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	 ผู ้ป่วยชายไทย	 อายุ	 24	 ปี	 อาชีพธุรกิจส่วนตัว	

ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพมหานคร	 สิทธิการรักษา	 ฉุกเฉิน	

(สปสช.)

อาการส�าคัญ

	 ปวดศรีษะร่วมกบัมไีข้สงู	2	วนั	ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบัน

	 2	วนัก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยมอีาการไข้สงู	ปวด

เมือ่ยตามตวั	ร่วมกบัมอีาการปวดศรีษะทัว่ๆ	รวมถงึปวด

ต้นคอ	ปวดเหมือนหัวจะระเบิด	 อาการปวดเป็นตลอด

เวลาไม่สัมพันธ์กับท่าทาง	 บางครั้งปวดออกมารอบ

กระบอกตา	ท�าให้รู้สึกตาพร่าและแสบตา	 อาการปวด

ศีรษะเป็นมากข้ึนเมื่อขยับตัวหรือไอ	 ไม่มีภาพซ้อน	 รู้สึก

คลืน่ไส้แต่ไม่อาเจยีน	ไม่มอีาการไอหรอืเจ็บคอ	ไม่อยาก

อาหาร	ไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรง	ไม่มอีาการชาตามตวั	

ปัสสาวะไม่แสบขัด	ไม่มีผื่นคันตามตัว	การได้ยินปกติ			

ประวัติอดีต

	 -	 ผูป่้วยเคยมอีาการไข้สงูและปวดศีรษะร่วมกบัตงึ

ต้นคอ	เป็นๆ	หายๆ	มาแล้ว	5	ครั้งในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา	

ทุกครั้งที่รักษาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเยื่อหุ ้มสมอง

อกัเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ	ครัง้ล่าสดุทีม่อีาการแบบนีเ้ม่ือ	

5	เดือนก่อน	รักษาที่กรุงเทพฯ		

	 -	 ปฏิเสธเข้าป่า/ลุยน�้า		ปฏิเสธโรคประจ�าตัว

	 -	 ปฏิเสธการรับประทานอาหารสุกๆ	ดิบๆ

ประวัติส่วนตัว

	 -	 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน	 เคยตรวจ	Anti-

HIV	มาแล้ว	3	ครัง้	ผลปกติ	(ตรวจล่าสดุเมือ่	6	เดอืนก่อน)

ประวัติครอบครัว

	 -	 ปฏิเสธโรคประจ�าตัวของคนในครอบครัว
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การตรวจร่างกายแรกรับ

General appearance:	A	Thai	young	aged	man	look	

distress	from	severe	headache

Vital signs:		BT	39.1	oC,	PR	88	bpm,	RR	20	bpm,	

BP	135/85	mmHg	BW	66.5	kgs,	Height	177	

cm,	BMI	21.2	kg/m2

HEENT:	not	pale,	no	jaundice,	normal	pharynx	and	

tonsils,	 no	 tender	 of	 sinuses,	 impalpable	

lymph	node,	no	oral	hairy	leukoplakia

Heart:	normal	S
1
S
2
,	no	murmur	 	 	

Lungs:	normal	breath	sound,	no	adventitious	sound

Abdomen:	 normal	 contour,	 soft,	 not	 tender,	 no	

hepatosplenomegaly			

Back:	not	tender

Genitalia: no	ulcer,	no	abnormal	discharge         

Extremities:	no	eschar	lesion,	no	rash	

Neurological examination: distress	with	 irritable,	

E
4
M

6
V
5

Cranial nerves: 

