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Nursing Care for Patients Undergoing Frame-based
and Frameless Stereotactic Brain Biopsy
Wachiraporn Kaewmart, RN, BNS1 Theerapol Witthiwej, MD1
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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การพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ การผ่ า ตั ด สมองด้ ว ยระบบนำ �วิ ถี แบบ
Frame-based และ Frameless
วชิราภรณ์ แก้วมาตย์, พย.บ.1 ธีรพล วิทธิเวช, พ.บ.1
บทคัดย่อ
ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยโรคทางระบบประสาททีม่ พี ยาธิสภาพหรือรอยโรคในเนือ้ สมองทีม่ ารับการผ่าตัดเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี
ซึง่ โรคทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ คือ โรคเนือ้ งอกสมอง พบว่าเป็น 1 ใน 5 ลำ�ดับโรคแรกของหน่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลศิรริ าช สำ�หรับแนวทางการรักษาในปัจจุบนั พบว่ามีหลากหลาย เช่น การผ่าตัดเอาเนือ้ งอกออกทัง้ หมดหรือ
บางส่วน โดยการทำ� craniotomy, awake craniotomy หรือ endoscopic เป็นต้น การผ่าตัดสมองเป็นการผ่าตัดทีม่ ี
ความยุง่ ยากซับซ้อน โดยเฉพาะในตำ�แหน่งทีล่ กึ และอันตราย จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการกำ�หนดตำ�แหน่งของพยาธิ
สภาพทีเ่ นือ้ สมองอย่างละเอียด เพือ่ ให้การผ่าตัดตรงตำ�แหน่งทีถ่ กู ต้อง และป้องกันการบาดเจ็บทีเ่ นือ้ สมองส่วนอืน่ ๆ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ดังนัน้ จึงต้องมีการใช้เครือ่ งกำ�หนดตำ�แหน่งในสมองแบบ stereotactic system
เพื่อช่วยในการหาตำ�แหน่งของพยาธิสภาพของเนื้อสมองที่แน่นอน และแม่นยำ�ในการวินิจฉัยและการผ่าตัด ทำ�ให้
การผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนัน้ พยาบาลห้องผ่าตัดจึงต้องมีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการผ่าตัดและการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ ป็นอย่างดี เพือ่ ให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั ความปลอดภัยและการผ่าตัดประสบความสำ�เร็จ บทความฉบับนีน้ พิ นธ์จากประสบการณ์ของผูน้ พิ นธ์และ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลเกีย่ วกับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำ�วิถแี บบ
frame-based และ frameless และการพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด เพือ่ เป็นประโยชน์แก่
พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
คำ�สำ�คัญ: เนือ้ งอกสมอง การพยาบาลปริศลั ยกรรม การผ่าตัดสมองด้วยระบบนำ�วิถี

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(4):4-19
Corresponding Author: วชิราภรณ์ แก้วมาตย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
e-mail: wachirapornkaewmart@gmail.com
1
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด
วันทีร่ บั บทความ: 27 กันยายน 2562 / วันทีแ่ ก้ไขบทความเสร็จ: 23 พฤศจิกายน 2562 / วันทีต่ อบรับบทความ: 28 พฤศจิกายน 2562
Nursing Science Journal of Thailand

