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การดูแลผู้มีสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง
ทีมพยาบาลรังสีวินิจฉัย งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับ 
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“เข้าใจ เข้าถึง พร้อมดูแล  
ไม่ยากที่จะอยู่กับสายระบายน ้าดี” 
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ทีมห้องรังสีร่วมรักษา งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา ให้การรักษาผู้มีความจ าเป็นต้องใส่ระบาย

น  าดีผ่านหน้าท้อง โดยมีทีมพยาบาลรังสีวินิจฉัย งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การ
พยาบาลผู้มีสายระบายน  าดีผ่านหน้าตามกระบวนการพยาบาล และครอบคลุมองค์รวม ตั งแต่ก่อนใส่สายฯ เป็นผู้ช่วย
รังสีแพทย์ขณะใส่สายฯ และหลังใส่สายระบายน  าดี 

คู่มือบริการประชาชน ฉบับนี จึงรวบรวมความรู้เบื องต้น สาเหตุที่ต้องใส่สายระบายน  าดี ความส าคัญที่
ต้องใส่สายระบายน  าดี วิธีการขั นตอนการท าแผล การใส่น  าเกลือปราศจากเชื อเข้าสายระบายน  าดี การรับประทาน
อาหาร และการบันทึกต าแหน่งสายระบายน  าดี จ านวน ลักษณะของน  าดี  รวมทั งการใช้เทคโนโลยี Application Line 
เปิดช่องทางให้ติดต่อด้วยข้อความ และ VDO-Line ในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้มีสายระบายน  าดี หรือญาติ หรือ
ผู้ดูแล ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลที่บ้านได้ถูกต้อง ผู้มีสายระบายน  าดีมาพบรังสีแพทย์ตามนัดทุก 8 สัปดาห์ 
และเกิดความพึงพอใจ 

ทีมฯ หวังว่าคู่มือบริการประชาชน ฉบับนี  จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสายระบายน  าดี หรือญาติ หรือ
ผู้ดูแล “เข้าใจ เข้าถึง พร้อมดูแล ไม่ยากที่จะอยู่กับสายระบายน  าด”ี ในการดูแลที่บ้านได้ถูกต้องต่อไป 
 
        

       พว.อัมพร หาญประสิทธิ์ธาดา  
พว.นันทวัน สุขสิงห ์
พว.นางรอง เนานะมะบัติ   
 และทีมพยาบาลรังสีวินิจฉัย 
      โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 
      พญ.ยินดี กีรติคุณ  
   นายแพทย์ช านาญการ 
 ผู้รับผิดชอบห้องรังสีร่วมรักษา 
      โรงพยาบาลราชวิถี 
            ที่ปรกึษา 

 
 

ค้าน้า 
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คู่มือบริการประชาชน โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลผู้มีสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 1 
 ท าไมต้องใส่สายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 1 
 การดูแลสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้องส าคัญอย่างไร ? 2 
 ระยะเวลาของการใส่สายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 3 
 สถานที่ใส่ และตรวจสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 3 
 ช่องทางการติดต่อ 
 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ และหลักฐานเอกสารที่ต้องใช ้

4 
5 

 หัวใจของการดูแล 6 
 เมื่อมีสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง ดูแลตนเองอย่างไร 7 

 กินให้ได ้ 7 

 ดื่มน  าให้ได้ 8 
 นอนให้หลับ 9 

 การใช้ชีวิตประจ าวันให้ปกติที่สุด 10 
 การเรียนรู้การท าแผลผิวหนังบริเวณที่มีสายระบายน  าดีด้วยตนเอง /ญาติ/ ผู้ดูแล กับทมี

พยาบาลรังสีวินิจฉัย 
10 

 ท าแผลแบบที่ 1 แบบดั งเดิม 11 
 ท าแผลแบบที่ 2 แบบมีอุปกรณ์ยึดติดพิเศษ 12 

 มารู้จักเครื่องมือในการท าแผลของผู้มีสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 13 
 น  ายาท าแผลผู้มีสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 14 

