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หัตถการ การเย็บแผล

INTRODUCTION
การดูแลผู้บาดแผลเป็ นปั ญหาที่พบได้ บ่อยมาก บาดแผลจะมีหลายชนิด บางชนิดอาจ ไม่จาเป็ นต้ องทา
การเย็บ บาดแผลที่มีการฉีกขาดของผิวหนังจนถึงชันไขมั
้ น ซึ่งมี complete disruption ของ skin ควรได้ รับการเย็บทุก
ราย
การเย็บแผลให้ ดสู วยงาม ท่าทางทะมัดแมง จะต้ องอาศัย การฝึ กฝนอย่างสมา่ เสมอ ดังนันเมื
้ ่อได้ เรี ยนรู้
ทฤษฎีแล้ ว มีความจาเป็ นต้ องหมัน่ ฝึ กฝนเป็ นประจา
HISTORICAL ASPECT
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าการเย็บในมนุษย์ ครัง้ แรกทาเมื่อใด แต่คิดว่าทาครัง้ แรกในการเก็บศพพวก mummy เมื่อ
1100 ปี ก่อน คริ สตกาล
เมื่อ 600 ปี ก่อนคริ สตกาล มีการกล่าวถึงการใช้ suture material ที่ทาจากเอ็นของสัตว์ , ขนม้ า, แถบหนัง
และ fiber จากพืช คนที่ใช้ คาว่า suture คนแรกคือ Hippocrates
Joseph Lister (1827-1912) เป็ นผู้ที่ค้นพบว่า bacteria เป็ นสาเหตุของ wound infection ไม่ได้ เกิดจากตัว
suture เองทาให้ มีการใช้ carbolic acid มาทาการ disinfect suture ก่อนที่นาไปเย็บ
SKIN PREPARATION
ก่อนที่จะทาการเย็บแผลควรจะขันตอนในการลดปริ
้
มาณเชื ้อโรค หลายขันตอนโดย
้
เริ่ มจากการใช้ Normal
Saline Solution เทราดลงบริ เวณบาดแผล เป็ นการชาระสิ่งแปลกปลอมออกไปบางส่วน จากนันจึ
้ งใช้ น ้ายาทาความ
สะอาดบาดแผล ซึง่ ประกอบไปด้ วย การล้ าง ถ้ าฟอก ฟอกด้ วย detergent และการใช้ ยาฆ่าเชื่อโรค (Antiseptic)
1 DETERGENT
ใช้ detergent ฟอกลงไปบนบริ เวณรอบๆ แผล จะทาลายเชื่อโรคที่อยู่ตามขุมขน และต่อมเหงื่อเข้ าไป
ในแผล และกาจัดสิ่งที่ไม่สะอาด เช่น โคลน น ้ามัน และเศษวัตถุอื่น Detergent ที่ใช้ ฟอก ได้ แก่
Hibiscrub หรื อ Providine scrub
2 HNTISEPTICS
จะใช้ Antiseptic ทาบริ เวณรอบๆ แผลหลังจากฟอกด้ วย detergent แล้ ว ที่นิยมใช้ มีหลายชนิดเช่น
Alcohol
Hibitane
Methiolate
Zephiran
Providine iodine
Dettol
ที่นิยมใช้ ทาความสะอาดรอบๆ แผล คือ Hibitane หรื อ Providone lodine พยายามหลีกเลี่ยงการใช้
น ้ายาเหล่านี ้ทาลงไปในแผล เนื่องจากจะ irritate แผลมาทาให้ ผ้ ปู ่ วยแสบแผล และแผลหายช้ าลง
หลังจากทาความสะอาดแผลโดยน ้ายาทัง้ 2 ขันตอนแล้
้
ว ให้ ใช้ ผ้าช่องปูคลุมบริ เวณ ที่จะเย็บแผล
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ANESTHESIA
ส่วนใหญ่มกั จะใช้ Local anesthesia ยกเว้ นว่าผู้ป่วยนันจะมี
้
contraindication ในการให้ local
anesthesia ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยเด็กที่ไม่ cooperate ในการเย็บ และการเย็บขณะที่ผ้ ปู ่ วยตื่นอยู่ อาจทาให้ เกิด psychological
trauma
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ยา local anesthesia
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการฉีดยาชา คือ
1. Syringe นิยมใช้ ขนาด 5 และ 10 ml ขึ ้นกับขนาดของบาดแผลที่จะเย็บว่าต้ องการ anesthetic drug
มากน้ อยเพียงใด
2. Needles ที่ใช้ จะมี 2 อัน
เข็มที่ใช้ เจาะดูดยาชาออกมาจากภาชนะบรรจุ มักจะใช้ เข็มขนาดใหญ่ (18 gauge)
เข็มที่ใช้ สาหรับฉีดยาชา เข้ าไปที่บริ เวณที่จะเย็บ ให้ พยายามใช้ เข็มขนาดเล็กๆ เพื่อลดความเจ็บปวด ขณะแทง
เข็มและฉีดยาชา (23 และ 25 gauge)
3. การฉีดยาชา เพื่อระงับความรู้สกึ นัน้ ควรฉีดช้ าๆ เนื่องจากการฉีดยาด้ วยความรวดเร็ ว จะทาให้ ผ้ ปู ่ วย
เจ็บมาก ถ้ าหากบาดแผลไม่สกปรกจนเกินไป ควรพิจารณาฉีดยาโดยแทงเข็มเข้ าไปจากด้ านในของ
แผล ผู้ป่วยจะได้ ไม่เจ็บตัวจากการแทงเข็มที่ผวิ หนังอีก
NEEDLE
Surgical needle ประกอบด้ วย 3 anatomical part
1. eye
2. body
3. point
1. needle eye อาจเป็ นแบบ open closed หรื อ swaged, open-french eye จะ load suture เข้ าไปง่าย
แต่จะมีสว่ น eye ที่ขนาดใหญ่กว่าตัวเข็ม เช่น เดียวกับแบบ closed eye needle ซึ่งทัง้ 2 แบบนี ้จะ trauma ต่อ
tissue มากกว่า จึงมีการพัฒนา eye ของ needle ให้ เป็ นแบบ swaged ซึ่งจะมีด้ายติดกับส่วนก้ นของเข็ ม ทาให้ ก้น
เข็ม และตัวเข็มมีขนาดเท่ากัน ไม่ทาให้ เกิด Trauma ต่อ tissue ขณะเย็บ

