
 มีประวตัิฝากครรภ์ที่ รพ. ศนูย์การแพทย์ฯ 
มีความเสี่ยง ANC risk

 1. high risk for GDM due to 
glycosuria at 2nd trimester > 50 g

 GCT =  99 mg% > no GDM

 หลงัคลอดไมมี่ภาวะแทรกซ้อนใดๆ



 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561















General appearance

A Thai female, good consciousness, 
not pale, no jaundice, no cyanosis, co-operated

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

soft, not tender, normoactive bowel sound, uterine 
size 4FB under umbilicus

Extremities: 

no pitting edema, capillary refill < 2sec



Breast examination

Appearance : Symmetrical, no breast engorgement, 
no sign of inflammation, no palpable mass, no 
nipple cracking

Nipple length : Rt side 0.6 cm Lt side 0.8 cm

Nipple diameter : Rt side 1.0 cm Lt side 1.5 cm

Areola radius : Rt side 2.5 cm Lt side 2 cm

Physical Examination (แม่)





General appearance 

A Thai newborn, active, alert, no jaundice

HEENT

not pale conjunctiva, anicteric sclera, AF 2x2 cm, 
PF finger tip, no 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 (ลูก)



Breast

normal breast buds

Abdomen

Globular shape, no redness at umbilicus, no 
distension, normoactive bowel sound, soft, not tender, 
perforated anus

Genitalia

normal, descend testis

Skin

no petichiae, no rash, no jaundice

Extremities

capillary refill<2 sec, no deformities, negative 
Barlow/Ortolani

Physical Examination (ลูก)
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LATCH score ก่อนสอน



9

LATCH score หลงัสอน





ปัญหาของผู้ป่วย
(Problems)

เป้าหมายการดแูลแต่ละปัญหา
(Goal of Rx)

1. Post - NL day 6 ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการคมุก าเนิด ชีแ้จ้งข้อดี
และข้อเสียของการคมุก าเนิดแต่ละชนิด ทัง้
แบบกิน ฉีด ฝัง ใสห่ว่ง ซึง่คนไข้เลือกกินยา
คมุก าเนิด

2. การให้ บตุรดื่มน า้เปลา่ เน่ืองจากกลวั
ลกูปากแห้ง คอแห้ง

แนะน าว่าน า้เปลา่ไมจ่ าเป็นต่อทารก เเละอาจ
ท าให้ทารกดดูนมได้น้อยลง ประกอบกบันมแม่
นัน้มีสารอาหารและน า้เพียงพอแล้วควรให้ดดู
นมแมอ่ย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

3. การเข้าเต้าที่ยงัไมด่ี (Latch
score 7 )

สอนผู้ ป่วยถึงการเข้าเต้าอย่างถกูวิธี
หลงัการสอนผู้ ป่วยสามารถให้นมบตุร และเข้า
เต้าอย่างเหมาะสมมากขึน้ (Latch 
score 9)



ปัญหาของผู้ป่วย
(Problems)

เป้าหมายการดแูลแต่ละปัญหา
(Goal of Rx)

4. เช็ดสะดือไม่ถกูวิธี สอนการเช็ดสะดืออย่างถกูวิธี ต้องเช็ดถึงโคน
ด้านใน

5. ไม่มีมุ้ง หรือ มุ้งลวด กนัยงุ แนะน าให้ปิดปากภาชนะที่มีน า้ขงั ให้มิดชิด
เปลี่ยนน า้ทกุๆ 7วนั หรือพิจารณาใช้
ทรายอะเบท

6. ขาดความรู้เร่ืองวคัซีน แนะน าและให้ความรู้เร่ืองวคัซีน