 - CN I: not	done

 - CN II: pupils	 2	mm	 reactive	 to	 light	 both	 

	 	 eyes,	no	papilledema

 - CN III, IV, VI: full	movement	of	extraocular	 

	 	 muscles		

 - CN V: normal	muscle	of	mastication,	normal	 

	 	 facial	sensation,	normal	jaw	jerk

 - CN VII: no	facial	weakness

 - CN VIII: normal

 - CN IX, X: uvula	in	midline, equally	palatal	 

	 	 movement, positive	of	gag	reflex 

 - CN XI: full	strength	both	sternocleidomastoid	 

  muscle	both	sides

 - CN XII: tongue	in	midline	with	full	strength	 

	 	 both	sides

Motor:	no	muscle	atrophy,	no	fasciculation,	normal	

muscle	tone,	motor	power	grade	V/V	both	

sides

Sensory:	intact	pin	prick	sensation	and	propriocep-

tion

DTR:	2+	all	

Babinski sign:	plantarflexion	both	sides						

Clonus:	negative	both	sides

Cerebellar signs:	no	abnormality		

Cortical signs: no	abnormality 

Stiff neck:	positive

Problem lists 

	 1.	Acute	fever,	meningismus	and	severe	head-

ache	within	2	days

	 2.	Risk	of	sexual	transmitted	diseases

	 3.	History	of	recurrent	meningitis

วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย

	 ผู้ป่วยชาย	อายุ	24	ปี	มาด้วยอาการปวดศรีษะอย่าง

เฉียบพลันและรุนแรง	(acute	severe	headache)	มา	2	

วัน	 ร่วมกับมีไข้สูงแต่ไม่มี	 organ	 specific	 symptoms		

ลกัษณะอาการปวดศรีษะมอีาการแสดงร่วมของการเพิม่

ขึ้นของความดันในกะโหลกศีรษะ	(increased	intracra-

nial	 pressure)	 และอาการกลัวแสง	 (photophobia)	

คดิถงึอาการปวดศรีษะชนดิทตุยิภมู	ิ(secondary	head-

ache)	 ผลตรวจร่างกายพบมี	 high	grade	 fever	 และ	

sign	 of	meningeal	 irritation	 โดยตรวจไม่พบ	 focal	

neurological	 deficit	 อย่างอื่น	 ส่วนการตรวจร่างกาย

ระบบอื่นๆ	 เพื่อหา	 localized	 infection	ไม่พบความผิด

ปกติใดๆ	

	 รอยโรคทางระบบประสาทคิดถึงที่บริเวณเยื่อหุ้ม

สมอง	 (meninges)	 เนื่องจากตรวจร่างกายพบความผิด

ปกติของ	meningeal	 irritation	 โดยตรวจไม่พบอาการ

แสดงของสมองทั้ง	 cortical,	 subcortical	 region	และ

ไม่มีการเปล่ียนแปลงของระดับการรู้สึกตัว	 สาเหตุทาง

พยาธิสภาพคิดถึง	คือ	การติดเชื้อ	(infection)	เพราะมีไข้

สูงร่วมด้วย	การวินิจฉัยขั้นต้น	คิดถึง	acute	meningitis	



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย42 Vol.35 • NO.2 • 2019

สาเหตุของเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุ	ที่นึกถึง	ได้แก่	bacte-

