้มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่า
ชุ ดสวน (Enema Bag) ที่ ใช้กนั ทัว่ ไป ซึ่ งมี ราคาค่อนข้างสู ง เฉลี่ ยชุ ดละประมาณ 250 บาท สาหรับชุ ด
สวน( Save&Safe Enema Bag ) นั้น ใช้ง บประมาณเฉลี่ ย ชุ ด ละ 28.50 บาท ลดต้น ทุ น อุ ป กรณ์ แต่
ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานเทียบเท่ากัน
6. กำรนำไปใช้ ประโยชน์
1. ใช้ในการสวนสารทึบรังสี กรณี ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้อง
2. .ใช้สะดวก สะอาด ราคาถูก
3. สามารถนาไปใช้ในหน่วยงานอื่นได้ ในกรณี ที่ตอ้ งการสวนให้แก่ผปู ้ ่ วย

7. สรุ ป
ชุดสวน ( Save&Safe Enema Bag ) ประกอบด้วย สาย NG Tube No.16 ถุง Nutri Bag และ
Clamp นามาต่อกัน เป็ นชุดอุปกรณ์สาหรับสวนสารทึบรังสี เข้าทางทวารหนักแก่ผปู ้ ่ วย ที่ใช้งานมี
ประสิ ทธิ ภาพดี สะดวก สะอาด และราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาล

