


PATIENT  PROFILE

• มารดา อายุ 25 ปี PARA 2-0-2-2 (Last 21 days)

• เชือ้ชาตไิทย สญัชาตไิทย ศาสนา อสิลาม

• ภูมลิ าเนา ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก

• อาชพี ขายไมป้ระดบั

• สทิธกิารรกัษา ประกนัสขุภาพถว้นหน้า



PRESENT ILLNESS

• G4P1A2 GA 39 wk by u/s คลอด C/S due to previous C/S วนัที ่15/12/60 เวลา 
10.00 น.

• ได ้term male NB BBW 2,980 gm Apgar 9,10,10

• ไมไ่ด้ early bonding หลงัคลอด ไดเ้ขา้เตา้ชว่งเยน็ของวนัทีค่ลอด น ้านมซมึออกตัง้แต่
วนัแรก

• หลงัคลอดทารกอาการปกต ิไมม่ภีาวะแทรกซอ้น กลบับา้นพรอ้มแม่



PRESENT ILLNESS

• ตอนอยูโ่รงพยาบาลน ้านมแมไ่มพ่อจงึไดม้กีารกนินมผสมเสรมิ กนิต่อมาเรื่อยๆจนถงึ
ปัจจุบนั

• นมผสมเป็นเป็นนมผสมฝาสเีหลอืง (ตวักระป๋องทิง้ไปแลว้ เกบ็นมในกระปกุพลาสตกิ) 
ราคา 200 บาท/กระป๋อง ซือ้มา 1 กระป๋องปัจจุบนัยงัใชไ้มห่มด

• ปัจจุบนักนินมแมร่ว่มกบันมผสม จะเขา้เตา้ 3 ชว่ง คอื เชา้-ก่อนนอน-กลางคนื  ครัง้ละ 
15-20 min ดดูเกลีย้งเตา้ q 2-3 hr ในชว่งกลางคนื (~5-6 มือ้ต่อวนั) นอกนัน้เป็นนม
ผสม 2 Oz วนัละ 3 ขวด ตอนกลางวนั



• เหตุผลทีใ่หล้กูกนินมผสมตอนกลางวนั 
– ตอ้งท างานตอนกลางวนั 

– คดิวา่น ้านมไมเ่พยีงพอ 

– ลกูไมย่อมดดูนมจากเตา้ในชว่งกลางวนั จะมอีาการหงดุหงดิเวลาดดูเตา้แม ่แต่กลางคนืยงัดดูเตา้ได้
ปกติ

• มารดาไมท่ราบขอ้ด-ีขอ้เสยีของการกนินมผสม/นมแม ่และไมท่ราบวธิกีารเกบ็น ้านม

• วางแผนจะใหก้นินมแมไ่ปจนถงึอาย ุ6 เดอืน

• ลา้งขวดนมดว้ยน ้ายาลา้งขวดนม แลว้น าไปตม้ในน ้าเดอืด 10-15 นาท ีหลงัจากนัน้น ามาตาก
ในกะละมงั

• ใชน้ ้าประปาตม้สกุชงนม

PRESENT ILLNESS



PRESENT ILLNESS

• ปัจจุบนักนินมไดด้ ีไมแ่หวะนม ไมม่ทีอ้งอดื ไมม่ตีวัเหลอืง ปัสสาวะวนัละ 4-5 ครัง้ สี
เหลอืงจางๆ อุจจาระวนัละ 2 ครัง้ เป็นกอ้นเละๆสเีหลอืง ไมม่มีกู ไมม่เีลอืด

• ยงัไมเ่คยชัง่น ้าหนกัเลยหลงัออกจากโรงพยาบาล

• ปัจจุบนัคุณแม ่ยงัมนี ้าคาวปลาออกอยูเ่ป็นสนี ้าตาล วนัละ 1 แผน่ชุม่ ไมไ่ดม้อีาการปวด
ทอ้ง ไมม่ไีข ้ไมม่ตีกขาวผดิปกต ิเตา้นมมคีดัตงึในชว่งเชา้ ไมม่เีจบ็บรเิวณหวันม 
ขบัถ่ายไดป้กต ิไมม่ปัีสสาวะแสบขดั

• คุณแมไ่มต่อ้งการมบีุตรอกี ตอ้งการคุมก าเนิดดว้ยวธิฝัีงยาคุม 



PAST HISTORY

• ปฏเิสธโรคประจ าตวั

• ยาทีใ่ชเ้ป็นประจ า : 

– แม ่:  FF (200) 1x1 po pc (กนิไมส่ม ่าเสมอ เนื่องจากมอีาการทอ้งผกู)

