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Patient 
profile

▪ มารดาอายุ 17 ปี Para 1-0-0-1 (Last 29 days)
▪ เชือ้ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
▪ ภูมลิ าเนา ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
▪ อาชีพ แม่บ้าน
▪ สิทธิการรักษา ประกันสุขภาพถ้วนหน้า



Present 
illness 

▪ G1P1A0 GA 37+3 wk by LMP คลอด Normal 
labour วันที่ 02/11/60 เวลา 17.00 น.     ได้ term 
female NB BBW 2,650 gm Apgar 9,10,10 ได้
early bonding หลังคลอดโดยการวางบนอกแม่
เป็นเวลา 3 นาที

▪ หลังคลอดทารกactive ดี vital sign stable ไม่มี
อาการผิดปกตใิดๆ สามารถย้ายไปอยู่กับมารดา
ได้



Present 
illness 

▪ ระหว่างนอนรพ. มารดาได้ให้นมบุตร โดยปลุกมา
ให้นมทุกๆ 2 ช่ัวโมง และให้นานครัง้ละ 20 นาที

▪ กลับมาบ้านได้ให้นมบุตรต่ออีกประมาณ 5 วัน (สิริ
รวมได้ใหบุตรได้นมแม่ 2-10/11/60) หลังจากนัน้
เปล่ียนเป็นนมกระป๋อง เพราะนมมารดาไหลแรง
เกนิไป และยายบอกว่ากนินมแม่ท าให้ทารก
ท้องเสีย โดยทารกถ่ายวันละ 5-6ครัง้ต่อวัน และมี
เลือดออกที่หัวนมของมารดา



Present 
illness 

▪ Postpartum day 29 (6 wk) ไม่ปวดท้อง ไม่เจบ็แผล
ปัสสาวะและอุจจาระปกต ิน า้คาวปลายังมีเหลืออยู่
เลก็น้อย ใช้ผ้าอนามัย 2ผืนต่อวัน ไหลตดิเป็นจุด
ตดิผ้าอนามัย ตัง้แต่วันที่ 25/11/60 ได้เร่ิมกนิยาน า้
ขับน า้คาวปลาเฮียบ๊อ และกินยาชุด ชุดละ10เมด็ 
กนิ 3 ครัง้หลังอาหาร (กนิยาชุดตัง้แต่ 7-30/11/60) 
เพราะไม่อยู่ไฟ อาการปกต ิไม่มีเลือดออกมาก



Present 
illness 

▪ ไม่เจบ็หรือคัดตงึเต้านม น า้นมไหลดี  ให้ลูกกนิ   
นมผสม มารดาไม่ได้ป๊ัมนม ลูกชอบกนินมจากขวด 
ขวดละ 2-3 Oz นมผสม 5-6 ขวด/วัน จับเรอ 5 นาที 
กนิน า้ 8 Ozต่อวัน 

▪ ลูกไม่มีแหวะนม  ไม่มีท้องอืดแน่นท้อง  ไม่ท้องเสีย 
ถ่ายวันละ 5-6ครัง้ ถ่ายออกมาเป็นเมด็ๆปนน า้ มี
อาการเบ่ง ไม่มีร้องกวน ปัสสาวะวันละ 5-6 ครัง้
ออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน



Present 
illness 

▪ มีขวดนมโดยการน าน า้ร้อนมาเขย่า แล้วตาก
ให้แห้ง ไม่เคยต้มขวดนม

▪ เดก็มีอาการผ่ืนแพ้บริเวณก้น แพ้แพมเพิสยี่ห้อ 
baby (เดมิใช้ ยี่ห้อ mommypoko ไม่มีอาการ
แพ้)



Present 
illness 

▪ ทัง้ครอบครัวนอนห้องเดียวกัน เป็นห้องพัดลมโดย
ล าดับการนอนเป็น บดิา มารดา และลูก ข้างๆลูก
เป็นตู้กันตกเตียง

▪ ตอนแรกวางแผนจะให้ไม่ได้ให้นมแม่ต่อจะให้นม
ผสมต่อไปเร่ือยๆ 

▪ ยังไม่ต้องการมีบุตรอีกในขณะนี ้ต้องการคุมก าเนิด
ด้วยการฝังยาคุม



Past History
▪ ปฏิเสธโรคประจ าตัว
▪ ยาที่ใช้เป็นประจ า : FF (200) 1x1 po pc 
▪ ปฏิเสรประวัตกิารผ่าตัด
▪ ปฏิเสธประวัตเิเพ้ยาหรือแพ้อาหาร
▪ ปฏเิสธการดื่มเเอลกอฮอล์หรือสูบบุหร่ี
▪ มีประวัตกิารใช้ยาขับน า้คาวปลาเฮียบ๊อ และยา

ชุด



OB-GYNE
History

▪ PARA 1-0-0-1 last 29 days
▪ ไม่มีเลือดออกผิดปกต ิไม่มีตกขาวผิดปกต ิไม่มี

อาการปวดท้องน้อย
▪ ปฏิเสธประวัตโิรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์
▪ ปฏิเสธประวัตกิารมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดบุตร 

หลังคลอดยังไม่ได้คุมก าเนิดใดๆ



Family history

▪ เป็นบุตรคนที่ 1 ของครอบครัว (มีพี่น้องทัง้หมด 
4 คน)

▪ จบชัน้ม.4 ประกอบอาชีพ แม่บ้าน
▪ รายได้ต่อเดือน 5,000-8,000 บาทต่อเดือน
▪ สามีจบชัน้ ม.6 ประกอบอาชีพขับรถ

มอเตอร์ไซค์รับจ้า ไม่สูบบุหร่ี
▪ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามี โดยมีตา

ข้างบ้านสูบบุหร่ีเป็นประจ า



Physical examination
(Mother)

▪ 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
(Mother)

▪ 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 0.8 cm, Lt side 1.0 cm
Nipple diameter :Rt side 1.5 cm, Lt side 1.5 cm
Areola radius : Rt side 1 cm, Lt side 1.8 cm



Physical 
examination 

(Newborn)

▪ General appearance : A Thai female newborn, 
active, alert, no jaundice

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

▪ CVS : normal S1 S2, no murmur, full pulse
▪ RS : Clear and equal breath sound both lungs, 

no adventitious sound



Physical 
examination 

(Newborn)

▪ Breast : Normal breast buds
▪ Abdomen : Globular shape, mild distension, 

normoactive bowel sound, soft, not tender, 
weeping umbilical stump, no discharge or pus, no 
periumbilical redness



Physical 
examination 

(Newborn)

▪ Genitalia : normal female genitalia 
▪ Skin : no petichiae, diaper rash at buttock
▪ Extremities : capillary refill<2 sec, no deformities
▪ Neuro : normotonia, normal primitive reflex



Genogram



แผนท่ีบา้น



Home environment



Home environment



แผนที่ภายในบริเวณบ้าน

ลานจอดรถ

ห้องนัง่เลน่ ห้องนอน

ห้องนอน

ทีท าอาหาร

ห้องน า้

ห้องแถว ห้องครัว



บริเวณท่ีท าอาหาร



ห้องครัว



ห้องนัง่เล่น ห้องนอนพ่ีสาว

ห้องนอน




