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Nursing Care for Patients Undergoing Frame-based 
and Frameless Stereotactic Brain Biopsy
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Abstract
 In current times, there are an increased number of pathological brain tumor cases that require 
to be operated every year of which the most common disease is a brain tumor. In Siriraj hospital, 
brain tumor ranks number one compared to other five diseases of neurosurgery unit.  Current 
treatment of brain tumor usually involves removal of tumor through various methods, such as 
craniotomy, awake craniotomy, endoscopic surgeries. Brain surgery is a complicated surgery,  
especially that involves removal of a deeper structures or dangerous areas, therefore it is necessary 
to correctly determine the location of the pathology in the brain without causing injury or  
destruction of other normal brain structures to reduce post-operative complications. Thus,  
stereotactic system is used to accurately guide the surgeon of the location and direction during 
surgery for safe removal of as much abnormal tissue as possible while leaving normal and healthy 
brain relatively intact, resulting in efficiency of the surgery.  
 Therefore, it is imperative that perioperative nurses have understanding and knowledge of 
surgical procedure and care management of this group of patients for patient safety and successful 
operation. Based on the authors’ experience in this field and the related literature review, this paper 
was written with the purpose to present the information of frame-based and frameless stereotactic 
brain biopsy and perioperative nursing care which would benefit to nurses who care for this group 
of patients.
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การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำาวิถีแบบ 
Frame-based และ Frameless
วชิราภรณ์ แก้วมาตย์, พย.บ.1 ธีรพล วิทธิเวช, พ.บ.1

บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทท่ีมีพยาธิสภาพหรือรอยโรคในเน้ือสมองท่ีมารับการผ่าตัดเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี	

ซ่ึงโรคท่ีพบได้มากท่ีสุด	 คือ	 โรคเน้ืองอกสมอง	พบว่าเป็น	 1	 ใน	 5	 ลำาดับโรคแรกของหน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์	 

โรงพยาบาลศิริราช	สำาหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบันพบว่ามีหลากหลาย	เช่น	การผ่าตัดเอาเน้ืองอกออกท้ังหมดหรือ

บางส่วน	โดยการทำา	craniotomy,	awake	craniotomy	หรือ	endoscopic	เป็นต้น	การผ่าตัดสมองเป็นการผ่าตัดท่ีมี

ความยุ่งยากซับซ้อน	โดยเฉพาะในตำาแหน่งท่ีลึกและอันตราย	จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการกำาหนดตำาแหน่งของพยาธิ

สภาพท่ีเน้ือสมองอย่างละเอียด	 เพ่ือให้การผ่าตัดตรงตำาแหน่งท่ีถูกต้อง	 และป้องกันการบาดเจ็บท่ีเน้ือสมองส่วนอ่ืนๆ	 

ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด	 ดังน้ันจึงต้องมีการใช้เคร่ืองกำาหนดตำาแหน่งในสมองแบบ	 stereotactic	 system	 

เพ่ือช่วยในการหาตำาแหน่งของพยาธิสภาพของเน้ือสมองท่ีแน่นอน	และแม่นยำาในการวินิจฉัยและการผ่าตัด	ทำาให้ 

การผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 ดังน้ัน	พยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีเป็นอย่างดี	เพ่ือให้

ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและการผ่าตัดประสบความสำาเร็จ	 บทความฉบับน้ีนิพนธ์จากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์และ

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำาวิถีแบบ	

frame-based	และ	frameless	และการพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด	ขณะผ่าตัด	และหลังผ่าตัด	เพ่ือเป็นประโยชน์แก่

พยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี
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