2. body ของเข็ม อาจเป็ น curved หรื อ straight แบบ curved ต้ องให้ needle holder จับเข็ม แต่แบบ
straight สามารถใช้ มือจับได้ เลย
3. point ของเข็ม ก็มีหลายแบบ round, triangular, flattened, round needle มักใช้ ใน area ที่
ละเอียดอ่อน เนื่องจาก trauma ต่อ tissue น้ อยกกว่าพวกที่เป็ น triangular นันเมื
้ ่อ pass เข็มผ่าน tissue จะมีแนวโน้ ม
ที่จะทาให้ รูกว้ างขึ ้นไปอีก ดังนันเข็
้ มที่เป็ น triangular ไม่เหมาะที่จะใช้ เย็บลาไส้
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SUTURE MATERIAL
ปั จจุบนั มีชนิดของ suture material ให้ เลือกมากมาย suture ที่ใช้ เย็บควรมี tensile strength ที่เพียงพอ
เนื่องจากทาให้ เป็ น foreign body
knot ทัว่ ๆ ไปมักจะมีการคลายเสมอ factor ที่มีผลต่อ security ของ knot คือ
1. material coefficient
2. ความยาวของ cut end
3. ลักษณะของ knot ถ้ าหากไม่คานึง material ที่ใช้ การทา square knot
จะเป็ น knot ที่ secure กว่า knot แบบอื่น
multiple หรื อ braided suture จะ handle ได้ ง่ายกว่า และ hold knot ได้ ดีกว่า monofilament จะรู ดง่าย
และ reaction น้ อยกว่า แต่มนั handle ยากกว่าและ knot จะ cut through tissue ได้ ง่ายกว่า ข้ อเสียของ
monofilament คือมันเป็ น Single filament ถ้ าหาก fiber ของมันมีการฉีกขาด จะทาให้ continuous suture มีการ
disrupt ได้ และ monofilament suture จะมีความสามารถในการ hold knot ได้ ไม่ดีนกั จึงมีความจาเป็ นต้ องผูกจานน
วนหลายๆ ปม (5-6 ปม)
การเอา multifilament suture มา coat ด้ วย silicone หรื อ Teflon จะช่วยให้ การรู ดตัวทางด้ านผ่าน tissue
ง่ายขึ ้น แต่ข้อเสีย คือความสามารถในการ hold knot ไม่ดี
แผลมีการปนเปื อ้ นมากหรื อมี infection ควรใช้ synthetic monofilament nonabsorbable suture
TYPE OF SUTURE
Absorbable sutures
เป็ น suture ที่ absorb ได้ เอง, rate ของการ absorption ขึ ้นกับชนิดของ material การเลือกชนิดของ
absorbable suture ต้ องขึ ้นกับ sitssue ที่เราเย็บ ว่าเราต้ องการให้ suture hold tension อยูน่ านเท่าใด

