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PATIENT PROFILE

Case ผู้ป่วยหญิงไทย สมรส อายุ 32 ปี อาชีพ พนักงานบัญชี

PARA 2-0-0-2, last 3 weeks

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม

ภูมิล าเนา ต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

การศึกษา : ปรญิญาตร ี

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี อายุ 29 ปี อาชีพ ท างานบรษัิทโค้ก จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 รายได้

รวม 30000 บาทต่อเดือน



PRESENT ILLNESS

G2 P2-0-0-2  GA 38  wk by LMP

ANC risk : 1) chronic HT ( On ASA 81mg 1*1 po pc, Methydopa 250mg 1*2 po 

pc) 2) previous c/s due to fail progression, 3) High risk for GDM >> No GDM

คลอด cesarean section due to previous C/S เมื่อวันท่ี 14/2/2561 เวลา 15.02 น. 

ได้ term female NB BBW 2910 gm APGAR 9,10,10 

หลังคลอดทารกปกติดี ไม่มีหายใจเร็ว ไม่เหลือง กลับบ้านพร้อมแม่



PRESENT ILLNESS

Post Partum Day 1(15/2/61)

มารดาไม่มภีาซะแทรกซอ้น แตย่งัคงปวดแผลมาก Pain Score 5/10 น า้คาวปลาสแีดงจากขึน้ ใช ้4 
แผ่น ไม่ชุม่ ไม่มไีข ้ น า้นมเร ิม่ไหล วนันีล้องใหล้กูเขา้เตา้ เขา้เตา้ได ้ 10 นาที จ านวน 1 คร ัง้ หลงัจากน้ัน
ไม่ยอมดดูอกี นอกน้ันดดูเป็นนมสผมจากเคานเ์ตอรพ์ยาบาล มูกลกูเร ิม่เขา้อู่ 3 ซม ต า่กวา่สะดอื

ทารกอยู่กบัมารดาอาการปกตดิี ไม่มหีายใจเรว็ กนิไดป้กติ ไม่มแีหวะนม ดดูนมจากเตา้ไดเ้พยีง 10 
นาที จ านวน 1 คร ัง้ นอกน้ันดดูเป็นนมขวด



PRESENT ILLNESS

Postpartum day 3 (17/2/61) 

มารดาไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่เจ็บแผล แผลแห้งดี ไม่ปวดท้อง ปัสสาวะอุจจาระได้ปกติ

ไม่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มีน ้าคาวปลาสีใส ปรมิาณน้อยลง ท้องลดดี

ไม่มีไข้ ไม่มีปัสสาวะแสบขัด มีน ้านมไหลท้ัง 2 ข้าง คัดตึงเต้านมเล็กน้อย



PRESENT ILLNESS

หลังกลับไปท่ีบ้าน ทารก กินนมกลางวัน 4 มื้อ กลางคืน 5 มื้อ โดยกินนมผงชงย่ีย้อ Dumex มื้อ

ละ 2.5 ออนซ์ จ านวน 2 คร้ัง ท่ีเหลือดื่มเป็นนมขวดจากการป๊ัมนมแม่เก็บ ร่วมกับการกินนมแม่

ตอนกลางคืน 3 มื้อ โดยเข้าเต้าคร้ังละ 20 นาที

ทารกถ่ายอุจจาระ 1 คร้ังต่อวัน ลักษณะเหลวสีเหลืองจ านวนมาก ไม่เป็นลูกกระสุน, ปัสสาวะ

ประมาณ 6 คร้ังต่อวันเป็นสีเหลือง

อาการท่ัวไปของ มารดา ปกติดี น ้าคาวปลาสีใส ใช้ผ้าอนามัย 1 แผ่นต่อวัน ไม่ชุ่ม แทบไม่มี

น ้าคาวปลาไหลแล้ว ไม่เจ็บหรอืคัดตึงเต้านม น ้านมไหลดี มารดาไม่ได้ใช้ยาสมนุไพรขับน ้าคาวปลา

หรอืขับเลือด กินยาเสรมิและยาลดความดนัท่ีได้จากโรงพยาบาลเป็นประจ า



PRESENT ILLNESS

- มารดาวางแผนเลีย้งลูกด้วยนมแม่ท้ังเข้าเต้า ป๊ัมนมใส่ขวด และนมผง

- ลูกคนก่อนให้กินนมแม่ 1 เดือน จากนั้นเป็นนมแม่ + นมผสม

- มารดาทราบประโยชน์ของนมแม่ดี แต่เนื่องจากบุตรไม่ยอมเข้าเต้าจึงได้ให้ดูดนมจากขวดนม

- มารดาต้องการไปท างานต่อภายหลังจากคลอด 1-2  เดือน คิดว่าจะปั๊ มนมเก็บไว้ ทราบวธิีการ

เก็บนมแล้ว

- มารดาวางแผนจะคุมก าเนิดโดยวธิีการฝังยาคุม

- ช่วงหลังคลอด 2 สัปดาห์ มารดามีภาวะซีมเศร้า เนื่องจากเครยีดเร ื่องการให้นมบุตรได้ไม่ดี

เข้าเต้าได้แค่วันละคร้ัง ปัจจุบันอาการดีข้ึน ไม่เครยีดแล้ว เข้าเต้าได้มากข้ึน วันละ 3-4 คร้ัง



OB-GYN HISTORY

- PARA 2-0-0-2 Last 3 weeks

ลูกคนท่ี1 เพศชาย คลอดครบก าหนด ผ่าคลอด กินนมแม่ 1 เดือน จากนั้นกินนมผสม

ลูกคนท่ี2 เพศหญิง คลอดครบก าหนด ผ่าคลอด กินนมแม่+นมผสม

- plan คุมก าเนิดโดยวธิีการฝังยาคุม

- ปฏิเสธประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



Maternal: Physical Examination

GA : A Thai female, good consciousness

HEENT: not pale conjunctiva, anicteric sclera

BREAST

Appearance : Symmetrical, no breast engorgement, smooth surface, 

no sign of inflammation, no palpable mass

Nipple length :   Right 0.7 cm, Left 1 cm

Nipple diameter :   Right 1 cm, Left 1 cm

Areola radius :   Right 4 cm, Left 5 cm



Maternal: Physical Examination

CVS : Full regular pulse, normal S1S2, no murmur
RS : Clear and equal breath sound both lungs
Abdomen : Fundal height 3 FB below umbilicus, 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 1.5x1.5 cm, PF was closed, no bulging, not depressed, no caput 
succedaneum, no tongue tie
CVS : Regular pulse, normal S1S2, no murmur
RS : positive secretion sound, No retraction, clear both lungs
Abdomen : Mild distended, soft, hyperresonance on percussion, umbilicus no sign of 
inflammation 
Extremities : No deformities
Neuro : normotonia, active movement all extremities



Genogram



แผนที่บ้าน

ต าบล บึงศาล

อ าเภอ องครักษ์

จังหวัด นครนายก

26120

ใช้เวลาดินทาง 19 นาทีจาก

โรงพยาบาล



แผนผังภายในบ้าน





HOME ENVIRONMENT



HOME ENVIRONMENT

พื้นท่ีบรเิวณรอบบ้าน



HOME ENVIRONMENT

การจัดสรรส่วนต่างๆในบ้าน แบ่งเป็น 3 
ขอบเขต แต่ละขอบเขตมีท่ีนอน ตู้เสื้อผ้า
ครัวและตู้เย็น โดยบ้านอยู่สูงจากพื้น
ประมาณ 2.5 เมตร



