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PATIENT PROFILE

Case : ผู้ ป่วยหญิงไทย สมรส อายุ 34 ปี อาชีพ พนกังานโรงงานน า้ด่ืม
PARA 3-0-0-3, last 12 days
เชือ้ชาติ ไทย สญัชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
ภมูลิ าเนา ต.ชมุพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
การศกึษา : มธัยมศกึษาปีท่ี 3

ปัจจบุนัอาศยัอยู่กบัสามี อายุ 32 ปี อาชีพ รับจ้างทัว่ไป รายได้ 10000 บาทต่อเดือน



PRESENT ILLNESS

- G3P2A0  GA 37+1  wk by USG 
- ANC risk : 1) no ANC, 2) previous c/s, 3) multiparity, 4) moderate risk for GDM, no screening
- คลอด cesarean section due to previous C/S with in labor with tubal resection เมื่อวนัที่ 19/2/2561 เวลา 13:20 น. 
- ได้ term male NB BBW 3,870 gm APGAR 7,10,10 
- หลงัคลอดทารกมีปัญหาหายใจเร็วจากภาวะ hypoglycemia รักษาตวัท่ี NICU 3 วนั
กลบับ้านพร้อมมารดา
- ขณะทารกอยู่ NICU มารดาได้ป๊ัมน า้นมไปให้แต่ปริมาณน า้นมไมเ่พียงพอ



PRESENT ILLNESS

Postpartum day 3 (22/2/2561) 
- มารดาไมม่ีภาวะแทรกซ้อน ไมเ่จ็บแผล แผลแห้งดี ไมป่วดท้อง ปัสสาวะอจุจาระได้ปกติ
ไมม่ีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มีน า้คาวปลาสีใส ปริมาณน้อยลง ท้องลดดี
ไมมี่ไข้ ไมมี่ปัสสาวะแสบขดั มีน า้นมไหลทัง้ 2 ข้าง คดัตงึเต้านมเลก็น้อย

- ทารกย้ายคืนมารดา ไมม่ีอาการหายใจเร็ว
- ก่อนกลบับ้านได้ลองให้ทารกเข้าเต้าตอนอาย ุ4 วนั 1 ครัง้ ประเมนิ Latch score = 9 
แต่หลงัจากกลบับ้านไปมารดารู้สกึน า้นมไมไ่หลจงึไมไ่ด้ให้เข้าเต้าต่อ



PRESENT ILLNESS

- หลงักลบัไปท่ีบ้าน ให้กินนมผงชงมือ้ละ 2 ออนซ์ วนัละ 7 มือ้ ร่วมกบัให้กินน า้เปลา่ตามอีก 2 ออนซ์ทกุมือ้
- ทารกถ่ายอจุจาระ 2 ครัง้ต่อวนั ลกัษณะเหลวสีเหลือง, ปัสสาวะประมาณ 10 ครัง้ต่อวนั
- อาการทัว่ไปของ มารดา ปกติดี น า้คาวปลาสีใส ใช้ผ้าอนามยั 4 แผ่นต่อวนั ไมชุ่่ม ไมเ่จ็บหรือคดัตงึเต้านม
มารดาไมไ่ด้ใช้ยาสมนุไพรขบัน า้คาวปลาหรือขบัเลือด กินยาเสริมท่ีได้จากโรงพยาบาล



PRESENT ILLNESS

- มารดาวางแผนเลีย้งลกูด้วยนมผงเชน่เดียวกบัลกูคนก่อนๆ เน่ืองจากมารดายงัไมท่ราบประโยชน์ของนมแม่
และรู้สกึว่าน า้นมไมค่่อยไหล นอกจากนีม้ารดาต้องการไปท างานต่อภายหลงัจากคลอด 1-2 เดือน
จงึคิดว่าไมส่ามารถป๊ัมนมเก็บได้
- มารดามีบตุรเพียงพอและไมต้่องการมีอีก ได้ตดัสนิใจท าหมนัถาวร



PAST HISTORY

- Underlying disease : Hypertension , DM รับยาที่สถานีอนามยัชมุพล
แต่ทานยาไมส่ม ่าเสมอ และไมไ่ด้รับประทานยาตัง้แต่รู้ตวัว่าตัง้ครรภ์