Catgut
Cat gut ทามาจากลาไส้ ของสัตว์จาพวกวัวหรื อแกะเป็ น monofilament suture, absorption โดย enzymatic
digestion, จะยังคง tensile strength ได้ ประมาณ 14 วัน

Chromic catgut เป็ น catgut ที่ถูกเคลือบด้ วย chromium salt เพื่อลดการ absorption ของร่ างกาย
absorption โดยกระบวนการ enzymatic digestion เช่นกัน จะยังคง tensile strength ได้ ประมาณ 28 วัน
Catgut จะทาให้ เกิด foreign body reaction ต่อ tissue ค่อนข้ างมากและ interfere wound healing plain
catgut ทาให้ เกิด inflammatory reaction มากกว่า chromic catgut แต่ยงั ไม่พบว่า catgut ทาให้ มี allergic
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response, มักจะใช้ ในการเย็บ vessel ที่ bleed ใน subcutaneous tissue, เย็บปิ ด skin ของ scrotum และ
perineum ข้ อดีของ catgut คือ ไม่ต้องตัดไหม เป็ นการประหยัดเวลาต่อ sugeon ในการดูแล และ stitch mark น้ อย
กว่า การเย็บด้ วย plain catgut มีประโยชน์มากในเด็ก

Polyglycolic acid (Dexon)
เป็ น absorbable multifilament , synthetic material reabsorp ได้ โดย hydrolysis โดยจะ complete
absorption (หายไปหมด) ภายใน 60-90 วัน (แต่จะเหลือ tensile strength เพียง 55% ใน 14 วัน และ 20% ใน 21
วัน) tissure reaction
นิยมใช้ เย็บ muscle, fascia, capsule, tendon และ subcuticular skin inflammatory response น้ อย
ที่สดุ และมี infection rate ต่ากว่า plain และ chromic catgut

Polyglactic acid (Vicryl)
เป็ น Multifilament มี tensile strength สูงมาก absorb complete (หายไปหมด) ใน 60-90 วัน แต่จะเหลือ
tensile strength เพียง 55%ใน 14 วัน และ 20% ใน 21 วัน
นิยมใช้ ในการเย็บขอบแผล เพื่อ hold strength จนกระทัง่ แผลมีความแข็งแรงพอ

5
Polyglyconate (Maxon)
Synthetic monofilament absorbable suture มี knot security และ tensile strength สูงที่สดุ เมื่อเทียบกับ
synthetic absorbable suture อื่นๆ ใช้ ได้ กบั Soft tissue wound closure ทุกชนิด esophageal and intestinal
anatomosis และ bronchial closures

Polydioxanone (PDS)
synthetic polymer ของ polydioxanone sutures (PDS) monofilament absorbable suture ทาให้ ดึงผ่าน
tissue ได้ ง่าย absorption โดย hydrolysis มี tissue reaction น้ อย duration อยู่ได้ นาน รวมถึง tensile strength สูง
มากแต่มีข้อเสียคือ ค่อนข้ างแข็งและ handle ยาก complete absorption (หายไปหมด) ภายใน 180 วัน (แต่จะเหลือ
tensile strength เพียง 14% ภายใน 56 วัน
มี low reaction ต่อร่างกาย ทาให้ มนั ยังคงความแข็งแรง ถ้ าหากเย็บใน area ที่มี bacterial infection
NONABSORBABLE SUTURES

