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การถอยสายระบายแผล
Short Penrose Drain
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Surgical drain มี วตั ถุประสงค์เพื่ อระบาย collection fluid ของแผลหรื อ body cavity ซึง่ พบได้ บอ่ ยในผู้ป่วยศัลยกรรม
โดยบทความนี ้จะกล่าวถึง Passive opened drain เป็ นหลัก
Penrose drain มี ลกั ษณะเป็ น soft rubber tube จัดเป็ น opened drain ที่ ใช้ กระบวนการ capillary action และ
gravity ในการระบาย fluid เช่น abscess, serum ออกจากแผลหรื อ body cavity ซึง่ เป็ น drain ที่ ใช้ บอ่ ย มี ทุกโรงพยาบาล
และราคาถูก แต่เนื่ องจากเป็ น opened drain จึงยากที่ จะวัดตวงปริ มาตร content และความถี่ ในการทาแผลขึ ้นกับปริ มาณ
discharge ที่ ซมึ ออกมา และลักษณะแผลรอบท่อระบายว่ามี การติดเชื ้อหรื อไม่
อุปกรณ์
1. Dressing set
2. กรรไกรตัดไหม / Suture scissors
3. Sterile safety pin
ขั น้ ตอนการทาหัตถการ
1. แนะนาตัว ขออนุญาต และแจ้ งวัตถุประสงค์ที่จะทาหัตถการ
2. เมื่ อเปิ ดแผลให้ ระวังว่ามี เข็มกลัดซ่อนปลายอยู่ใต้ gauze เพราะการที่ เรา remove gauze ออกพร้ อมกันทั ้งชุด จะเป็ น
การดึงรั ้งให้ drain หลุดจากบาดแผลได้ เป็ นการ off drain โดยไม่ได้ ตั ้งใจ เพราะฉะนั ้นควรจะค่อยๆเอา gauze ออกที
ละชั ้น
3. เตรี ยม antiseptic solution โดย antiseptic ที่ ใช้ จะขึ ้นกับชนิ ดและตาแหน่งบาดแผล
4. เช็ดบริ เวณรอบๆบาดแผลและตัว drain ที่ จะทาการ Short หรื อ off ด้ วย antiseptic solution หรื อ Normal saline
solution
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5. ขยับ drain พลิก หรื อ หมุนเล็กน้ อย เนื่ องจากอาจจะมี fibrous tissue หรื อติดกับเนื ้อเยื่ อข้ างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ถ้ า drain นี ้ใส่มาเป็ นเวลานาน
6. ค่อยๆดึง drain ออกให้ ได้ ขนาดความยาวที่ ต้องการจะ short โดยทั่วไป คือ ประมาณ 1 นิ ้ว หรื อ 2-3 เซนติเมตร (โดย
ยังไม่ต้องตัดไหมที่ fix drain อยู่)
7. แนะนาให้ สวมถุงมื อ sterile
8. ใช้ เข็มกลัดซ่อนปลายเป็ นตัวค ้าไม่ให้ drain หลุดกลับเข้ าไปในตัวคนไข้ อีกหลังจากที่ เรา short drain แล้ ว
9. หลังจากนั ้นตัด drain ออกให้ ได้ ขนาดตามที่ ต้องการจะ short
10. ใช้ กรรไกรตัดไหมที่ เย็ บ fix drain ไว้ อยู่เดิม
11. หลังจากนั ้น รองด้ วย Y-gauze
12. ปิ ดแผลภายใต้ sterile technique
13.
ข้ อควรระวัง
1. สื่อสารกับผู้ป่วยเป็ นระยะๆ และสุภาพ นุ่มนวล
2. ระวังอย่าให้ เกิ ด contamination
3. ไม่ควรตัด drain ก่อนกลัดเข็มกลัด หรื อ ตัดใต้ เข็มกลัด หรื อปลดเข็มกลัดก่อนโดยไม่ได้ จบั drain ไว้
4. ระวัง accidental off drain กล่าวคือ การ short drain แล้ วกลายเป็ นการ off drain โดยไม่ได้ ตั ้งใจ ระหว่างที่ ใส่เข็มกลัด
ซ่อนปลายแล้ วไม่ได้ fix drain ไว้ ให้ มั่นคง เพราะฉะนั ้นเราจะต้ อง fix ด้ าน proximal ของ drain เอาไว้ เมื่ อเราทาการใส่
เข็มกลัดซ่อนปลายผ่าน penrose drain จะได้ ไม่เป็ นการดึงรั ้งให้ drain ถอยออกมามากเกิ นไป
5. ระวังกลัดเข็มกลัดโดนผิ วหนังผู้ป่วย
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