5

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 4 October – December 2019

บทนำ�
การผ่าตัดสมองเป็นการผ่าตัดทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน
ต้องมีการผ่าตัดผ่านเนือ้ สมองเข้าไปให้ถงึ ตำ�แหน่งทีม่ พี ยาธิ
สภาพ โดยเฉพาะการผ่าตัดสมองในตำ�แหน่งที่ลึกและ
อันตราย หรือเนือ้ งอกสมองทีอ่ าจรักษาได้ดว้ ยวิธอี น่ื ที่ไม่ใช่
การผ่าตัด เช่น การให้เคมีบ�ำ บัดหรือฉายแสง จึงจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการกำ�หนดตำ�แหน่งของพยาธิสภาพที่
เนื้อสมองอย่างละเอียด เพื่อให้การผ่าตัดตรงตำ�แหน่งที่
ถูกต้อง และป้องกันการบาดเจ็บที่เนื้อสมองส่วนอื่นๆ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ดังนั้นจึงต้องมีการใช้
เครือ่ งกำ�หนดตำ�แหน่งในสมองแบบ stereotactic system
เพือ่ ช่วยในการหาตำ�แหน่งของพยาธิสภาพของเนือ้ สมอง
ที่ แ น่ น อนและแม่ น ยำ � ในการวิ นิ จ ฉั ย และการผ่ า ตั ด
โดยหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อเนื้อสมองบริเวณรอบๆ
ทีเ่ กิดจากความคลาดเคลือ่ นในการกำ�หนดพิกดั ได้เป็นอย่าง
ดี ทำ�ให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด1
กรณีทป่ี ระสาทศัลยแพทย์ไม่สามารถให้การวินจิ ฉัยทีแ่ น่ชดั
ของโรคนัน้ ได้ จึงอาจเลือกวิธกี ารผ่าตัดแบบ stereotactic
brain biopsy เพือ่ เอาชิน้ เนือ้ ไปส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
หรือส่ง frozen section เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง
ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กบริเวณศีรษะ วิธกี ารผ่าตัด
stereotactic brain biopsy มี 2 แบบ ได้แก่ framebased และ frameless ซึ่งมีข้นั ตอนในการผ่าตัดและ
การพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดและระยะผ่าตัดที่
แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้ เพือ่ นำ�เสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับการผ่าตัดสมองด้วยระบบนำ�วิถแี บบ framebased และ frameless และการพยาบาลในระยะก่อน
ผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด ซึง่ คาดว่าจะเป็นประโยชน์
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แก่พยาบาลห้องผ่าตัด ซึง่ จำ�เป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยและการผ่าตัดประสบความสำ�เร็จ
การผ่ า ตั ด โดยใช้ เ ครื่ อ งกำ � หนดตำ � แหน่ ง ในสมอง
(The stereotactic system)
โรคทางระบบประสาทที่มีพยาธิสภาพหรือรอยโรค
ในเนือ้ สมองทีเ่ ห็นได้จากการตรวจภาพถ่ายทางรังสี ซึง่ มี
หลายกรณีท่ีอาการ อาการแสดงและภาพถ่ายทางรังสี
ไม่ ส ามารถให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ที่ แ น่ ชั ด ของโรคได้ เช่ น
โรคเนื้องอกสมอง การอักเสบของเนื้อสมอง การติดเชื้อ
หรือฝีในสมอง เป็นต้น จึงต้องมีวธิ กี ารผ่าตัดสมองเพือ่ ให้
ได้ช้ินเนื้อตรงตำ�แหน่งของรอยโรคนั้น เพื่อนำ�ชิ้นเนื้อ
ไปตรวจพิสจู น์ เพือ่ การวินจิ ฉัยโรคทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ได้รบั การรักษาตรงกับโรคทีเ่ ป็น
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ stereotactic
brain biopsy ซึ่งเป็นการผ่าตัดสมองโดยใช้เทคโนโลยี
ระบบนำ�วิถกี �ำ หนดตำ�แหน่งในสมอง สามารถกำ�หนดจุดที่
จะทำ�ผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ�  และหลีกเลี่ยงตำ�แหน่งของ
เนื้อ สมองที่มีห น้ า ที่สำ� คั ญ ได้ ใช้ ใ นการผ่ า ตั ด เพื่อ ตั ด
ชิ้นเนื้องอกสมองมาตรวจบางส่วน (tumor biopsy)
โดยใช้วธิ กี ารเจาะรูขน้ึ กับตำ�แหน่งของเนือ้ งอก ใช้กรณีท่ี
สงสัยเนือ้ งอกจำ�พวก germinoma, lymphoma เนือ่ งจาก
เนือ้ งอกทัง้ สองชนิดตอบสนองดีตอ่ การฉายแสงและการให้
ยาเคมีบำ�บัด การทำ�ผ่าตัดชนิดนี้ควรทำ�ในที่ๆ สามารถ
ตรวจชิน้ เนือ้ แบบ frozen section ได้ เพือ่ ให้ประสาท
ศัลยแพทย์วางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ หลีกเลีย่ งการผ่าตัดซํา้ โดยไม่จ�ำ เป็น2
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รูปภาพที่ 1
การผ่าตัด Stereotactic Brain Biopsy แบบ Frame-based
การผ่าตัด stereotactic brain biopsy มี 2 แบบ
ได้แก่
1. Stereotactic brain biopsy แบบ frame-based
คือ วิธีการชี้นำ�ทางไปยังจุดต่างๆ ของสมอง โดยอาศัย
การอ้างอิงกับกรอบอ้างอิงภายนอก (stereotactic frame)
ซึ่งเมื่อนำ�ผู้ป่วยที่ใส่กรอบอ้างอิงหรือใส่ frame ที่ศีรษะ
เรียบร้อยแล้วไปเข้าเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
หรือเอกซเรย์คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตำ�แหน่งรอยโรคที่
ปรากฏในจอภาพจะถู ก กำ � หนดจุ ด ที่ จ ะตั ด ชิ้ น เนื้ อ
ซึง่ ประสาทศัลยแพทย์จะทำ�การวัด และคำ�นวณออกมา
เป็นค่าพิกดั X (anteroposterior), Y (Superior-Inferior),
Z (left to right) เมือ่ เทียบกับกรอบอ้างอิงนัน้ ตำ�แหน่ง
ค่าพิกดั ทีไ่ ด้นจ้ี ะเป็นจุดทีป่ ลายเข็ม biopsy จะไปหยุดที่
ตำ�แหน่งนั้นด้วยความแม่นยำ�  แล้วตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ
วินจิ ฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และไม่ดงึ รัง้ หรือทำ�ลายเนือ้ เยือ่
รอบๆ3

2. Stereotactic brain biopsy แบบ frameless คือ
วิธกี ารชีน้ �ำ ทางไปยังจุดต่างๆ ของสมองโดยอาศัยเทคโนโลยี
การผ่าตัด โดยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบนำ�วิถี (navigator) ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการ
ผ่าตัด เครื่องนำ�ร่อง และวางแผนการผ่าตัดด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์นำ�วิถีจะนำ�ข้อมูลภาพที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ได้แก่ ภาพจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง (CT Scan)
ภาพจากเครื่องตรวจแม่เหล็กฟ้า (MRI) และภาพจาก
เอกซเรย์แบบ 3 มิติ เป็นต้น มาประมวลผล โดยเทียบกับ
ตัวผู้ป่วยจริงขณะผ่าตัด และสร้างภาพเสมือนจริงหลาย
รูปแบบ ซึง่ มีความแม่นยำ�สูงมาก และเปลีย่ นแปลงไปตาม
การเคลือ่ นไหวของเครือ่ งมืออุปกรณ์ท่ี ใช้ขณะผ่าตัด ทำ�ให้
สามารถกำ�หนดพิกดั ของรอยโรคต่างๆ ในสมองได้แม่นยำ� 
ทราบบริเวณเนื้อเยื่อที่เครื่องมือจะเคลื่อนผ่านไป ทราบ
ขอบเขตของรอยโรค โดยเฉพาะเนือ้ งอกในรูปแบบ 3 มิติ
ช่วยลดผลแทรกซ้อน และทำ�ให้ผลการผ่าตัดรักษาดีข้นึ
ชัดเจน4
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เครือ่ งคอมพิวเตอร์ระบบนำ�วิถี
หรือ Navigator BrainLAB