Silk
เป็ น protein filament ได้ มาจาก silk worm larva นามาย้ อมสี, เคลือบด้ วย Polybutilate และนามาถัก,
มี tensile strength ดี, handle ง่าย และ hold knot เป็ น multifilament suture
เป็ น nonabsorbable suture มันก็สามารถสลายได้ ใน tissue และเสีย tensile strength ได้ เช่นกัน แต่ก่อน
นิยมใช้ มาก แต่ปัจจุบนั เริ่มถูกทดแทนด้ วย monofilament suture
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Polyester
ทามาจาก polyester fiber (multifilament) tensile strength ที่ดี และคงอยูไ่ ด้ นานเหมาะกับการใช้ เย็บ
fascia
suture ชนิดนี ้ต้ องผูก knot อย่างน้ อย 5 knots เพื่อ security (ต่างกับพวก steel ที่ผกู แค่ 2 knots ก็พอ
หรื อ 3 knots ในการผูก silk, cotton, polyglactic หรื อ polyglycolic acid suture) ไม่เหมาะที่จะใช้ ใน
contaminated area

Nylon
เป็ น synthetic polyamide polymer, มีทงแบบ
ั้
monofilament และ multifilament แข็งแรงและ smooth
แต่ตอนผูกต้ องระวังเป็ นพิเศษ เนื่องจากอาจ slip ได้ ง่าย
nylon เป็ น suture ที่ใช้ เย็บ skin บ่อยที่สดุ

Prolypropylene (Prolene)
เป็ น monofilament ทาให้ ลากผ่าน tissue ได้ ง่าย และมี reaction น้ อย มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ สามารถนาไป
ติดกับเข็มที่ขนาดเท่ากันกับ suture และ low thrombogenicity จึงสามารถนาไปเย็บ vascular amastomosis และ
พบว่าไม่มีการ loss tensile strength เลย
เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี เนื่องจากมันลื่นและ remove ง่าย prolene
จึงเป็ น ideal suture สาหรับ intradermal stitch
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Stainless steel
เป็ นลวด ทาจาก low-carbon iron alloy สามารถเป็ นได้ ทงั ้ monofilament และ multifilament เป็ น suture
ที่แข็งแรงที่สดุ และเป็ น the lowest reactive agent, อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมัน handle ยากมาก อาจหักงอและ
cut tissue มักใช้ ใน ligament, tendon และ bone operation
ข้ อเสียที่พบในการใช้ ลวดคือ รบกวนการ investigate เช่น CT scan
ในผู้ป่วยที่มีประวัติ metal sensitivity, ควร test ก่อน โดยใช้ patch test สาหรับ nickel อาจเกิดจาก
hypersensitivity ต่อ nickel ใน stanless steel ก็ได้
PRINCIPLE OF SUTURING
1. เลือกเข็มให้ เหมาะสมกับแผลที่เย็บ ถ้ าเป็ นเข็มตรงให้ ใช้ มือจับเย็บได้ เลย แต่ถ้าหากเป็ นเข็มโค้ ง ต้ องใช้
needle holder จับเข็มโดยจับที่ประมาณ 1/3 ค่อนมาทางโคนเข็ม
2. การจับ Needle holder มีการจับได้ 2 แบบ
Needle holder ยาว

Needle holder สัน้

3. การเย็บควรปั กเข็มลงไปให้ ปลายเข็มตังฉากกั
้
บผิวหนัง หรื อเนื ้อทีจ่ ะเย็บ จะทาให้
เย็บง่าย ไม่ควรปั กเข็มเฉียงๆ

ถูกต้ อง
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ไม่ถกู ต้ อง
4. ขณะดันเข็มผ่านผิวหนังให้ หมุนเข็มให้ ปลายเสยขึ ้น โดยใช้ ข้อมือ อย่างดันตรง เนื่องจากเข็มอาจหักได้

5. ปล่อย needle holder ออกจากก้ นเข็ม จากนันใช้
้ needle holder มาจับที่ปลายอีกด้ านหนึง่ แล้ วหมุน
เข็มออกมาจากผิวหนังตามความโครงของเข็ม

6. ดึงไหลมผ่านผิวหนัง จากนันผู
้ กไหมด้ วยเครื่ องมือเป็ น surgical knot
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SUTURE METHOD
interrupted
over and over (simple)
vertical mattress
horizontal mattress
subcuticular
Michel’s clip
Lembert’s
Halsted’s
Purse-string
Horizontal mattress

continuous
Skin
Over and over
Vertical mattress
Horizontal mattress
Subcuticular
lock
Inverting
Lembert’s
Cushing’s
Connell’s
everting
Horizontal mattress
Retention