HOME ENVIRONMENT

ห้องน ้าในบ้านต้ังอยู่ชั้นล่างมี 1 ห้อง ไม่มีไฟ เป็นส้วมซึม



HOME ENVIRONMENT

มีการเลี้ยงแมว 2 ตัว
โดยให้อาศัยร่วมกัน ใกล้กับท่ีนอน



HOME ENVIRONMENT

มีขยะท้ิงไว้ตลอดตามทางใน

บ้าน และจานชามท่ีไม่ล้างท่ีวาง

ไว้รมิบ้าน มียุงเเละแมลงวัน

ปรมิาณมาก



HOME ENVIRONMENT

ชั้นล่างเป็นท่ีอยู่ของพี่สะใภ้ ซึ่งอยู่

ข้างห้องน ้า และมีท่ีเก็บของ

ล้อมรอบ มีขยะวางอยู่ตามทาง มี

การต่อเติมบ้านชั้นล่าง



HOME ENVIRONMENT

ครอบครัวนอนด้วยกัน 4 คน นอน

เรยีงกันเป็น ลูกสาว แม่ ลูกชาย พ่อ

ตามล าดับ นอนบนฟูกสูงจากพื้น

ประมาณ 5 ซม. ไม่ติดรมิ ไม่มีความ

เสี่ยงในการพลัดตกจากท่ีสูง



PROBLEM 

AND 

GOAL OF TREATMENT



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT
PROBLEM GOAL OF TREATMENT

1) ให้บุตรรับประทานนมผสมร่วมกับการดูดจากขวดป๊ัม
นมเก็บ

- ให้มารดาตระหนักถงึความส าคัญของการกินนมแม่
- ทราบความแตกต่างของการกินนมแม่ เปรยีบเทียบกับ
นมผสม

2) มารดารู้สึกว่าลูกปฏิเสธการดดูนมจากเต้าและมีอาการ
หวดีร้องเมื่อต้องดูดนมจากเต้า

-ให้มารดาเข้าใจถึงสาเหตุของอาการของลกู
-สอนมารดาถึงวธีิในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเก่ียวกับารกใ้้
หนมจากเต้า



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT

PROBLEM GOAL OF TREATMENT

3) มารดาจะต้องไปท างานในอีกประมาณ 1-2 เดือน
กังวลว่าจะไม่มีเวลาให้นมบุตร และไม่มีการวางแผนเก็บ
น ้านมล่วงหน้า

- มารดาทราบวธีิการเก็บน า้นมท่ีถูกวธีิ
- มารดาทราบวธีิการน าน ้านมท่ีเก็บมาใช้

4) หลังจากไปท างาน มารดายังไม่ได้วางแผนว่าใครจะเป็น
คนเล้ียงดูบุตร

- ผู้ดูแลบุตรทราบวธิีการให้นมทารกอย่างถกูวธิี
- ผู้ดูแลรู้วธีิการดูแลเด็กท่ีถูกวธีิ
- ผู้ดูแลมีความน่าเช่ือถือ



PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT

PROBLEM GOAL OF TREATMENT

5) มารดามีโรคประจ าตัว HTN - มารดาเข้าใจในตัวโรคและการด าเนินของโรคท่ีเป็น
- มารดาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกิน และ กินยาอย่าง
สม ่าเสมอ

6) เป็นบ้าน2ช้ัน บันไดทางข้ึนค่อนข้างชัน เส่ียงต่อการ
พลัดตกของเด็กเลก็

- มารดาทราบถึงปัญหาและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ และมี
การวางแผนการแก้ไขปํญหาล่วงหน้า



PROBLEM GOAL OF TREATMENT

7) บรเิวณมีเศษขยะและแมลงวันในบา้นค่อนข้างมาก
มีน ้าขังรอบๆบรเิวณบา้น มียุงเยอะ

-สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขอนามัยท่ีดี
- สมาชิกในบ้านทราบถงึอันตรายของโรคไขเ้ลือดออก
- บรเิวณบ้านสะอาด มีการเก็บขยะเป็นท่ีทาง
- มีการวางแผนการป้องกันยุง และก าจัดลูกน ้ายุงลายท่ีถูก
วธิี

8) มีเด็กในบ้านอายุ 5 ขวบซ่ึงยังไม่สามารถแยกแยะเร ื่อง
สมมติได้ อาจเกิดอุบัติเหตุต่อลูกได้

-ให้มารดาตระหนักถึงการดูแลบุตรท้ังสองคนอยา่งใกล้ชิด

PROBLEM AND GOAL OF TREATMENT



PREVENTION 

AND 

HEALTH PROMOTION



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

1) ให้บุตรรับประทานนมผสมร่วมกับการดูดจากขวดป๊ัมนมเก็บ

- อธิบายให้มารดาเข้าใจถึงประโยชน์ของการให้นมแม่เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
- เปรยีบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการให้นมแม่ และ นมผสม