– ลกู : Gripe water 2 drops in water (น ้า 2 oz) กนิวนัละ 2 ขวด

• ปฏเิสธรบัประทานยาลกูกลอน ยาตม้ ยาหมอ้ หรอืยาขบัน ้าคาวปลา

• มปีระวตัเิคยผา่ตดัคลอด 2 years PTA

• ปฏเิสธประวตัเิเพย้าหรอืแพอ้าหาร

• ปฏเิสธการดื่มเเอลกอฮอลห์รอืสบูบุหรี่



OB-GYNE HISTORY

• PARA 2-0-2-2 (Last 21 days)

– G1 spontaneous abortion at GA 4 weeks (ปี58) no D&C (no Hx of trauma)

– G2 spontaneous abortion at GA 4 weeks (ปี59) no D&C (no Hx of trauma)



OB-GYNE HISTORY

• PARA 2-0-2-2 (Last 21 days)

– G3 term newborn GA 38 weeks by U/S , C/S due to face presentation , BBW 3,160 
gm, no complication. กนินมแมร่ว่มกบันมผสมอยา่งเดยีวเป็นเวลา 6 เดอืน กนินมผสม
เน่ืองจากคุณแมค่ดิวา่นมไมพ่อ ตอ้งท างาน และ ไมรู่ว้ธิเีกบ็น ้านม ปัจจุบนักนินมผสมเป็น 
lactose free formula เน่ืองจากมอีาการทอ้งเสยี หลงัเปลีย่นนม อาการถ่ายเหลวดขีึน้ น ้าหนกั
สว่นสงูขึน้ตามเกณฑ ์พฒันาการปกต ิ(ก่อนหน้าน้ีกนินมผงชง)

– G4 as above



OB-GYNE HISTORY

• ตัง้แต่หลงัคลอดลกูคนแรกคุมก าเนิดดว้ย การรบัประทานยาคุมก าเนิด แต่มลีมื
รบัประทานบา้ง เลยมลีกูคนปัจจุบนั

• ปฏเิสธประวตัโิรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

• ปฏเิสธประวตักิารมเีพศสมัพนัธห์ลงัคลอดบุตร

• Last Pap smear ปี 58 ผลปกติ



FAMILY HISTORY

• เป็นบุตรคนที ่2 ของครอบครวั

• จบชัน้ม.6 ประกอบอาชพี คา้ขายไมป้ระดบั

• รายไดต้่อเดอืน 50,000 บาทต่อเดอืน

• สามจีบชัน้ ม.6 ประกอบอาชพีเดยีวกนั 

• ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัมารดาของสาม(ีไมม่โีรคประจ าตวั) สามแีละลกู 2 คน

• ผูป่้วยเลีย้งลกูคนเลก็เป็นหลกั สว่นมารดาของสามเีลีย้งลกูคนโต

• ตนนอนกบัสามแีละลกูคนเลก็สว่นลกูคนโตจะนอนกบัแมส่ามอีกีหอ้งหน่ึง



PHYSICAL EXAMINATION [MOTHER]

• General appearance : 

– A Thai female, good consciousness, not pale, no jaundice

• HEENT :

– Mild pale conjunctiva, anicteric sclera

• CVS :

– Normal S1S2, no murmur, full pulse



PHYSICAL EXAMINATION [MOTHER]

• RS :

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

• Abdomen :

– Normoactive bowel sound, soft, not tender 

– Fundal height 3 FB below umbilicus

• Extremities : 

– No pitting edema, capillary refill time < 2 sec



PHYSICAL EXAMINATION [MOTHER]

• 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 0.7 cm, Lt side 0.5 cm

– Areola radius : Rt side 1.7 cm, Lt side 2 cm



PHYSICAL EXAMINATION [NEWBORN]

• Vital signs : 

– HR 154 /minute, RR 42 /minute

• General appearance : 

– A Thai male neonate, active, no jaundice, no cyanosis

• HEENT : 

– Anterior fontanelle 1.5x1.5 cm, posterior fontanelle fingertip, no gross cephalofacial
anomaly, no conjuctivitis, no cleft lip cleft palate, no tongue tie



PHYSICAL EXAMINATION [NEWBORN]

• CVS : 

– normal S1S2, no murmur, full pulse

• RS : 

– no nasal flaring, normal chest movement, no retraction, normal and equal breath sound, 
no adventitious sound

• Abdomen :

– no distension, no discharge per umbilicus, no periumbilical redness, normoactive bowel 
sound, soft, not tender, liver and spleen can’t be palpated



PHYSICAL EXAMINATION [NEWBORN]
• Trunk and spine : 

– normal alignment, no sacral mass, no sacral skin dimple

• Extremities : 

– no deformity

• Genitalia : 

– normal male genitalia, descended testis

• Anus : 

– patent anus

• Neuro : 

– normotonia, no head lag, primitive reflex positive



GENOGRAM
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HOME ENVIRONMENT



HOME ENVIRONMENT

ประตูเขา้บา้น