รูปภาพที่ 2
การผ่าตัด Stereotactic Brain Biopsy ชนิด Frameless
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบนำ�วิถี (Varioguide Biopsy BrainLAB)
ข้อบ่งชี้ในการทำ� Stereotactic brain biopsy5
- ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจำ�ตัวรุนแรง ทำ�ให้มคี วามเสีย่ งสูง
จากการผ่าตัดทีต่ อ้ งดมยาสลบ
- รอยโรคทางสมองที่ อ ยู่ ใ นตำ � แหน่ ง ที่ ลึ ก เช่ น
ตำ�แหน่ง thalamus, brainstem เป็นต้น
- รอยโรคทีอ่ ยูใ่ นส่วนของสมองทีม่ หี น้าทีส่ �ำ คัญ เช่น
motor cortex, sensory cortex เป็นต้น
โรคเนื้อ งอกสมองชนิ ด ที่พ บบ่ อ ย และประสาท
ศัลยแพทย์เลือกทำ�การผ่าตัดสมอง โดยใช้เครือ่ งกำ�หนด
ตำ�แหน่งในสมอง หรือ stereotactic brain biopsy ได้แก่
เนื้องอกในกลุ่ม glioma, glioblastoma และ CNS
Lymphoma เป็นต้น
1. Glioma แบ่งออกได้เป็น
1.1 Low-grade gliomas (WHO grade I-II)
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี าการแสดงเฉพาะทีท่ างระบบประสาท
และอาจมีอาการของการเพิ่มความดันในสมองที่สูงร่วม
หรือไม่กไ็ ด้ โดยประวัตมิ กั มีอาการเป็นเดือนหรือปี ในกรณี
ทีส่ ามารถผ่าตัดเนือ้ งอกออกได้หมดจะมีการพยากรณ์โรค
ระยะยาวดีมาก ซึง่ มักพบที่ cerebellum ขณะเดียวกัน
เนื้องอกชนิดนี้ ในบางตำ�แหน่งไม่สามารถผ่าตัดเอาออก
8
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ได้หมดอย่างปลอดภัย เช่น chiasmatic-hypothalamic
glioma การรักษาอาจต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ซึง่ อาจ
ได้รับรังสีรักษาหรือยาเคมีบำ�บัด เนื้องอกกลุ่ม diffuse
pontine glioma สามารถให้การวินจิ ฉัยได้จากภาพ MRI
โดยไม่จ�ำ เป็นต้องผ่าตัดเพือ่ ให้ได้ชน้ิ เนือ้ การรักษาหลักของ
diffuse brainstem glioma คือ รังสีรกั ษาและยาเคมี
บำ�บัด การพยากรณ์โรคระยะยาวไม่ดี รวมทั้งผู้ป่วยมัก
จะมี multiple cranial nerves involvement ตัง้ แต่
แรกเริม่ ก่อนได้รบั การวินจิ ฉัย6
1.2 High-grade (malignant) gliomas (WHO
grade III-IV) มักมาด้วยอาการแสดงเฉพาะที่ และอาจมี
อาการของการเพิ่ ม ความดั น ในสมองที่ สู ง ร่ ว มได้
ส่วนประวัตมิ กั มีอาการในระยะเวลาเป็นเดือนหรือสัปดาห์
มีการดำ�เนินโรครวดเร็วกว่ากลุ่ม low grade glioma
แนวทางการรักษาในปัจจุบนั คือ การผ่าตัดเนือ้ งอกให้ได้
มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะเกิดในบริเวณทีส่ ามารถผ่าตัดได้อย่าง
ปลอดภัย และตามด้วยรังสีรกั ษาหรือยาเคมีบ�ำ บัด7
2. Glioblastoma Multiforme (GBM)
เป็นเนือ้ งอกชนิดทีม่ คี วามร้ายแรงทีส่ ดุ ซึง่ อาจเรียกได้
ว่าเป็นมะเร็งของสมอง มีการเติบโตเร็วและผูป้ ว่ ยเสียชีวติ
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ในเวลาสัน้ โดยเฉลี่ยแล้วจะเสียชีวติ ในเวลาไม่เกินหนึง่ ปี
เนื้องอกชนิดนี้พบได้ประมาณครึ่งหนึ่งของ Gliomas
ทัง้ หมด เกิดขึน้ บ่อยในคนอายุประมาณ 45-55 ปี6
3. CNS Lymphoma
เป็นกลุม่ อาการทางคลินคิ ของโรค Non-Hodgkin’s
Lymphoma (NHL) หรื อ มะเร็ ง ต่ อ มน้ํา เหลื อ งชนิ ด
นอนฮอดจ์กิน ที่ลุกลามเข้าระบบประสาทส่วนกลาง
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ8
3.1 ชนิดปฐมภูมิ (primary CNS lymphoma)
ผูป้ ว่ ย primary CNS lymphoma มักมาพบแพทย์ดว้ ย
ความจำ�เสือ่ ม บุคลิกภาพเปลีย่ นแปลง และอาการอันเกิด
จากความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะเพิม่ ขึน้ มักพบใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยเอดส์ ปัจจุบนั
การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีข้นึ หลังจากได้มีการ
นำ�ยาเคมีบ�ำ บัดมาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยร่วมกับการฉายแสงตัง้ แต่
ระยะแรก
3.2 ชนิดทุตยิ ภูมิ (secondary CNS lymphoma)
ผูป้ ว่ ย secondary CNS lymphoma ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีพ่ บมี
ความผิดปกติของ CNS ร่วมกับรอยโรคในอวัยวะอืน่ ๆ นอก
CNS ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั เคยได้รบั การรักษา lymphoma
มาก่อน และมีอาการแสดงของ CNS lymphoma เมือ่ เกิด
มีโรคกลับหรือโรคดือ้ ต่อการรักษามักมีการพยากรณ์โรคเลว
และมักเสียชีวติ ในเวลารวดเร็ว
การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกสมองที่มารับการผ่าตัด
frame-based และ frameless stereotactic brain
biopsy
การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด
การเตรียมผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด stereotactic
brain biopsy แบบ frame-based และ frameless
มีการเตรียมผูป้ ว่ ยเช่นเดียวกัน เริม่ จากการระบุตวั ผูป้ ว่ ย
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการผ่าตัด ชนิดของการผ่าตัด แต่จะ
แตกต่างกันกรณีทม่ี าผ่าตัด frame-based stereotactic
brain biopsy ผู้ป่วยจะต้องมาใส่ frame ที่ห้องผ่าตัด