ria,	virus,	syphilis,	fungus,	lyme	เป็นต้น					

การรักษาระหว่างนอนในโรงพยาบาล  

	 แรกรับท่ีห้องฉุกเฉิน	 ผู้ป่วยไม่มี	 hemodynamic	

change	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อ	 septic	

work	 up	พบว่าผล	CBC	 ไม่พบ	 leukocytosis	 ไม่ได้

ท�าการส่งตรวจ	CT	brain	 เน่ืองจากตรวจไม่พบ	 focal	

neurological	 deficit	 และไม่พบ	papilledema	จึงได้

ท�าการเจาะน�้าไขสันหลัง	ดังผลใน	CSF	profiles	ผลการ

เจาะครั้งแรกพบ	 high	 opened	pressure,	WBC	สูง	

(mononuclear	pleocytosis),	high	protein	level,	low	

sugar	ratio	ส่วนผล	stain	ต่างๆ	ไม่พบความผดิปกต	ิจาก

ผล	CSF	profile	แรกรับ	คิดถึงเชื้อ	virus	มากที่สุดแต่ยัง

ไม่สามารถ	exclude	เชื้อ	bacteria	ได้	เนื่องจากผลของ	

CSF	protein	และ	sugar		จึงพิจารณา	start	Acyclovir	

และ	Ceftriaxone	(CNS	dose)	ทางหลอดเลือดด�า	แต่

ไม่ได้ให้	 corticosteroid	จากน้ัน	 admit	 ผู้ป่วยไปที่หอ 

ผู้ป่วยอายุรกรรม			

	 หลังได้	antibiotics	เป็นเวลา	48	ชั่วโมง	ผู้ป่วยยังมี

อาการปวดศีรษะ	แต่ความรุนแรงลดลง	ไม่ตึงต้นคอ	ไข้

ลดลงเหลอื	37.8	oC	ไม่มีอาการของการเพ่ิมขึน้ของความ

ดันในกะโหลกศีรษะ	ตรวจร่างกายท่ัวไปและทางระบบ

ประสาทไม่พบ	focal	neurological	deficit	จึงได้ท�าการ

เจาะน�า้ไขสนัหลงัซ�า้	พบ	high	opened	pressure,	WBC	

สงู	(mononuclear	pleocytosis),	normal	protein	level,	

normal	sugar	ratio	ส่วนผล	stain	ต่างๆ	ไม่พบความผิด

ปกต	ิจากผล	CSF	profile	ครัง้นี	้คิดถงึเชือ้	virus	มากทีส่ดุ	

ภายหลงัเม่ือผลเพาะเชือ้ท้ังจาก	CSF	และ	hemoculture	

ไม่พบความผิดปกติ	จึงได้	off		Ceftriaxone	ไป	แต่ยังให้	

Acyclovir	ทางหลอดเลือดด�าต่อ	อาการของผู้ป่วยดีขึ้น

ตามล�าดับ	 ไข้ลงจนอุณหภูมิร่างกายเป็นปกติในวันที่	 4	

ของการรักษา	 ไม่ปวดศีรษะ	 ไม่มีคล่ืนไส้อาเจียน	 รับ

ประทานอาหารได้มากข้ึน	ต่อมาผล	PCR	 for	Herpes	

Simplex	 virus	 (HSV) รายงาน	HSV	 type	2	positive	

พจิารณาให้	Acyclovir	ทางหลอดเลอืดด�า	จนครบ	14	วัน	

หลังหยุดยาไม่มไีข	้อาการทัว่ไปปกต	ิจงึให้จ�าหน่ายออก

จากโรงพยาบาลและนัดหมายมาติดตามการรักษาที่

แผนกผู้ป่วยนอก

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 CBC	(แรกรบั):	Hb	16.0	g/dL,	Hct	45.9%,	WBC	

7,600	/ul	(PMN	74%,	L	21%,	M	5%),	platelet	count	

215,000	/ul,	MCV	84.5	fL,	MCH	29.5	pg/cell,	MCHC	

34.9	g/dL,	normal	RBC	morphology

	 Chemistry	(แรกรบั):	lactate	0.7	mmol/L	(0.5-2.2),	

BUN	9.0	mg/dL,	Cr	0.91	mg%,	total	protein	7.4	g%,	

albumin	4.2	g%,	globulin	3.2	g%,	TB	0.5	mg%,	DB	

0.0	mg%,	SGOT	21	U/L,	SGPT	10	U/L,	ALP	66	U/L,	

calcium	9.1	mg/dL,	Mg	2.0	mg%,	Na	137	mmol/L,	K	

4.2	mmol/L,	Cl	100	mmol/L,	CO
2
	27	mmol/L

	 Serum	immunology	test	(แรกรับ)

Dengue	NS1	Ag:	negative,	Leptospira	Ab:	negative,	

Scrub	typhus	Ab:	negative

Anti-HIV:	 non-reactive,	 VDRL:	 non-reactive,	HBs	

antigen:	negative,	HCV	Ab:	negative	

Hemoculture	(แรกรับ):	no	growth   

UA	(แรกรับ):	normal



43Vol.35 • NO.2 • 2019

CSF	profiles:

Parameters Admit At 48 hours

Open/close	pressure 40/22	cmH
2
O 35/18	cmH

2
O

WBC 548	cells/UL

(Mononuclear	98%,	PMN	2%)

420	cells/UL

(Mononuclear	95%,	PMN	5%)

RBC 36	cells/UL 0	cells/UL

Color Slightly	turbid Slightly	turbid

pH 8.0 8.0

Clot	formation absent absent

Protein	 149.0	mg/dL	(10-60) 39.0	mg/dL	(10-60)