- ปฏิเสธประวตัิการแพ้ยา/อาหาร/สารเคมี
- ปฏิเสธประวตัิสบูบหุร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
- สามีสบูบหุร่ี แต่ไมส่บูในบ้าน ไมไ่ด้ล้างมือหรือเปลี่ยนเสือ้ผ้าก่อนสมัผสัทารก
- No current medication



OB-GYN HISTORY

- PARA 3-0-0-3 Last 12 days
ลกูคนท่ี1 เพศหญิง ผ่าคลอด กินนมแม่ 3-4 วนั จากนัน้กินนมชงเน่ืองจากน ัานมแมไ่มพ่อ
ลกูคนท่ี2 เพศหญิง ผ่าคลอด กินนมแมไ่ด้ 4 วนั จากนัน้ให้กินนมชงเน่ืองจากมารดาต้องออกไปท างานนอกบ้าน
- ก่อนหน้านีค้มุก าเนิดด้วยวิธีฉีดยาคมุ 2 ปี จากนัน้เปลี่ยนมาใช้วิธีกินยาเมด็คมุก าเนิดมา 10 ปี
ไมไ่ด้ตัง้ใจจะมีบตุรเพิ่มม, หยดุใช้ยาคมุภายหลงัทราบว่าตัง้ครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน

- ปฏิเสธประวตัิโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์



Maternal: Physical Examination

GA : A Thai female, good consciousness

HEENT: not pale conjunctiva, anicteric sclera

BREAST

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

no palpable mass

Nipple length :   Right 1 cm Left 1 cm

Nipple diameter :  Right 1.5 cm Left 1.5 cm

Areola radius :   Right 2 cm Left 2 cm



Maternal: Physical Examination

CVS : Full regular pulse, normal S1S2, no murmur
RS : Clear and equal breath sound both lungs
Abdomen : Soft, not tender, no guarding, no rebound tenderness, 

surgical scar not inflamed, no discharge
Extremities : No pitting edema, capillary refill < 2 sec
Neuro : Grossly intact



Child: Physical Examination

GA : Alert, active, no jaundice, not pale, no plethora
HEENT : AF 2 x 2 cm, PF 1x1 cm, no bulging, not depressed, no caput succedaneum, no tongue tie, yellowish 
discharge at left eye
CVS : Regular pulse, normal S1S2, no murmur
RS : No retraction, clear both lungs
Abdomen : Not distended, soft
Extremities : No deformities
Neuro : normotonia, active movement all extremities





GENOGRAM



HOME ENVIRONMENT

ทางเดินเข้าบ้านปดู้วยกระเบือ้ง มงุหลงัคา



HOME ENVIRONMENT

พืน้ที่บริเวณรอบบ้าน



แผนผงัภายในบา้น



HOME ENVIRONMENT

การจดัสรรสว่นต่างๆในบ้าน มารดาและทารกนอนใกล้
กบัประตทูางเข้าบ้าน มีโต๊ะและตู้กัน้แบง่ท่ีนอนอีกห้อง
ให้ลกูสาวอีก 2 คนนอนด้านใน



HOME ENVIRONMENT

ภายในบ้านมีพืน้ต่างระดบั สงูประมาณ 80 เซนติเมตร
ไมไ่ด้มีรัว้กัน้ อนัตรายต่อการพลดัตกหกล้ม



HOME ENVIRONMENT

มกีารเลีย้งแมว 3 ตวั โดยใหอ้าศยั

รว่มกนั ใกลก้บัทีน่อน แม่แมวเพิง่คลอด

ลกู 1 คอก



PROBLEM 

AND 

GOAL OF TREATMENT



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT

PROBLEM GOAL OF TREATMENT

1) ใหบุ้ตรรบัประทานนมผสม รว่มกบัดืม่น า้ เน่ืองจากไม่มี
ความตระหนักถงึความส าคญัของนมแม่

- ใหม้ารดาตระหนักถงึประโยชนข์องการกนินมแม่
- ทราบความแตกตา่งของการกนินมแม่ เปรยีบเทยีบกบั นม
ผสม