ก่อนไปทำ�  CT scan และกรณีทำ�ผ่าตัด frameless
stereotactic brain biopsy ผู้ป่วยสามารถไปทำ�  CT
ก่อนมาห้องผ่าตัดโดยไม่ตอ้ งใส่ frame พยาบาลห้องผ่าตัด
มีบทบาทสำ�คัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติลดความวิตกกังวลได้ ดังนี้
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ โดยการ
ต้อนรับผูป้ ว่ ยและญาติดว้ ยท่าทีสภุ าพ อ่อนน้อม แสดงความ
เป็นกันเอง เป็นบทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัดทีจ่ ะทำ�ให้
ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น และเกิดความไว้วางใจ โดยเฉพาะใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด frame-based stereotactic brain
biopsy เพราะผูป้ ว่ ยจะต้องมาใส่ frame ขณะทีย่ งั รูส้ กึ ตัวดี
ทีห่ อ้ งผ่าตัดก่อนไปทำ�  CT scan การอธิบายและให้ขอ้ มูล
กับผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก เพื่อให้ผ้ปู ่วยเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือขณะใส่ frame
2. ดูแลป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดหัตถการ โดยการ
ตรวจสอบชือ่ และนามสกุลของผูป้ ว่ ยให้ถกู ต้องตามตาราง
การผ่าตัด ข้อมูลทีไ่ ด้ตอ้ งตรงกันอย่างน้อย 2 แหล่งข้อมูล
อาทิ การสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วย ป้ายข้อมือ แฟ้ม
เวชระเบียน รวมทัง้ ฟิลม์ เอกซเรย์ ให้ตรงกับผูป้ ว่ ย
3. ตรวจสอบการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยจากแพทย์
และความยินยอมในการผ่าตัด จากหนังสือแสดงเจตนา
ขอรับการรักษาโดยวิธผี า่ ตัดให้ถกู ต้องและครบถ้วน
4. ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย ได้แก่
4.1 ประเมินสัญญาณชีพ หากพบว่ามีความดัน
โลหิตสูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ให้รายงาน
แพทย์ทนั ที เพือ่ พิจารณาความจำ�เป็นในการงดหรือเลือ่ น
ผ่าตัด เพือ่ ความปลอดภัยของผู้ปว่ ยจากภาวะเลือดออก
ในสมองในระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้
4.2 สอบถามการงดนํา้ งดอาหารอย่างน้อย 6-8
ชั่วโมง ประเมินสภาพร่างกายทั่วไป การทรงตัว อาการ
อ่อนแรง เพื่อดูแลจัดท่าผู้ป่วยให้ปลอดภัยในกรณีท่ตี ้อง
ใส่ frame ตลอดจนการโกนศีรษะ ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ าทำ�ผ่าตัด
frame-based stereotactic brain biopsy ส่วนใหญ่แพทย์
จะให้โกนศีรษะมาจากหอผู้ป่วย เพื่อให้สะดวกในการ
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ใส่ frame บางรายอาจโกนศีรษะเฉพาะส่วนทีจ่ ะทำ�ผ่าตัด
ภายหลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ แล้ว
4.3 กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีประวัตริ บั ประทานยาแอสไพริน
สอบถามการงดยาอย่างน้อย 7 วันก่อนผ่าตัด สอบถาม
ข้อมูลประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร แพ้ปลาสเตอร์ หรือ
แผ่นคลุมผิวหนังปราศจากเชือ้ เป็นต้น
4.4 ประเมินข้อจำ�กัดด้านร่างกายทีม่ ผี ลต่อการจัด
ท่าเพือ่ การผ่าตัด เช่น การใส่โลหะดามกระดูก หรือมีประวัติ
ผ่าตัดกระดูกข้อต่างๆ ตลอดจนรอยโรคบริเวณกระดูก
สันหลังส่วนคอ เป็นต้น
4.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ทต่ี ดิ มากับผูป้ ว่ ย เช่น เครือ่ ง
ช่วยฟัง แว่นตา ฟันปลอม เป็นต้น หากพบว่ามีอปุ กรณ์ตดิ
มากับผู้ป่วยให้ถอดออกจากตัวผู้ป่วย พร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผล และนำ�ฝากไว้กบั ญาติ หรือคืนไปทีห่ อผูป้ ว่ ย
5. ประเมินความพร้อมทางด้านจิตใจ ผูป้ ว่ ย และญาติ
ผูด้ แู ลทีม่ ารับการผ่าตัด เกีย่ วกับความวิตกกังวลจากการ
ไม่คนุ้ เคยกับสภาวะแวดล้อมในห้องผ่าตัด สิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในขณะผ่าตัด ผลการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

เปิดโอกาสให้ผ้ปู ่วยและญาติสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผ่าตัดทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่าง frame-based และ
frameless stereotactic brain biopsy วิธกี ารผ่าตัดและ
การดูแลหลังการผ่าตัด โดยทีมผ่าตัดเป็นผู้ให้ข้อมูลราย
ละเอียดเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยในห้องผ่าตัด และให้ความ
มั่น ใจกั บ ผู้ป่ว ยและญาติ เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาทางด้ า น
อุปกรณ์และเทคนิคการผ่าตัดทีม่ คี วามก้าวหน้า ทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
มีความปลอดภัยมากขึน้
6. ผู้ ป่ ว ยเนื้ อ งอกสมองบางรายอาจจะมี อ าการ
อ่อนแรง ทรงตัวผิดปกติ หรือเคลือ่ นไหวลำ�บาก จึงต้องได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชดิ ยกข้างเตียงทัง้ สองข้างขึน้ ทุกครัง้
ก่อนและหลังทำ�กิจกรรมการพยาบาลเสร็จสิน้ เพือ่ ป้องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการพลัดตกหกล้ม และระมัดระวังใน
การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยไปยังเตียงผ่าตัด และก่อนผูป้ ว่ ยได้รบั
ยาระงับความรู้สึก ดูแลรัดบริเวณต้นขาของผู้ป่วยเพื่อ
ป้องกันการตกเตียง และมีเจ้าหน้าทีอ่ ยูข่ า้ งเตียงตลอดเวลา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยรูส้ กึ ตัว