Sugar	ratio 48% 62%

Gram’s	stain Not	found Not	found

AFB	staining Not	found Not	found

India	ink Not	found Not	found

Cryptococcal	Ag Negative Negative

VDRL Non-reactive Non-reactive

PCR	for	Herpes	Simplex	virus	(HSV)	 Not	sent HSV	type	1:	negative

HSV type 2: positive

Aerobic	culture No	growth No	growth

ผลตรวจทางรังสีวินิจฉัย

  CXR:	no	active	infiltration

	 การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย:	  Herpes simplex viral 

type 2 meningitis (suspected Mollaret’s	meningitis)

บทวิจารณ์

 Herpes simplex viral type 2 meningitis (HSV-2 

meningitis)			

	 Viral	meningitis	คือ	การติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมอง

จากเช้ือไวรสั1-3	โดยสาเหตขุองเช้ือไวรสั	ได้แก่	Enterovi-

ruses,	Mumps	virus,	Herpes	viruses	(เช่น	Epstein-

Barr	 virus,	 herpes	 simplex	 viruses	และ	 varicella-

zoster	 virus),	 Measles	 virus,	 Influenza	 virus,	

Arboviruses	และ	lymphocytic	choriomeningitis	virus	

ซึง่การตดิเชือ้ไวรสัของเยือ่หุ้มสมอง	เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า	

aseptic	meningitis	ซึ่งเป็นกลุ่มอาการแสดงทางคลินิก

แบบ	acute	onset	ของ	meningeal	symptoms	ร่วมกับ

มอีาการไข้	การวนิจิฉยัจะตรวจพบเซลล์เมด็เลอืดขาวใน	

CSF	โดยเป็นชนิด	mononuclear	เด่น	และการเพาะเชื้อ

ไม่พบแบคทีเรีย		

	 การตดิเช้ือ	Herpes	simplex	virus4	ในร่างกายเกดิ

จาก	HSV-1	ซึง่มักจะสมัพันธ์กบั	oro-labial	disease	มกั

พบในวยัเดก็	และ	HSV-2	ซ่ึงสัมพนัธ์กบั	genital	disease	

ซึ่งมักเกิดตามหลังจากการมีเพศสัมพันธ์  	 การแพร่

กระจายของเชื้อโดยการสัมผัสน�้าลายของผู้ที่มีเชื้อ	 ซึ่ง

ภายหลงัทีม่กีารตดิเชือ้ครัง้แรก	(primary	infection)	เช้ือ

ไวรัสจะเข้าสูเ่ส้นประสาทรับความรู้สกึ	(sensory	nerve)	

เคล่ือนที่ด้วยกลไก	 retrograde	 axonal	 transport	 ไป

อาศยัอยูใ่นปมประสาท	trigeminal5	และจะอยูใ่น	latent	
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phase	ใน	cell	bodies	ของ	neurons	จนกระทั่งมีการ 

กระตุ้นจากปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสม	 เชื้อท่ีอยู่ใน	 latent	