 อุปกรณ์ปราศจากเชื อใช้ในการท าแผลของผู้มีสายระบายน  าดีผ่านหน้าท้อง 15 

 การออกก าลังกาย 16 

 การมีเพศสัมพนัธ ์ 17 

 การใส่น  าเกลือปราศจากเชื อเข้าสวนล้างสายระบายน  าดี / สวนล้างเวลาใดบ้าง 17 
 ในการสวนล้างจะสวนล้างอย่างไร 18 

 การบันทึกน  าดี และเทน  าดีทิ ง  21 
 แบบบันทึกต าแหน่งสายระบายน  าดี จ านวน ลักษณะของน  าดี 22 
 บรรณานุกรม 23 

 

 

สารบัญ 
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ท้าไมต้องใส่สายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 

เพื่อระบายน ้าดีที่อุดตันในตับผ่านทางสายระบายน ้าดีลงถุงรองรับ 
สายระบายน ้าดีนี จะติดตัวผู้ป่วยกลับบ้าน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของแผนการรักษาของแพทย์ 

 

ภาพประกอบ : ภาพ ก ภาพเอกซเรยแ์สดงต าแหน่งสายระบายน  าดีภายในร่างกาย ภาพ ข แสดง
ต าแหน่งสายระบายน  าดีภายนอกร่างกายด้านซ้าย และ ภาพ ค แสดงต าแหน่งสายระบายน  าดีภายนอก
ร่างกายด้านขวา 

ที่มาภาพ: ขอบคุณผู้มีสายระบายน  าดทีี่อนุญาตให้น ามาประกอบคู่มือบริการประชาชน 

คู่มือบริการประชาชน โรงพยาบาลราชวิถี 

การดูแลผู้มีสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 

ก ข ค 

แสดง
ต าแหน่งสาย
ระบายน  าดี

ภายใน
ร่างกาย
ร่างกาย 
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การดูแลสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 
ส้าคัญอย่างไร ? 

 

 
 
 

ป้องกันการติดเชือ้

สายระบายน า้ดีอยู่
ในต าแหน่งที่ถูกต้อง

สายระบายน า้ดีไม่
เกิดการอุดตัน

ผู้ป่วยปลอดภยั

ผู้ป่วยสามารถ
ด ารงชีวิตได้ปกติ
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ระยะเวลาของการใส่สายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 

 

 
 

สถานทีใ่ส่ และตรวจสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 
 

กดปุ่มก่อนเข้า 

มาจาก 
1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
2. ตึกวิเคราะห์หัวใจ 
3. ตึกฉุกเฉิน 

มาจากตึกสิรินธร/ อาคารศูนย์การแพทย ์

ต้องกดปุ่มก่อน
เข้า
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ช่องทางการติดต่อ 
ห้องรังสีร่วมรักษา ตึกสิรินธร ชั น 1 โรงพยาบาลราชวิถ ี

เลขที ่2 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 วัน-เวลาให้บริการผู้มีสายระบายน ้าดี  

วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00-16.00 น. และ 
วันจันทร์-วันศุกร์ 16.00-24.00 น. 

 
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อได้
ตลอด 24 ชัว่โมง จะได้รับการ
ตอบกลับ ภายในเวลาไม่เกิน 4 
ชั่วโมง 
 
หมายเหตุ:  ช่องทางการสื่อสารนี  เพื่อ
สื่อสารเรื่องของสายระบายน ้าดีเท่านั น !  
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ค่าธรรมเนียมการให้บริการถ้ามาที่โรงพยาบาล: 270-770 บาท 
ในกรณีให้ท้าแผล สวนล้างสายระบายน ้าดี เปนนต้น 
จุดนัดพบกับพยาบาลรังสีวินิจฉัย (PTBD)  
ซึ่งต้องประสานมาทาง Line หรือเบอร์โทรศัพท์ 0647076401 
1. ห้องรังสีร่วมรักษา (หอ้งใส่สายระบายน  าด)ี งานรังสีวินิจฉัย ชั น 1 ตึกสิรินธร 
2. ห้องเตรียมผู้ป่วยเอกซเรย์เบอร์ 2 งานรังสีวินิจฉัย ชั น 1 ตึกสิรินธร 
3. หอดูแลผู้ป่วยหัตถการศัลยกรรมโรคตับ ชั น 10 ตึกสิรินธร 
***เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประชาชน และ กรณีส่งตัวมารักษาต่อโรงพยาบาลราช