Over and over
Far-near near-far
Special purpose
Haemostatic
Figure-of eight
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Over and over suture (simple suture)
Suture ที่ใช้ บ่อยที่สดุ อาจจะเป็ นแบบ interrupted หรื อ continuous ใช้ เย็บได้ ทงั ้ skin หรื อเย็บ deep
tissue
การตักเข็มในแต่ด้าน ควรได้ จานวน tissue เท่าๆ กัน

Vertical Mattress suture
การเย็บแบบนี ้ จะประกอบด้ วยทัง้ deep และ superficial bite ดังนันมั
้ นจึงมีประโยชน์มากในการเย็บปิ ด
แผลที่อยู่ค่อนข้ างลูก superficial bite จะช่วยในการ approximate ขอบ skin อาจทาได้ ทงในรู
ั ้ ปของ continuous
หรื อ interrupted
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Horizontal mattress suture
เป็ นการเย็บที่ตกั ผ่านขอบแผล 2 ครัง้ โดย suture จะอยู่ในแนวขนานกับขอบแผล แผลจะมีลกั ษณะ evert
เล็กน้ อย ควรระมัดระวังในการผูกไหม ถ้ าหากผูกแน่นเกินไปอาจ cut blood supply ได้

Subcuticular suture
จะ Approximate skin โดยเป็ นที่ subcuticular tissue มักเริ่ มที่ปลายใดปลายหนึง่ ของแผล โดยการฝั งปมไว้
ในแผล (ถ้ าใช้ absorbable suture) หรื อให้ ปมอยู่นอกมุมของแผล (ถ้ าใช้ nonabsorbable suture) เย็บที่ชนั ้
subcuticular ในแนวขนาดกับ skin จะไม่ดงึ suture จนแน่นจนกว่าจะเย็บเสร็ จเรี ยบร้ อย
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Lock stitch
นิยมใช้ เย็บ bowel โดยการเย็บแล้ วนาปลายเข็มไปคล้ องผ่าน loop ของไหม จะทาให้ เกิด self-locking
stitch บางคนใช้ เป็ น lock ที่ skin ด้ วย เพื่อประโยชน์ในการ stop bleeding
Michel’s clip
เป็ น clip ที่ใช้ approximate ขอบ skin ทาโดยใช้ forcep จับที่ขอบแผลให้ มาชนกัน จากนันหนี
้ บด้ วย clip
การ remove จะใช้ clip remover สอดเข้ าไปใต้ clip แล้ วหนีบปลาย clip จะดึงออกจากขอบ skin
Inverting suture
ในบางกรณี อาจมีความจาเป็ นต้ อง invert ขอบของ tissue เข้ าไปเช่น anastomosis ของ bowel เพื่อ seal
serosa
inverting suture ที่ใช้ seal serosa ไม่ควรตักลึกจนเกิดไป จนเข้ า lumen ของ bowel ศัลยแพทย์บางท่าน
อาจต่อ bowel เพียงชันเดี
้ ยว แต่สว่ นใหญ่ที่นิยมต่อ 2 ชัน้ คือ ชันใน
้ เย็บผ่านทุกชันของ
้
bowel ชันนอกเย็
้
บเฉพาะ
serosa กับ muscularis แล้ วผูกเอา serosa ชน serosa

Lambert’s suture
ที่ใช้ บอ่ ยที่สดุ ใน Gastrointestnal surgery อาจทาเป็ น interrupted หรื อ continuous suture ก็ได้
ตักเข็มที่ด้านนอก ห่างจาก incision ประมาณ 2.5 cm โดยตักผ่าน serosa และ muscularis แต่ไม่ผ่านเข้ า
submucosa แล้ วตักเข้ มออกมาข้ างนอกใกล้ ๆกับขอบแผล จากนันตกเข็
้
มที่ด้านใกล้ กบั ขอบของแผล อีกฝั่ งหนึ่งแล้ ว
ตักลงไปให้ ได้ serosa และ muscularis เช่นกัน แล้ วตักเข็มออกมาที่ 2.5 cm จากขอบแผล จากนันผู
้ กให้ พอดี อย่า
แน่นจนเกินไป เนื่องจากอาจทาให้ ผนังลาไส้ ขาดเลือด
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Halsted’s suture
เป็ น interrupted suture ที่ modify มาจาก lembert suture ลักษณะคล้ าย horizontal mattress suture
แต่ละ stitch