phase	ดังกล่าวจะถูกกระตุ้น	(reactivate)	และเกิดการ

ติดเชื้อซ�้าได ้6	 	 ส�าหรับการติดเชื้อ	 HSV	 ในระบบ

ประสาท7,8	พบได้ทั้งชนิด	HSV-1	และ	HSV-2	โดยส่วน

ใหญ่	 HSV-1	 จะท�าให้เกิดการติดเชื้อของสมอง	 (en-

cephalitis)	ส่วน	HSV-2		จะท�าให้เกดิการตดิเชือ้ของเยือ่

หุ ้มสมอง	 (meningitis)	 โดยการติดเชื้อของ	 HSV-2	

สามารถท�าให้เกดิการตดิเชือ้เพียงครัง้เดยีว	(monopha-

sic)	หรอืหลายครัง้	(recurrent	aseptic	meningitis)	กไ็ด้	

นอกจากนี้ยังอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อของไขสันหลัง	

(myelitis)	หรือรากประสาท	(radiculitis)	ร่วมด้วย9   

	 Recurrent	meningitis	 เป็นการเกิดการติดเชื้อซ�้า

ของเยื่อหุ้มสมองโดยมีการกลับเป็นซ�้าของ	 episodes	

ของ	acute	meningitis	แบบเป็นๆ	หายๆ	โดยสาเหตุการ

ติดเชื้อซ�้า	เช่น			parameningeal	infections	(sinusitis,	

mastoiditis),	 post-traumatic	meningitis,	 drug-in-

duced	meningitis,	Mollaret’s	meningitis,	 systemic	

lupus	erythematosus	เป็นต้น10,11  

	 Mollaret’s	meningitis11,14	เป็นการติดเชื้อของเยื่อ

หุม้สมองทีพ่บไม่บ่อย	ภาวะนีม้กัเป็น	benign	with	recur-

rent	 aseptic	meningitis	 โดยมักจะแสดงอาการของ	

meningitis	แบบ	sudden	และบางครัง้อาจแยกยากจาก	

life-threatening	meningitis	อาการสามารถเกดิได้ตัง้แต่	

3–10	 episodes	 โดยมีระยะการด�าเนินโรคอยู่ระหว่าง	

2-5	วันร่วมกับ	spontaneous	recovery	เชื้อไวรัสก่อโรค

จากการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็น	 herpes	 

simplex	virus	type	2	(HSV-2)	อาจมีรายงานของชนิด	

HSV-1	และ	EBV	อยู่บ้าง	การวินิจฉัย	(Bruyn’s	criteria,	

ตารางท่ี	1)	พบว่าใน	24	ชัว่โมงแรกนัน้	CSF	profile15	อาจ

พบ	predominant	 polymorphonuclear	 neutrophils	

และ	large	cells	(หรือ	endothelial	(Mollaret’s)	cells;	

รูปที่	 1)	ระดับโปรตีนอาจสูงเล็กน้อย	ระดับน�้าตาลปกติ	

(แต่ทีพ่บในผูป่้วยรายนีพ้บโปรตีนสงูและระดับน�า้ตาลต�า่

ในแรกรับ)	ส่วน	gold	 standard16	 ในการวินิจฉัยท�าได้

โดยการตรวจพบ	 	HSV	DNA	 ใน	CSF	 (sensitivity	 of	

95%	and	specificity	of	100%)	การรักษาอาจให้	Acy-

clovir	 ในช่วง	 acute	 episodes	แต่การให้เพ่ือป้องกัน

การกลับเป็นซ�้ายังไม่มีข้อมูลยืนยัน17	 การพยากรณ์โรค

ส่วนใหญ่เป็น	self-limiting	โดยมกัไม่พบภาวะแทรกซ้อน

ทางระบบประสาทภายหลัง			

ตารางที่	1	Bruyn’s	criteria	for	the	clinical	diagnosis	

of	Mollaret’s	meningitis

Attacks	 separated	by	 symptom-free	periods	of	

weeks	to	months

Spontaneous	remission	of	symptoms	and	signs

Recurrent	episodes	of	severe	headache,	menin-

gismus,	and	fever

Cerebrospinal	 fluid	 pleocytosis	with	 large	 ‘en-

dothelial’	cells,	neutrophils,	and	lymphocytes

No	causative	etiological	agent	has	been	identified

รูปที่ 1 Mollaret cells (ปกหน้า)
จากรูป เป็น Giemsa staining ของ CSF พบ large 

monocytes ที่มี blunt pseudopods และ bean-shaped 
(arrow) และ bilobed nuclei (arrow head)

ที่มา Sendi P, Graber P. CMAJ 2006;174:1710.

	 เมื่อกลับไปซักประวัติเพิ่มเติมจากผู้ป่วยพบว่าเคย

มอีาการของการตดิเชือ้เยือ่หุม้สมองแบบนีม้าแล้วหลาย

ครั้ง	แต่ละครั้งมีความรุนแรงของอาการ	ผู้ป่วยได้รับการ

เจาะน�้าไขสันหลังทุกคร้ังและอาการจะดีข้ึนจนหายไป

ภายใน	 5-7	 วัน	 การรักษาแต่ละครั้งเกิดขึ้นหลายโรง

พยาบาล	 โดยแต่ละครั้งของการติดเชื้อผู้ป่วยแจ้งว่าไม่
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เคยทราบสาเหตุของเช้ือก่อโรค	ซึง่สนันษิฐานว่าอาจเป็น	