รูปภาพที่ 3
ผูป้ ว่ ยใส่ Frame ทีศ่ รี ษะก่อนส่งไปทำ� CT Scan กรณีได้รบั การผ่าตัด Frame-based Stereotactic Brain Biopsy
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การพยาบาลระยะผ่าตัด
การพยาบาลระยะผ่าตัดผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
นอกจากจะดูแลทางร่างกายแล้ว การดูแลทางด้านจิตใจ
ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ เพือ่ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยและญาติคลายความวิตก
กังวล และเชื่อมั่นในการดูแลรักษาพยาบาล นอกจากนี้
จะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับการผ่าตัด พยาธิสรีรวิทยาของโรค
การเตรี ย มเครื่อ งมื อ ผ่ า ตั ด การป้ อ งกั น การติ ด เชื้อ ที่
แผลผ่าตัด รวมทัง้ ผลแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดจากการผ่าตัดนัน้
การฟืน้ ฟูสภาพหลังผ่าตัด โดยสามารถให้การพยาบาล และ
คำ�แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยและญาติได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หลังผ่าตัดและกลับคืน
สูส่ ภาพปกติโดยเร็ว การพยาบาลระยะผ่าตัดมีดงั นี้
1. ก่อนเริม่ ผ่าตัด ทำ�การตรวจสอบความถูกต้องของ
การระบุตวั ผูป้ ว่ ยอีกครัง้ โดยการตรวจดูฟลิ ม์ เอ็กซเรย์หรือ
ภาพถ่ายทางรังสีของสมอง ชือ่ และนามสกุลตรงกับผูป้ ว่ ย
ทีจ่ ะทำ�ผ่าตัดหรือไม่ เพือ่ เป็นการป้องกันการผ่าตัดผิดคน
ผิดข้าง ผิดตำ�แหน่ง ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการสับสน
ต้องตรวจสอบจากป้ายข้อมือ
2. ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์เพือ่ การจัดท่าผ่าตัดตามชนิด

ของการผ่าตัดให้ครบถ้วน และตรวจสอบสภาพความพร้อม
ใช้ทกุ ครัง้ ก่อนใช้งาน การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยจัดท่า เช่น หมอน
รองปุม่ กระดูกต่างๆ เพือ่ ป้องกันแผลกดทับ
3. ดู แ ลจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด พื้ น ฐาน และ
เครื่องมือพิเศษที่ต้องใช้กับการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์เลือก
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากเชื้อ ศัลยแพทย์และ
พยาบาลห้องผ่าตัดจึงจำ�เป็นต้องศึกษาวิธกี ารใช้ ให้ถกู ต้อง
ตรวจสอบเครือ่ งมือให้ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
4. ส่งเครื่องมือผ่าตัด ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�ตาม
ขัน้ ตอนการผ่าตัด
การพยาบาลระยะผ่าตัดผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
stereotactic brain biopsy แบบ frame-based และ
frameless จะคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันทีเ่ ครือ่ งมือพิเศษ
และเทคโนโลยีท่ีใช้กบั การผ่าตัดแต่ละชนิด ซึง่ พยาบาลห้อง
ผ่าตัดจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้เครือ่ งมือแต่ละ
ประเภทให้มคี วามถูกต้องแม่นยำ�  เพือ่ ให้การผ่าตัดราบรืน่
ประสบความสำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยดี ดังนัน้ พยาบาลห้องผ่าตัด
จึงต้องศึกษาหาความรู้ สร้างความชำ�นาญในการทำ�งาน
เพือ่ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด frame-based และ frameless stereotactic brain
biopsy
ขัน้ ตอน
ระยะก่อนผ่าตัด
1. การเตรียม
อุปกรณ์ส�ำ หรับ
ใส่ frame

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

พยาบาลห้องผ่าตัด เตรียมอุปกรณ์ส�ำ หรับใส่ frame
ให้พร้อม ได้แก่ 1% Xylocaine with adrenaline,
0.5% Marcaine, chloramphenicol eye
ointment, syring 10 ml, เข็มฉีดยา No. 20, 23
ยาว 1½ นิว้ , ปากกา marksite, set ทำ�แผล, 70%
alcohol, หมุด stereotactic ปลอดเชือ้ , Leksell
frame และอุปกรณ์พเิ ศษสำ�หรับใส่ frame

ไม่มี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

รูปภาพที่ 4
อุปกรณ์ใส่ Frame ทีศ่ รี ษะก่อนส่งผูป้ ว่ ยไปทำ� 
CT Scan

รูปภาพที่ 5
ชุดอุปกรณ์ Leksell Frame
2. การพยาบาล
ผูป้ ว่ ยก่อนใส่
frame ทีศ่ รี ษะ

- พยาบาลห้องผ่าตัดสอบถามชือ่ -นามสกุลผูป้ ว่ ย
ให้ ถูก ต้ อ ง ก่ อ นรั บ ผู้ป่ว ยเข้ า มาใส่ frame
ในห้องผ่าตัด
- อธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงการใส่อปุ กรณ์ดงั กล่าว
ว่ามีความจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างไร เนื่องจาก
อุปกรณ์มีขนาดใหญ่และต้องฝังหมุดเข้าไป
ในศีรษะผูป้ ว่ ย อาจทำ�ให้ดนู า่ กลัวต่อผูพ้ บเห็น
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ วิตกกังวลเกีย่ วกับภาพลักษณ์9
เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจ และให้ ค วามร่ ว มมื อ

ไม่ตอ้ งใส่ frame

3. การพยาบาล
ผูป้ ว่ ยขณะใส่
frame ทีศ่ รี ษะ

- ช่วยศัลยแพทย์ใส่ frame ให้มน่ั คงทีศ่ รี ษะผูป้ ว่ ย
โดยใช้หมุดยึด 4 ตัวเข้ากับกะโหลกศีรษะของ
ผู้ป่ว ย ประเมิ น ความเจ็ บ ปวดขณะใส่ ห มุ ด
เป็นระยะ เพือ่ ให้ศลั ยแพทย์พจิ ารณาฉีดยาชา