Cushing’s suture
เป็ น continuous suture ใช้ เพื่อเป็ น outer layer ของ GI anastomosis เช่นกัน โดยการตักเข็มที่จุด
ประมาณ 3.5 mm ห่างจาก incision แล้ วตักเข็มไปในแนวขนานกับขอบ incision include เอา serosa กับ
muscularis แล้ วตักเข็มออกมา จากนันตั
้ กลักษณะเดียวกันที่ฝั่งตรงข้ ามไปเรื่ อยๆ
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Connell”s suture
เป็ น u-shaped continuous suture ซึง่ เย็บ all layer ของ bowel โดยจะตัดที่ประมาณ 4 mm จากขอบแผล
และในแนวขนานกับขอบแผล จะเป็ นลักษณะคล้ าย Cushing แต่มนั จะต่างกันตรงที่ Connell จะเป็ น all layer ของ
bowel
Connell suture ใช้ สาหรับการเย็บปิ ด ชันแรกของ
้
GI anastomosis ช่วยในแง่การ hemostasis ด้ วย มักใช้
catgut ในการเย็บแล้ วเสริ มด้ วย inverting suture ที่ด้านนอก

Purse-String Suture
เป็ น inverting suture ลักษณะเป็ น circle รอบ opening organ ที่ลกั ษณะกลม ที่ใช้ บ่อยๆ ก็เพื่อ invert
stump ของ appendix
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Everting suture
ในสมัยก่อนการต่อ blood vessel surgeon นิยมต่อโดยเอา wall ด้ านในของ blood vessel มา
ชนกัน จึงเป็ นแบบ evertig suture ทาได้ ทงั ้ continuous หรื อ interrupted
Retention Suture
ลักษณะการเย็บ over and over retention suture จะคล้ ายกับ over and over suture ทัว่ ไปเพียงแต่จะตัก
tissue ปริ มาณมากกว่า และตัก all layer ของ abdominal wall
บางคนนิยมการใส่ทอ่ ยางเล็กๆ เพื่อป้องกัน pressure ที่กดที่ skin บางคนใช้ gauze รองที่ suture เพื่อไม่ให้
suture กด skin
retention suture ใช้ บอ่ ยในกรณีที่ต้องการเสริ มความแข็งแรงของ abdominal wound ซึ่งในแต่ละชันก็
้ ได้ รับ
การเย็บอยู่ด้วยแล้ ว อย่างไรก็ตามถ้ าหากเป็ น retention suture ได้ ปริ มาณมากพอ ห่างกันพอดีมนั จะสามารถ hold
tension ได้ โดยไม่ต้องเย็บแต่ละชัน้ เสริ มเลยก็ได้ ซึ่งในความเป็ นจริ งใน case ที่ wound dehiscence ก็มกั จะ
indentify แต่ละ layer ของ abdomal wall ไม่ได้ การเย็บ retention suture อย่างเดียวก็มกั จะเพียงพอแล้ ว
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Far-near-near-far suture
เป็ น retention suture วิธีหนึง่ มีข้อดี คือ ขอบแผลจนกันได้ ดีกว่า การเอา gauze มาวาง ใต้ แต่ละ stitch ก็
ช่วยไม่ให้ suture ไป cut โดย skin

Special Purpose Suture
Hemostatic suture
บางครัง้ อาจพบว่ามี area ที่มี oozing ตลอด โดยไม่ได้ มีจุด bleed ที่ชดั เจนการเย็บ hemostatic suture
ช่วยได้ โดยการเย็บ over and over 2 ครัง้ แล้ วผูกเข้ าหากัน