วิถี ต้องมีเอกสารใบส่งตัว ถ้าสิทธิไม่ครอบคลุม: ต้องขอสิทธิจากโรงพยาบาลตามสิทธิ

มาให้พร้อม*** 

ตารางแสดงตามสิทธิการรักษา ดังนี  
ประเภทสิทธิการรักษา การด าเนินการ 

มาตามนัด ไม่มาตามนัด 

บัตรทอง 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) หรือ
ประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 
 

ไม่ต้องตรวจสิทธิ 

 
 
ต้องตรวจสิทธิ มี 2 จุดให้เลือก 
1. ห้องบัตรใต้ตึกสะอาด 
2. ห้องบัตรอาคารทศมินทราธิราช ชั น 1  

บัตรทอง 
(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) หรือ
ประกันสังคม (ส่งต่อ) 
จ่ายตรง 
จ่ายเอง 

 
ถ้าทีมพยาบาลรังสีวินิจฉัยพบปัญหาของสายระบายน  าดี จะประสานรังสีแพทย์เพื่อพิจารณาแผนการรกัษา เช่น สาย
เลื่อนออกจากต าแหน่งมากกว่า 1 เซนติเมตร และมีอาการไข้ (มากกว่า 37.5 องศา) ร่วมด้วย  เป็นต้น 
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“ดังนั นถ้าผู้มีสายระบายน ้าดผี่านหน้าท้องติดตัว  

   ใหเ้สมือนเปนนส่วนหนึ่งของร่างกาย” 

   หัวใจของการดูแล เข้าใจ เข้าถึง พร้อมดูแล 

 ไม่ยากที่จะอยู่กับ... 

สายระบายน ้าดีผ่านหนา้ท้อง  
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เมื่อมีสายระบาย
น ้าดีผ่านหน้าท้อง 
ดูแลตนเอง
อย่างไร 
กินให้ได ้  
 อาหารจะท้าให้
ร่างกายแข็งแรง ถ้าเบื่อ
อาหารในระยะเริ่มแรก
ของการมีสายระบาย
น ้าด ีต้องพยายามกิน
อาหารให้ได้น้อยๆ แต่

บ่อยครั ง กินอาหารจ้าพวกปลา ผัก อาหารไม่ติดมัน ปรุงอาหาร
ด้วยการต้ม การนึ่ง มีความพอดีในการกิน ไม่มากหรือน้อยเกิน  
 
***ไม่กินอาหารมัน ไมก่ินอาหารทอด ไม่กินอาหารหมักดอง 
เพราะท้องจะอดื และสายระบายน ้าดีจะอุดตันง่าย*** 
 
 

 

ตวัอยา่งอาหารบ ารุงตบั 
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ดื่มน ้าให้ได้ 
2 ลิตรต่อวัน (ถ้า
แพทย์ไม่จ้ากัด) 
เพราะน ้าจะช่วย
ให้ ร่ างกายเกิด
สมดุล ส่งผลให้
น ้าดีไม่ข้น ไหล
ลงถุงรองรับได้ 
สะดวก ลดการ
อุดตันของสาย
ระบายน ้าดี    

 

“การดื่มน ้าที่เหมาะสมกับร่างกาย จะช่วยให้
ร่างกายเกิดความสมดุล” 
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นอนให้หลับ  
การนอนจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น มีเรีย่วแรงในการต่อสู้โรค 

ควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง  
ที่มาภาพ : คอลัมน์ สุขภาพดกีับรามาฯ 
โดย พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล. “15 
วิธีที่ท าให้การนอนหลับของคุณดีขึ น” 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563. ค้นมาจาก
www.prachachat.net/rama-
health/news-463240  

 
 

การใช้ชีวิตประจ้าวันให้ปกติที่สุด 
 

การดูแลความสะอาดของร่างกาย ควรปฏิบัติ
ก่อนท้าแผล เพื่อแผลไม่ชื น  ซึ่งมี
หลายวิธีใหเ้ลือกตามความเหมาะสมของ
ผู้มีสายระบายและครอบครัว 

1. การเช็ดตัวช่วงล้าตัว และอาบน ้า
เฉพาะช่วงล่าง  

 
ที่มาภาพ : http://school-medicines.com/home/th/home-th/articles-th/10-tepid-sponge.html 
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2. การอาบน ้า โดยก่อนอาบน ้าใชฟ้ิล์ม
ถนอมอาหารพันตรงต้าแหน่งแผลของ
สายระบายน ้าดี ให้แนบสนิทกับผิวหนัง 
โดยให้แน่ใจว่าน ้าไม่ไหลซึมเข้าแผล  
3. การอาบน ้า 
โดยก่อน
อาบน ้าใช้
ถุงพลาสติกติด

เหนือต้าแหน่งแผลของสายระบาย
น ้าดี ให้แนบสนิทกับผิวหนัง โดยให้
แน่ใจว่าน ้าไม่ไหลซึมเข้าแผล  
 

การเรียนรู้การท้าแผลผิวหนังบริเวณที่มีสายระบาย
น ้าดด้ีวยตนเอง /ญาติ/ ผู้ดูแล กับทีมพยาบาลรังสีวินจิฉัย… 
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ท้าแผลสายระบายน ้าดีแบบที่ 1 แบบดั งเดิม ท้าแผล
วันเว้นวัน หรือทุกครั งที่แผลเปียก จะเลือกวันคู่ หรือเลือกวันคี่ ก้าหนด
วันหลังมีสายระบายน ้าดีติดตัว 

1. ล้างมือให้สะอาดก่อน-หลัง แกะผ้าก๊อซเก่าออก ท าแผล   
2. ไม้พันส าลีปราศจากเชื อ 5 ไม้ โดยปฏิบัติดังนี  

2.1 หยดเบต้าดีน ลงไม้พันส าลีปราศจากเชื อ 3 ไม ้
 ไม้ที่ 1 และ 2 เช็ดบริเวณปากแผลวนออกเป็นวงกลมกว้าง

ประมาณ 3-5 เซนติเมตร  
 ไม้ที่ 3 เช็ดบริเวณต้นสายลง 3-5 เซนติเมตร  

2.2 หยดน  าเกลือล้างแผล ลงไม้พันส าลีปราศจากเชื อ 2 ไม้  
 ไม้ที่ 1 เช็ดบริเวณปากแผลวนออกเป็นวงกลมกว้างประมาณ 

3-5 เซนติเมตร 
 ไม้ท่ี 2 เช็ดบริเวณต้นสายลง 3-5 เซนติเมตร  

3. รองผ้าก๊อสปราศจากเชื อใต้สายระบายน  าดี 1-2 
แผ่น และวางบนสาย 1-2 
แผ่น 

4. ติดพลาสเตอร์ตามสะดวก 
และไม่แพ้กับผิวหนัง 
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กรณีท้าแผลสายระบายน ้าดีแบบที่ 2 แบบมีอุปกรณ์ยึด
ติดพิเศษ (เทกาเดิม-ซี เอช จี : เจลตรงกลางมีน  าฆา่เชื อ) ถ้าปาก
แผลไม่แฉะ ไม่ซมึ จะแปะได้นาน 7 วันตามเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์  
 การท้าแผลแบบที่ 2 นี จะท้าแผลเหมือนแบบดั งเดิม แต่จะติด

แผลด้วยอุปกรณ์ยึดติดพิเศษแทน 
 

 
 