ไม่ตอ้ งใส่ frame พยาบาลหอผูป้ ว่ ยสามารถ
ส่งผูป้ ว่ ยไปทำ� CT scan ได้เลย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

เฉพาะทีเ่ พิม่ เพือ่ ลดความเจ็บปวด
- พูดคุยให้ก�ำ ลังใจ เพือ่ ลดความกลัวและวิตกกังวล
ของผูป้ ว่ ย
- ส่งผูป้ ว่ ยไปห้อง CT
ระยะผ่าตัด
1. การเตรียม
อุปกรณ์จดั ท่า
ผ่าตัด

รับผูป้ ว่ ยกลับมาจากการทำ�  CT scan และตรวจ
สอบแผ่นซีดี CT MPR for navigator
อุปกรณ์ทเ่ี ตรียมในการจัดท่าผ่าตัด ได้แก่ เทปผ้า
1 นิว้ , ขาจับ Mayfield, ข้อต่อ stereotactic frame

รับผูป้ ว่ ยกลับมาจากการทำ�  CT scan และ
ตรวจสอบแผ่นซีดี CT MPR for navigator
อุปกรณ์ทเ่ี ตรียมในการจัดท่าผ่าตัด ได้แก่ เทป
ผ้า 1 นิว้ , ขาจับ Mayfield, Mayfield skull
clamp, skull pin

รูปภาพที่ 6
Mayfield Skull Clamp และ
Skull Pin สำ�หรับยึดศีรษะ
2. การพยาบาล
ผูป้ ว่ ยจัดท่าผ่าตัด
เพือ่ ไม่ให้เกิด
แผลกดทับและ
บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ

หลังผู้ป่วยได้ยาระงับความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว
พยาบาลห้องผ่าตัดช่วยศัลยแพทย์จัดท่าผู้ป่วย
นอนหงาย นัง่ หรือนอนควา่ํ ขึน้ อยูก่ บั ตำ�แหน่งของ
พยาธิสภาพในเนื้อสมอง ยึดติด stereotactic
frame เข้ากับเตียงผ่าตัด ใช้หมอนรองขาทัง้ 2 ข้าง
และรัดขากันตกเตียงให้แน่น กรณีนอนหงาย ใส่
ม้วนผ้ารองคอและกระดานรองคอเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บทีก่ ระดูกสันหลังส่วนคอ หากเกิดการ
เคลื่อนหรือเลื่อนหลุดของข้อต่ออุปกรณ์จัดท่า
ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ ให้เรียบร้อยและล็อกให้แน่น
พันทับข้อต่อด้วยเทปผ้า 1 นิว้ อีกครัง้

กรณีผา่ ตัดด้วยวิธี frameless stereotactic
biopsy ยึดศีรษะด้วย Mayfield skull
clamp และดูแลหลังยึดศีรษะเช่นเดียวกับวิธี
frame-based
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

3. การเตรียม
เครือ่ งมือพิเศษ
ทีใ่ ช้ในการผ่าตัด

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

รูปภาพที่ 7
จัดท่าผ่าตัดนอนหงายในผูป้ ว่ ยผ่าตัด
Frame-based Stereotactic Brain Biopsy

รูปภาพที่ 8
ยึดศีรษะด้วย Mayfield Skull Clamp
ในผูป้ ว่ ยผ่าตัด Frameless Stereotactic
Brain Biopsy

พยาบาลห้องผ่าตัดเตรียม stereotactic set
ซึง่ ประกอบด้วย rings, stereotactic arc และ
needle biopsy ปลอดเชือ้ ให้พร้อมใช้งาน

พยาบาลห้ อ งผ่ า ตั ด เตรี ย ม Varioguide
Biopsy BrainLAB set และ needle biopsy
guide ปลอดเชือ้ ให้พร้อมใช้งาน

รูปภาพที่ 9
Stereotactic Set ปลอดเชือ้

รูปภาพที่ 10
Varioguide Biopsy BrainLAB Set และ
Needle Biopsy Guide ปลอดเชือ้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

4. การทำ�
ความสะอาด
ศีรษะ

พยาบาลห้องผ่าตัดฟอกทำ�ความสะอาดศีรษะ
บริเวณทีจ่ ะทำ�ผ่าตัดด้วย 7.5% povidine และ
70% alcohol บริเวณ stereotactic frame เป็น
เวลา 10 นาที และศัลยแพทย์ทานา้ํ ยาทำ�ลายเชือ้
บริเวณศีรษะด้วย 2% chlohexidine in alcohol
และทานา้ํ ยาที่ frame ด้วย 70% alcohol และ
ปูผา้ ปลอดเชือ้ คลุมตัวผูป้ ว่ ย

พยาบาลห้องผ่าตัดฟอกทำ�ความสะอาดศีรษะ
บริเวณที่จะทำ�ผ่าตัดด้วย 7.5% povidine
เป็ น เวลา 10 นาที และศั ล ยแพทย์ ท า
น้ํ า ยาทำ � ลายเชื้ อ บริ เ วณศี ร ษะด้ ว ย 2%
chlohexidine in alcohol และปู ผ้ า
ปลอดเชือ้ คลุมตัวผูป้ ว่ ย

5. การติดตัง้
อุปกรณ์ผา่ ตัด

ติ ด ตั้ง stereotactic arc system เข้ า กั บ
stereotactic frame ใช้ probe guide ตำ�แหน่งที่
จะลงมีดผ่าตัด และฉีดยาชา 1% xylocaine with
adrenaline บริเวณทีจ่ ะลงมีดผ่าตัด 5-10 ml

ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ Varioguide biopsy
(ชุดอุปกรณ์น�ำ ร่องแบบสามมิต)ิ เข้ากับตัวจับ
ทีเ่ ตียงผ่าตัด ใช้ probe guide ตำ�แหน่งทีจ่ ะ
ลงมีดผ่าตัด และฉีดยาชา 1% xylocaine
with adrenaline บริเวณที่จะลงมีดผ่าตัด
5-10 ml

รูปภาพที่ 11
Leksell Stereotactic System®

รูปภาพที่ 12
Stereotactic biopsy แบบ Frameless
(Varioguide Biopsy BrainLAB)

