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Facilitator: Pawin Puapornpong



Patient profile

–มารดาอาย ุ17 ปี Para 0-0-0-0

– เชือ้ชาติ ไทย สญัชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

–ภมูิล าเนา ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

–อาชีพ นกัเรียน

–สทิธิการรักษา ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า



Present illness

– G1P0A0 GA 37+3 wk by LMP คลอด Normal labor 

วนัที่ 21/11/2560 เวลา 08.56 น. ได้ term male 

newborn, birthweight 2,760 gm Apgar 

9,10,10 ไม่ได้ early bonding เน่ืองจากทารกหายใจเร็ว

– หลงัคลอดทารกมีอาการหายใจเร็ว นอนสงัเกตอาการที่ NICU 1 วนั 
จงึย้ายคืนมารดา นอนโรงพยาบาล 3 คืน ออกจากโรงพยาบาลพร้อม
มารดา



Present illness

– ระหวา่งนอนรพ. มารดาได้ให้นมบตุร โดยปลกุมาให้นมทกุๆ 3
ชัว่โมง และให้นานครัง้ละ 20 นาที

– กลบัมาบ้านได้ให้นมบตุรต่ออีกประมาณ 10 วนั (รวมได้ให้บตุร
ได้นมแม ่21/11/60-01/12/60) หลงัจากนัน้เปลี่ยนเป็น
นมกระป๋อง เพราะนมมารดาไมพ่อ บีบเต้านมแล้วไมมี่น า้นมไหล 
ตงึคิดว่าน า้นมไมพ่อ จงึบอกคนในบ้าน เปลี่ยนเป็นกินนม S-26 

สีม่วงแทน โดยกิน 10 ออนซ์ตอ่วนั ร่วมกบัน า้ต้มสกุวนัละ 2-3
ออนซ์



Present illness

– Postpartum day 25 ไมป่วดท้อง ไมเ่จ็บแผลปัสสาวะ
และอจุจาระปกติ น า้คาวปลาหมดแล้วตัง้แตว่นัท่ี 8/12/60 มี
ประจ าเดือนมา 4 วนั(11-14/12/60) ปริมาณ 3 แผน่ตอ่
วนั เหมือนประจ าเดือนปกติ ได้เร่ิมกินยาน า้ขบัน า้คาวปลาหมอมี
มาเป็นเวลา 10 วนั



Present illness

– ไมเ่จ็บหรือคดัตงึเต้านม ไมไ่ด้ให้ลกูเข้าเต้ามาเป็นเวลา 10 วนั

– ลกูไมมี่แหวะนม  ไมมี่ท้องอืดแน่นท้อง  ไมท้่องเสีย ถ่ายวนัละ 5-
6ครัง้ ถ่ายออกมาเป็นอจุจาระสีเหลืองนุ่ม ไมมี่อาการเบง่ ไมมี่
ร้องกวน ปัสสาวะวนัละ 5-6 ครัง้ออกมาเป็นสีเหลืองออ่น

– มีการท าความสะอาดขวดนมโดยการน าน า้ร้อนต้มเดือด เทราด
ขวดนม แช่เป็นเวลา 5 นาที



Present illness

–ทัง้ครอบครัวนอนห้องเดียวกนั เป็นห้องพดัลมโดยล าดบั
การนอนเป็น บดิา มารดา และลกู ใช้หมอนวางกัน้กนั
ทารกพลดัตกจากท่ีนอน

–ตอนแรกวางแผนจะให้นมผสมตอ่ไปเร่ือยๆ 

–ยงัไมต้่องการมีบตุรอีกในขณะนี ้ต้องการคมุก าเนิดด้วย
การฝังยาคมุ แจ้งแพทย์ทราบแล้วก่อนออกจากรพ.



Past history

– ปฏิเสธโรคประจ าตวั

– ยาท่ีใช้เป็นประจ า : FF(200) 1x1 po pc , ยาสมนุไพรขบั
น า้คาวปลา

– ปฏิเสรประวตัิการผา่ตดั

– ปฏิเสธประวตัิเเพ้ยาหรือแพ้อาหาร

– ปฏิเสธการด่ืมเเอลกอฮอล์หรือสบูบหุร่ี

– มีประวตัิการใช้ยาขบัน า้คาวปลาหมอมี



OB-GYN history

– PARA 0-0-0-0

– ไมมี่เลือดออกผิดปกติ ไมมี่ตกขาวผิดปกติ ไมมี่อาการปวด
ท้องน้อย

– ปฏิเสธประวตัิโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

– ปฏิเสธประวตัิการมีเพศสมัพนัธ์หลงัคลอดบตุร หลงัคลอดยงั
ไมไ่ด้คมุก าเนิดใดๆ

– LMP 11/12/60 duration 4 days amount 4 
pads/day



Family history

– เป็นบตุรคนท่ี 1 ของครอบครัว (มีพี่น้อง 1 คน เป็นน้องสาวอาย ุ14 ปี)

– จบชัน้ม.3 ก าลงัเรียนตอ่ การศกึษานอกโรงเรียน (กศน)

– รายได้ต่อเดือน 8,000 บาทตอ่เดือน

– สามีจบชัน้ ม.6 ประกอบอาชีพพนกังานสนามกอล์ฟ

– ปัจจบุนัอาศยัอยู่กบัครอบครัวของสามี สมาชิกในครอบครัวมี สามี พ่อสามี 
พ่ีสาวของสามี และลกูของพี่สาวอีก 2 คน พ่ีสาวของสามีให้นมบบตุรเอง
เป็นระยะเวลา 1 ปี

– พ่อสามีสบูบหุร่ี และดื่มสรุา



Physical Examination (มารดา)

– General appearance : A Thai female,                          

good consciousness, not pale, no jaundice

– HEENT : not pale conjunctiva, anicteric sclera

– CVS : normal S1S2, no murmur, full pulse

– RS : Clear and equal breath sound both lungs,  no 
adventitious sound

– Abdomen : normoactive bowel sound, soft,             
not tender, Fundal height can’t be palpated



Physical Examination (มารดา)

– Extremities: no pitting edema, capillary refill time 
< 2sec

–Breast examination

Appearance : Symmetrical, no breast engorgement, 
firm, smooth surface, no sign of inflammation

Nipple length : Rt side 0.7 cm, Lt side 0.7 cm

Nipple diameter : Rt side 0.9 cm, Lt side 1 cm

Areola radius : Rt side 2 cm, Lt side 2 cm



Physical Examination (ทารก)

– General appearance : A Thai female newborn, active, 

alert, no jaundice

– HEENT: not pale conjunctiva, anicteric sclera, AF 
2x2 cm, PF just finger tip, mild tongue tie,  no 
cleft lip and palate

– CVS : normal S1S2, no murmur, full pulse

– RS : Clear and equal breath sound both lungs, no 
adventitious sound



Physical Examination (ทารก)

– Breast : Normal breast buds

– Abdomen : Globular shape, no distension, 

normoactive bowel sound, soft, not tender

– Genitalia : normal female genitalia 

– Skin : no petichiae, rash at buttock

– Extremities : capillary refill<2 sec, no deformities

– Neuro : normotonia, normal primitive reflex



Genogram



แผนทีบ่า้น



Home environment