***ในการแกะพลาสเตอร์ติดสายต้องท้าสัญลักษณ์ของการแกะ 
และการแกะต้องแกะย้อนสายฯ จับสายระบายน ้าดอีย่าง
ระมัดระวัง ระวังสายระบายน ้าดเีลื่อนหลุด  
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***กรณีที่ท้าแผลแบบที่ 2 ต้องใช้น ้าเกลือปราศจากเชื อส้าหรับ
ล้างแผลฉีดเบาๆ ไปทีเ่จล เพื่อให้เจลอิ่มน ้า จะลอกออกได้งา่ย  
 
***ต้องตรวจสอบต้าแหน่งของสายระบายน ้าดีทุกวัน ระวังอย่า
ให้เลื่อนออก ถ้าเลื่อนออกแม้ 1 เซนติเมตร แล้วมีอาการไข้
มากกว่า 37.5 องศา มีอาการหนาวสั่น ร่วมด้วย ต้องพบแพทย์
โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
 

มารู้จักเครื่องมือในการท้าแผล 
ของผู้มีสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง 
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น ้ายาท้าแผล  
ผู้มีสายระบายน ้าดผี่านหน้าท้อง 

 

 
 

1. เบต้าดีน หรือ โพวิดีน โซลูชั่น 
 
  

2. 70% แอลกอฮอล์  
 
 
 

3. น ้าเกลือล้างแผล 
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อุปกรณ์ปราศจากเชื อใช้ในการท้า
แผลของผูม้ีสายระบายน ้าดีผ่าน
หน้าท้อง 
 
 

1. ไม้พันส้าล ี
 
 

 

2. ก๊อซ  
 
 

3. พลาสเตอร์ติดแผล 
ผูม้สีายระบายน ้าดผี่านหน้าท้อง 
เลือกใช้ตามสะดวกและ แบบที่ไม ่ 
แพ้กับผิวหนัง 
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4. อุปกรณ์ติดแผลพิเศษ 

เทกาเดิม-ซี เอช จี :  
เจลตรงกลางมนี ้าฆ่าเชื อ  
ถ้าปากแผลไม่แฉะแปะ
ได้นาน 7 วัน)  

 
 
 

การออกก้าลังกาย 
เลือกการเดิน จะเดินช้า 
หรือเดินเร็วใหรู้้สึกพอดี
กับร่างกาย เพื่อลดการ
อุดตันของสายระบาย
น ้าด ี
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การมีเพศสัมพันธ์ส้าหรับผู้มีสายระบายน ้าดี  
ใช้ท่าที่ไม่กระทบกับผู้มีสายระบายน ้าดีผ่านหน้าท้อง และ

ควรระมัดระวังไม่ให้สายเลื่อนหลุด 
 

การใส่น ้าเกลือปราศจากเชื อเข้าสวนล้างสาย
ระบายน ้าดี เพื่อช่วยลดการอุดตัน เนื่องจากมีตะกอนในสาย
ระบายน ้าดี  

 
สวนล้างสายระบายน ้าดีเวลาใดบ้าง 

1. เวลาถ้ามีตะกอนมาก ให้สวนล้างทุกวัน  
2. เวลาถ้ามีตะกอนปานกลาง ถึงเล็กน้อย ให้สวนล้างวันเว้นวัน 
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ในการสวนล้างสายระบายน ้าดีจะ
สวนล้างอย่างไร 

1. เตรียมกระบอกฉีดยา 10 ซี.ซี หัวล็อค
ปราศจากเชื อ และหลอดน ้าเกลือ    
นอมัลซาไลน์ปราศจากเชื อ 
(0.9%NSS) 5 ซี.ซี. ***ใช้ครั งเดียว
แล้วทิ ง*** 
 

 
2. เตรียมส้าลีแอลกอฮอล์  3-5 ก้อน/ แผ่น ใช้

ดังนี   
 
ก้อนที่ 1 ไว้เช็ดรอบหลอดน ้าเกลือ ก่อนบิด
หลอดน ้าเกลือ  
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ก้อนที่ 2-3 ไว้เช็ดจุกสามทางก่อน-หลังฉีดน ้าเกลือเข้า
สายระบายน ้าด ี