Suture ligature
เป็ นการผูกครัง้ ที่ 2 ในกรณีที่ผกู vessel สาคัญ เพื่อป้องกันการ slip ของการผูกอย่างเดียว การผูกครัง้ แรก
ควรอยูใ่ นแนวที่ proximal กว่า suture ligature ไม่เช่นนัน้ การเย็บผูก อาจทาให้ เกิดการ tear ของ vessel ได้ และจะมี
bleeding เกิดขึ ้น และขณะที่ผกู ควรผูกให้ โดน ปริ มาณของ vessel มากพอ เพื่อกันไม่ให้ มีการ slip ที่ผนังด้ านใดด้ าน
หนึง่ ให้ เย็บฝ่ ายตรงกลาง vessel แล้ วผูกครัง้ ที่ 1 รอบ ของ vessel จากนัน้ ผูกรอบ vessel ทังหมดอี
้
ก 1 ครัง้
CUTTING SUTURES
การจะตัดไหม ต้ องเผยอกรรไกร เพียงเล็กน้ อย ใช้ เพียงส่วนปลายขากรรไกร cover ที่ด้าย แล้ วรู ดลงไปที่
Knot จากนันปิ
้ ดปลายกรรไกร เผื่อ adjust ความยามของด้ านที่เราต้ องการเหลือไว้ ก่อนจะตัวไหม ทุกครัง้ ต้ องมัน่ ใจ
ว่ามองเห็น tip ของกรรไกร และ tip กรรไกรไม่ได้ ใกล้ tissue อื่นๆ แล้ วค่อยตัด ถ้ าหากมองไม่เห็น field ที่จะตัดไหม
ห้ ามการทาการตัดไหมเด็ดขาด เนื่องจากอาจตัดผิดพลาดไปโดย organ ที่สาคัญก็ได้ ให้ บอกกับศัลยแพทย์ผ้ ทู ี่เย็บ
แผลว่ามอง ไม่เห็น
ถ้ าหากเป็ นปมที่ฝังใน subcutaneous tissue และเป็ น absorbable suture ให้ เหลือปลายไว้ ประมาณ ¼
นิ ้ว แต่ถ้าหากด้ ายที่เย็บฝั งใน subcutaneous tissue เป็ น nonabsorbable suture ให้ ตดั ชิดปม
ถ้ าตัดไหมที่ skin ให้ ตดั ยาวพอประมาณที่จะใช้ forcep จับได้ อย่างสะดวก ตอนที่จะ remove suture และ
ปลายไหมต้ องไม่ยาวจนเกินไป จนไปขัดทางการเย็บปมถัดไป
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REMOVING SUTURES
ระยะเวลาที่จะทิ ้ง sutures ไว้ ที่แผลนันจะขั
้ นกั
้ บตาแหน่งที่เย็บ โดยทัว่ ไปจะยึดหลักดังนี ้
skin suture ที่ใบหน้ า และลาคอ
3-5
วัน
skin suture ที่อนื่ ๆ
7
วัน
skin suture ใน area ที่มีการเคลือ่ นไหวมากๆ เช่นข้ อ 2 สัปดาห์
ระยะเวลาที่จะทิ ้ง suture ไว้ ที่แผลจะแตกต่างกันขึ ้นกับ rate ของการ healing ใน area ต่างๆ และ
จุดประสงค์ในการเย็บ healing จะช้ าที่สดุ ในคนแก่, คนที่ poorly nourished, และ impair blood supply
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการ remove suture ก็ต้องขึ ้นกับว่าแผลนัน้ heal ดีหรื อไม่มากกว่าทีจ่ ะใช้ เวลา
เป็ นตัวตัดสิน แต่ถ้าหากแผลมี infection ก็ควร remove suture เร็ วกว่ากาหนด เพื่อเป็ นการระบายหนองที่คงั่ ค้ าง
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TECHNIQUE ในการ REMOVE SUTURE
1. Clean area ที่จะ remove อย่างระมัดระวังด้ วย alcohol ใช้ hydrogen peroxide เพื่อ remove เอา clot
หรื อ serum ที่แข็งตัวออกจากรอบๆ suture
2. จับปลายด้ านหนึง่ ของ suture ยกขึ ้นด้ วย forcep แล้ วตัด suture ที่ตาแหน่งทีต่ ิดกับ skin
3. ค่อยๆ ดึง suture ออกผ่านรู skin อีกด้ านหนึง่ ถ้ าหากเป็ นการเย็บแบบ continuous ให้ ตดั suture
เพียงด้ านเดียวของแผล โดยตัดสิน skin แล้ วดึงออกมาในด้ านตรงข้ ามหลักการสาคัญคือการดึง
suture ออกมาจากแผลจะไม่พยายามให้ suture ที่ expose กับอากาศภายนอก ถูกดึงผ่านเข้ าไปใน
แผลอีก