6. ขัน้ ตอน
ผ่าตัดและวิธสี ง่
เครือ่ งมือผ่าตัด

หลังจากติดตัง้ อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอน
การส่งเครือ่ งมือผ่าตัดของทัง้ สองการผ่าตัดทำ�เช่น
เดียวกัน โดยศัลยแพทย์ลง incision ตำ�แหน่งที่
ฉีดยาชาไว้ และถ่างแผลด้วย self-retaining
retractor จากนั้นพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด
เตรียมเครือ่ งมือเจาะกะโหลกศีรษะ (craniotome)

- เหมือน frame-based
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

ให้ศลั ยแพทย์เจาะรูทก่ี ะโหลกศีรษะ (burr hole)
จนถึงชัน้ ดูรา เปิดเยือ่ หุม้ สมองชัน้ ดูราให้เป็นรูเพือ่ ที่
ให้เข็ม needle biopsy ผ่านลงไปได้ พยาบาล
ส่งเครือ่ งมือผ่าตัดเตรียมอุปกรณ์หา้ มเลือดให้พร้อม
ใช้ ได้แก่ bone wax, surgicel, gelfoam เป็นต้น
7. ขัน้ ตอน
- ศัลยแพทย์ตง้ั ค่าพิกดั X, Y, Z, rings และ arc
การใส่เข็ม
ของจุดทีต่ อ้ งการตัดชิน้ เนือ้ บน stereotactic arc
needle biopsy system ทีศ่ ลั ยแพทย์ได้ planning ไว้แล้ว ใช้เข็ม
และเย็บปิดแผล
needle biopsy แทงผ่านเนือ้ สมอง และทำ�การ
ตัดเนือ้ งอก
- พยาบาลส่ ง เครื่อ งมื อ ผ่ า ตั ด เตรี ย มขวดเก็ บ
เนือ้ งอกสมอง เพือ่ ส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรือส่ง
frozen section โดยยืนยันชิน้ เนือ้ กับศัลยแพทย์
และพยาบาลช่วยเหลือรอบนอกทุกครัง้ ก่อนส่ง
เพือ่ ความถูกต้องของการเก็บสิง่ ส่งตรวจ
- ศัลยแพทย์สำ�รวจจุดเลือดออก และทำ�การ
ห้ามเลือด
- เย็ บ ปิ ด หนั ง ศี ร ษะที ล ะชั้ น โดยเย็ บ ชั้ น
subcutaneous ด้วย vicryl 3/0 และเย็บชัน้ skin
ด้วย nylon 3/0 หรือ stapler
- วาง BACTIGRAS* ผ้าก๊อซปิดแผล และปิดทับด้วย
เทปปิดแผลฟิกโซมูลล์

- ศัลยแพทย์ planning ตำ�แหน่งที่จะตัด
ชิน้ เนือ้ บนระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ผล CT
และ MRI ร่วมกัน เพื่อกำ�หนดจุดตัดบน
เนือ้ สมอง
- นำ�ข้อมูลที่ planning เรียบร้อยแล้วมาลง
ในเครือ่ ง navigator เพือ่ ประมวลผลกับตัว
ผูป้ ว่ ยจริง โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบนำ�วิถี เพือ่ ให้สามารถกำ�หนดพิกดั ของ
รอยโรคต่างๆ ในสมองได้แม่นยำ�  ทราบ
บริเวณเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ครือ่ งมือจะเคลือ่ นผ่านไป
ทราบขอบเขตของรอยโรคในรูปแบบ 3 มิติ
- ศัลยแพทย์ใช้เข็ม needle biopsy แทงผ่าน
เนือ้ สมอง และทำ�การตัดเนือ้ งอกสมอง
- พยาบาลส่งเครือ่ งมือผ่าตัดเตรียมเก็บชิน้ เนือ้
เช่นเดียวกันกับวิธี frame-based
- เย็ บ ปิ ด หนั ง ศี ร ษะที ล ะชั้ น โดย เย็ บ ชั้ น
subcutaneous ด้วย vicryl 3/0 และ
เย็บชัน้ skin ด้วย nylon 3/0 หรือ stapler
- วาง BACTIGRAS* ผ้าก๊อซปิดแผล และ
ปิดทับด้วยเทปปิดแผลฟิกโซมูลล์

- พยาบาลห้องผ่าตัดประสานกับวิสัญญีไม่ให้
8. ขัน้ ตอน
การถอดหมุดยึด ผูป้ ว่ ยตืน่ ก่อนการถอดหมุดยึดศีรษะ เพือ่ ป้องกัน
ศีรษะ
หนังศีรษะฉีกขาด
- หลังปิดแผล ช่วยศัลยแพทย์ถอดหมุดยึดศีรษะ
และ frame อย่างระมัดระวัง และเตรียมส่วน
หัวเตียงผ่าตัดต่อเข้ากับเตียง เพือ่ รองรับศีรษะ