 
ก้อนที่ 4-5 เตรียมเผื่อถ้าตกหล่น  

 
3. ล้างมือก่อน-หลังท้ากิจกรรมกับ

ผู้มีสายระบายน ้าดีให้สะอาด
ตาม 6 ขั นตอนการล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล ์หรือ น ้าสบู่และ
น ้า  
 

 
 

4. แกะพลาสเตอร์บนผ้าก๊อสอย่าง
ระวังที่ปิดทับสามทาง (Three way) ออกทิ ง ส่วนผ้าก๊อสใต้
สามทางรองไว้ตามรูป เพื่อป้องกันการระคาย   
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5. เตรียมหลอดน ้าเกลือฯให้พร้อมใชใ้นกระบอกฉีดยา  
5.1 น้ากระบอกฉีดยาที่เตรียมไว้ฉีกออกหมดอย่างสะอาด ดูดอากาศ 

7 ซี.ซี. ค้างไว้ แล้วจับกลางกระบอกฉีดยา  
5.2 น้าปากของกระบอกฉีดยา และน ้าเกลือฯเจอกนั เพื่อดูดน ้าเกลือ

ออกจากหลอดน ้าเกลือฯ โดยดันอากาศเข้าไปให้สุด จับให้มั่นคง 
หลังจากนั นน ้าเกลือจะไหลเข้ากระบอกฉีดยาอัตโนมัติ   

6. น้ากระบอกฉีดยาที่ดูดน ้าเกลือฯ แล้วตั งขึ นไล่อากาศให้น ้าเกลือฯ ปริ่ม
หัวกระบอกฉีดยา วางไว้ที่ซอง 

7. จากนั นใช้ส้าลีแอลกอฮอลเ์ช็ด 15 ครั งที่จุกสามทางก่อนต่อกระบอกฉีด
ยาที่มนี ้าเกลือ หมุนกระบอกฉีดยาไปทางขวามือให้แน่นสนิทกับจุกสาม
ทาง จากนั นหมุนด้านที่ไม่มีลูกศรมาทางถุง แล้วท้าการฉีดน ้าเกลือด้วย
เทคนิค “ดัน-หยุด” จนกระทั่งน ้าเกลือในกระบอกหมด 
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8. แล้วหมุนด้านที่ไม่มีลูกศรมาทางกระบอกฉีดยา และท้าการนวดสาย 15 
ครั ง เพื่อให้น ้าดีไหลสะดวก  

9. จากนั นหมุนกระบอกฉีดยาออก เช็ดจุกสามทางด้วยส้าลีแอลกอฮอล์ 
15 ครั ง  

10. เช็ดความสะอาดใต้บริเวณสามทาง น้าก๊อสรอง และวางบนสามทาง 
ปิดพลาสเตอร์ตามการด้ารงชีวิตประจ้าวันให้ไม่ระคายเคือง   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกน ้าดี และเทน ้าดีทิ ง  
1. ต้องตวงโดยดูจากถุง และจดบันทึกก่อนทิ ง 
2. เททิ งวันละ 2 ครั ง เช้า-เย็น  
3. เมื่อเทน ้าดีทิ งเรียบร้อยให้เช็ดด้วยส้าลีแอลกอฮอล์ให้

สะอาด  
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แบบบันทึกต้าแหน่งสายระบายน ้าดี จ้านวน ลักษณะของน ้าด ี
ทีมพยาบาลรงัสีวินิจฉัย งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับ  

ทีมห้องรังสีร่วมรักษา งานรงัสีวินิจฉัย กลุม่งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 

วัน/เดือน/ปี ต าแหน่งสายระบาย
น  าดีจากหน้าท้อง (ซม.) 

เทน  าดี 
เวลา (น.) 

จ านวน (ซี.ซี.) 
(ดูจากถุง) 

ลักษณะของน  าดี 
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