2) มารดาคดิวา่น า้นมไม่มากพอ -มารดาสามารถท าการทดสอบดปูรมิาณน า้นมไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง

-มารดาเขา้ใจวา่น า้นมมารดามปีรมิาณทีเ่พยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของบุตร



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT

PROBLEM GOAL OF TREATMENT

3) มารดารูส้กึวา่ทารกไม่ยอมเขา้เตา้ - มารดาสามารถใหน้มบุตรไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทัง้ขัน้ตอน และ
ท่าทาง

4) มารดาจะตอ้งไปท างานในอกีประมาณ 1-2 เดอืน
กงัวลวา่จะไม่มเีวลาใหน้มบุตร และไม่มกีารวางแผนเก็บน า้นม

ลว่งหนา้

- มารดาเห็นความส าคญัของการปัม๊น า้นมเก็บ

- มารดาเขา้ใจขัน้ตอน และสามารถท าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT

PROBLEM GOAL OF TREATMENT

5) มารดามโีรคประจ าตวั HTN, DM (poor compliance) - มารดาเขา้ใจในตวัโรคและการด าเนินของโรคทีเ่ป็น
- มารดาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ และ กนิยาอยา่ง
สม ่าเสมอ

6) ภายในบา้นมมุีมทีเ่ป็นพืน้ตา่งระดบั เสีย่งตอ่การพลดัตก
ของเด็กในวยัคลานและวยัหดัเดนิ

- มารดาทราบถงึปัญหาและอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และมกีาร

วางแผนการแกไ้ขป ญหาลว่งหนา้



PREVENTION 

AND 

HEALTH PROMOTION



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

1) ให้บตุรรับประทานนมผสม ร่วมกบัด่ืมน า้ เน่ืองจากไมม่ีความตระหนกัถึงความส าคญัของนมแม่

- อธิบายให้มารดาเข้าใจถึงประโยชน์ของการให้นมแมเ่ป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
- เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการให้นมแม่ และ นมผสม
- อธิบายข้อเสียของการให้บตุรกินน า้ตามหลงักินนม



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

2) มารดาคิดว่าน า้นมไมม่ากพอ

- อธิบายให้มารดาเข้าใจว่าน า้นมแมม่ีปริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการของลกู
- สอนวิธีการทดสอบปริมาณน า้นมแม่



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

3) มารดารู้สกึว่าทารกไมย่อมเข้าเต้า

- ประเมนิการเข้าเต้าเบือ้งต้น
- สอนท่าทางและขัน้ตอนการเข้าเต้าท่ีถกูต้อง และให้มารดาลองท าตาม



การเขา้เตา้กอ่นใหค้วามรู ้



การเขา้เตา้หลงัใหค้วามรู ้



ก่อนสอน หลงัสอน

Latch on 1 2

Audible 1 2

Type of nipple 2 2

Comfort 1 2

Hold 0 2

Total 5 10



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

4) มารดาจะต้องไปท างานในอีกประมาณ 1-2 เดือน กงัวลว่าจะไมม่ีเวลาให้นมบตุร
และไมม่ีการวางแผนเก็บน า้นมลว่งหน้า

- ให้ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการป๊ัมน า้นมเก็บ
- สอนวิธีการเก็บน า้นม และการน ามาใช้ท่ีถกูต้อง



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

5) มารดามีโรคประจ าตวั HTN, DM (poor compliance)

- ให้ข้อมลูเก่ียวกบัตวัโรค การด าเนินของโรค และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้ หากไมไ่ด้รับการรักษาอย่าง
ถกูต้อง เพ่ือท าให้มารดาตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลตนเอง

- บอกแนวทางการปฏิบตัิตวัท่ีถกูต้อง เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
- แนะน าให้มารดาไปพบแพทย์ท่ีสถานีอนามยัเพ่ือปรับยา และตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเบือ้งต้น



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

6) ภายในบ้านมีมมุท่ีเป็นพืน้ต่างระดบั เสี่ยงต่อการพลดัตกของเด็กในวยัคลานและวยัหดัเดิน

- ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา/อบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากพืน้ที่ต่างระดบัภายในบ้าน
- ช่วยคิดหาแนวทางแก้ไขต่อไป



THANK YOU