- เหมือน frame-based
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ ตอน

Frame-based stereotactic brain biopsy

Frameless stereotactic brain biopsy

- เตรียม chloramphenicol eye ointment
เพือ่ อุดบริเวณรูหมุดยึดศีรษะภายหลังถอดหมุด
กรณีเลือดไหลไม่หยุด เตรียม skin stapler
เพือ่ ให้ศลั ยแพทย์เย็บบริเวณรูหมุด และส่งต่อ
ข้อมูลกับพยาบาลหอผูป้ ว่ ยวิกฤต
- เช็ดทำ�ความสะอาดร่างกายผู้ป่วยบริเวณที่
เปื้ อ นเลื อ ดและนํ้ า ยาฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยน้ํ า อุ่ น
เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายตํ่าหลังผ่าตัด
และดูแลห่มผ้าให้รา่ งกายอบอุน่
การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด
การพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ พี ยาธิสภาพในเนือ้ สมองทีม่ ารับ
การผ่าตัด stereotactic brain biopsy แบบ framebased และ frameless ระยะหลังผ่าตัด เพือ่ ป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะสมองบวมและความดันในกะโหลกศีรษะสูง
อาการชัก และการหายใจไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยประเมิน
ระดั บ ความรู้ สึ ก ตั ว ของผู้ ป่ ว ย สั ญ ญาณชี พ อาการ
เปลีย่ นแปลงทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้
อาเจียน การเปลี่ยนแปลงของรูม่านตา อาการอ่อนแรง
เป็นต้น ดูแลให้ผ้ปู ่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอตาม
แผนการรักษา ไม่ให้มกี ารอุดกัน้ ของทางเดินหายใจ เพราะ
ถ้าปริมาณออกซิเจนลดลงจะทำ�ให้คาร์บอนไดออกไซด์
เพิม่ ขึน้ จะมีผลทำ�ให้ความดันในสมองเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ต้อง
เฝ้าระวังภาวะเลือดออกและการติดเชือ้ ภายหลังผ่าตัด ดังนี้
1. ประเมินการเปลีย่ นแปลงของความรูส้ กึ ตัวโดยใช้
Glasgow Coma Score (คะแนนรวม เต็ม = 15; E4V5M6)
ได้แก่ ความสามารถในการลืมตา (Eye opening / E)
การตอบสนองโดยคำ�พูด (Verbral response / V) และ
การตอบสนองโดยการเคลือ่ นไหว (Motor response /
M) และประเมินระดับความรูส้ กึ ตัว หากซึมลงหรือมีอาการ
เลวลง ให้รบี รายงานแพทย์ เพือ่ พิจารณาส่งผูป้ ว่ ยไปทำ� CT
scan เพื่อ หาสาเหตุ ข องอาการที่เ ลวลง เช่ น ภาวะ
สมองบวม เลือดออกในสมอง เป็นต้น

2. จัดให้นอนหงาย ศีรษะสูง 15-30 องศา เพือ่ ลด
ความดันในกะโหลกศีรษะ ดูแลไม่ให้นอนทับแผลผ่าตัด
3. ดูแลป้องกันภาวะชัก โดยให้ยากันชักตามแผน
การรักษา กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยชัก จัดท่าให้ผปู้ ว่ ยนอนตะแคงหน้า
ไปด้านทีไ่ ม่มแี ผลผ่าตัด ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ได้รบั
ออกซิเจนอย่างเพียงพอ ยกที่ก้ันเตียงขึ้น ใช้หมอนกั้น
เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บของร่างกาย ไม่งดั ขากรรไกรและ
ใส่สง่ิ ของในปาก ไม่ผกู ยึด เพราะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยออกแรงต้าน
และเพิม่ ความดันในกะโหลกศีรษะ10 สังเกต และบันทึก
ลักษณะการชัก ระยะเวลา ความถี่ ระดับความรู้สึกตัว
รายงานแพทย์
4. การดูแลป้องกันภาวะติดเชื้อหลังผ่าตัด ดูแลให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาปฏิชวี นะตามแผนการรักษา และสอนการ
ปฏิ บัติตัว หลั ง ผ่ า ตั ด โดยแนะนำ � ไม่ ใ ห้ ผู้ป่ว ยเกาหรื อ
ลูบบริเวณแผลผ่าตัด หากพบว่ามีส่งิ คัดหลั่งซึมออกมาที่
ผ้าปิดแผลมากหรือมีกลิน่ เหม็น ให้รบี แจ้งพยาบาลทันที
5. ประเมินอาการปวดแผลผ่าตัด และความสุขสบาย
ของผูป้ ว่ ย โดยซักถามและสังเกตอาการปวด ดูแลประคบ
เย็นบริเวณทีป่ วด และดูแลให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสุขสบายและพักผ่อนได้มากขึน้
6. เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติพบแพทย์ ซักถามข้อ
สงสัย สร้างความมัน่ ใจ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
การรักษาพยาบาล ให้ก�ำ ลังใจ ช่วยเหลือประคับประคอง
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แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัว 1 และติดเชือ้ ร้อยละ 1 และมีโอกาสไม่ได้ชน้ิ เนือ้ เพือ่ การ
ได้ใช้สง่ิ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจตามความเหมาะสม
ตรวจวินจิ ฉัยก็เป็นได้11 อย่างไรก็ตามการผ่าตัดวิธนี ก้ี ถ็ อื เป็น
วิธีผ่าตัดที่มีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อประสาท
การวางแผนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ย
ศัลยแพทย์เป็นอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจาก
1. ประเมิ น สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของ ชิน้ เนือ้ ทีต่ ดั ออกมา เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารรักษาทีถ่ กู ต้อง ปัจจุบนั
ครอบครัว/ผู้ดูแลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มกี ารพัฒนา
ความก้าวหน้าของโรค ความรู้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และก้าวหน้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ พยาบาลจึงต้องมีความรู้
ความพร้อมด้านจิตใจ อารมณ์สงั คมและเศรษฐกิจ
และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้กา้ วทันเทคโนโลยี
2. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค การปฏิบตั ติ นเมือ่ กลับบ้าน ทางการแพทย์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ สามารถ
เช่ น ฝึ ก ทั ก ษะในการฟื้น ฟู ส ภาพ การปฏิ บัติกิจ วั ต ร นำ�มาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับ
ประจำ�วัน การกลืนอาหาร การพูด การเคลือ่ นไหว
การผ่าตัดให้ได้รับความปลอดภัย และฟื้นฟูสภาพได้
3. ผู้ป่วยจะต้องมาตรวจตามนัดของแพทย์ รวมทั้ง อย่างรวดเร็ว สามารถให้ค�ำ แนะนำ�ผูป้ ว่ ยและญาติได้ และ
สังเกตอาการที่ผิดปกติ เช่น อาการปวดศีรษะรุนแรง ทำ �งานเป็ น ที มผ่ า ตั ด ร่ วมกั บศั ลยแพทย์ และวิ สัญญี ไ ด้
อาเจียน ซึมลง ชัก มี ไข้สงู เป็นต้น หากผูป้ ว่ ยมีอาการดัง อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวให้มาพบแพทย์กอ่ นวันนัด
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