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

2) มารดารู้สึกว่าลูกปฏิเสธการดูดนมจากเต้าและมีอาการหวดีร้องเม่ือต้องดูดนมจากเต้า

-กระตุ้นให้บุตรดูดนมจากเต้าบ่อยมากข้ึน
-หลีกเล่ียงการดูดนมจากขวด
-อธิบายมารดาว่าสาเหตุของการหวดีร้องเกิดจากการท่ีมารดาให้ดูดนมจากขวด และถ้าน้องดูดนมจากเต้าจน
เป็นประจ าอาการเหล่าน้ีจะดีข้ึน
-ประเมินการเข้าเต้าเบื้องต้น
-สอนท่าทางและข้ันตอนการเข้าเต้าท่ีถูกต้อง และให้มารดาลองท าตาม



ก่อนสอน หลังสอน

Latch on 0 -

Audible 0 -

Type of nipple 2 -

Comfort 2 -

Hold 0 -

Total 4 -

หลงัจากสอน จรงิๆอแลว้มารดาเขา้เตา้ไดอ้ยา่ง
ถูกวธิแีลว้แต่ในขณะนัน้บุตรไมย่อมตื่นมาดดู
เน่ืองจากก าลงันอนอยู่



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

3) มารดาจะต้องไปท างานในอีกประมาณ 1-2 เดือน
กังวลว่าจะไม่มีเวลาให้นมบุตร และไม่มีการวางแผนเก็บน ้านมล่วงหน้า

- ให้ข้อมูลเก่ียวกับวธีิการป๊ัมน ้านมเก็บ
- สอนวธิีการเก็บน ้านม และการน ามาใช้ท่ีถูกต้อง



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

4) หลังจากไปท างาน มารดายังไม่ได้วางแผนว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงดบุูตร

-ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหน้าท่ีของผู้ท่ีจะต้องมาเลี้ยงบุตรคร่าวๆว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรบ้างท่ี
ถูกวธิี ช่วยให้มารดาตัดสินใจหาบุคคลในการมาเลีย้งบุตรได้มากขึ้น
-ส่งเสรมิให้คนในบ้านเป็นคนเลี้ยงดบุูตร เนื่องจากสามารถสร้างเสรมิสายสัมพันธ์คนใน
ครอบครัวได้ และยังให้ความรักและเอ็นดูบุตรมากกว่าบุคคลท่ีจ้างมา



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

5) มารดามีโรคประจ าตัว hypertension

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรค การด าเนินของโรค และภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อท าให้มารดาตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลตนเอง

- บอกแนวทางการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
- ให้ก าลังใจและชื่นชมมารดาท่ีรับประทานยาอย่างสม า่เสมอ
- แนะน าให้มารดาไปพบแพทย์อย่างสม ่าเสมอเพื่อติดตามอาการและตรวจหาภาวะแทรกซ้อน

เบ้ืองต้น



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

6)  เป็นบ้าน 2 ชั้น บันไดทางขึ้นค่อนข้างชัน เสี่ยงต่อการพลัดตกของเด็กเล็ก

- ชี้ให้เห็นถึงปัญหา/อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขึ้นลงบันไดในเด็กเลก็
- ช่วยคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนล่วงหน้า



PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

7) บรเิวณมีเศษขยะและแมลงวันในบ้านค่อนข้างมาก มีน ้าขังรอบๆบรเิวณบ้าน มียุงเยอะ

-อธิบายให้สมาชิกในครอบครัวทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขอนามัยท่ีดี
- อธิบายให้สมาชิกในบ้านทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
- แนะน าวธิีการจัดระเบียบบรเิวณบ้าน มีการเก็บขยะเป็นท่ีทาง
- อธิบายการดูแลบ้านให้มีสุขอนามัยท่ีดี
- แนะน าวธิีการป้องกันโรคไข้เลือดออกและร่วมกันวางแผนการป้องกันยุงลาย และวธิีการก าจัด
ลูกน ้ายุงลายกับคนในครอบครัว
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8) มีเด็กในบ้านอายุ 5 ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะเร ื่องสมมติได้ อาจเกิดอุบัติเหตุต่อ
ทารกได้

- อธิบายให้มารดาเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กแต่ละวัยและระมัดระวังในการดูแลบุตรท้ัง2คน
- แนะน าให้มารดามีการพูดคุยและตกลงบุตรอย่างใจเย็น เข้าใจง่าย และแสดงเหตุผล



THANKS..