recurrent	aseptic	meningitis	ส่วนการ	attack	ของการ

ติดเชื้อในการรักษาครั้งนี้ได้	 definite	 diagnosis	 จาก

ตรวจพบการติดเชื้อของ	HSV-2	ด้วยวิธี	 PCR	 ในความ

เห็นส่วนตัวของผู้เขียนนึกถึง	Mollaret’s	meningitis	แม้

จะตรวจไม่พบร่วมกับ	genital	lesion18	ในผู้ป่วยรายนี้

สรุป

 การตดิเชือ้ทางระบบประสาทถอืเป็นภาวะฉกุเฉนิท่ี

ส่งผลต่อ	 life	 threatening	 การซักประวัติและตรวจ

ร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อหาต�าแหน่งของการติด

เชื้อและสาเหตุของเชื้อจุลชีพที่อาจเป็นต้นเหตุ	การเจาะ

ตรวจน�า้ไขสนัหลงัเป็นข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนนุในการ

ตัง้สมมตฐิานของเชือ้ก่อโรคในการพิจารณาให้การรกัษา

ด้วยยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมและเหมาะสม	 	 การท�า

หัตถการการเจาะน�้าไขสันหลังควรกระท�าด้วยความ

ช�านาญโดยค�านึงถงึขัน้ตอนของการปลอดเชือ้และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย	 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

อาการภายหลงัการรกัษาเป็นการติดตามเพ่ือประเมินการ

ตอบสนองต่อการรักษา	 ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนการ

รกัษาทีเ่หมาะสมเมือ่ได้ข้อมลูของสิง่ส่งตรวจทีถ่กูต้องต่อ

ไป	

	 ประเด็นสะท้อนของนักศึกษาแพทย์จากท่ีได้

เรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกับอาจารย์

	 จากการทีข้่าพเจ้าได้รบัอนญุาตจากอาจารย์ให้เข้า

ร่วมการราวน์ข้างเตียงผู้ป่วยและเข้าช่วยในการเจาะน�้า

ไขสันหลัง	 สิ่งแรกที่รู้สึกคือ	ตื่นเต้นและดีใจที่จะได้รู้จัก

การท�าหัตถการการเจาะน�้าไขสันหลังที่ถูกต้อง	 รู้จักวิธี

การท�างานท่ีถูกต้องในพ้ืนท่ีปลอดเชื้อ	 และได้พัฒนา

ความสามารถของตนเองโดยน�าเอาความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์มาเป็นแบบอย่าง	 ในการท�าหัตถการครั้งนี้

ข้าพเจ้าได้รบัอนญุาตจากอาจารย์ให้ช่วยท�าความสะอาด

บริเวณผิวหนังที่เจาะน�้าไขสันหลัง	ช่วยเก็บน�้าไขสันหลัง

เพือ่ส่งตรวจ	และมโีอกาสจบัเข็มเจาะน�า้ไขหลงัและถอน

เข็มด้วยตัวข้าพเจ้าเองภายใต้การก�ากับและดูแลของ

อาจารย์	รู้สึกถึงแรงเสียดทานระหว่างเข็มและร่างกายที่

มาก	ท�าให้รูส้กึว่าการท�าหตัถการนี	้ผูป่้วยได้รับความเจบ็

ปวดพอสมควร	 จากการสังเกตทุกขั้นตอนในการรักษา	

ท�าให้ข้าพเจ้าคดิเสมอว่าควรมสีมาธ	ิจดจ่อกับส่ิงทีท่�า	ไม่

ท�าให้เกิดความผิดพลาด	 เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

นัน้ล้วนแต่เป็นผลเสยีของคนไข้	ซึง่การท�างานให้ออกมา

ดีควรได้รับความร่วมมือจากทีมการรักษาที่ดีด้วย	ท�าให้

ข้าพเจ้าตระหนักถึงการให้ความส�าคัญต่อพี่พยาบาลที่

คอยช่วยเหลือตลอดการเจาะน�้าไขสันหลังในครั้งนี้	หาก

ในอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นผู้ท�าหัตถการ

ด้วยตัวเอง	ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ใน

ครั้งนี้จะท�าให้ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้และรักษาคนไข้ให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด
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