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Breastfeeding case study 14



• มารดาอายุ 26 ปี G2P1A0 Para 3-0-0-3 (Last 71 days) 

• เช ือ้ชาตไิทย สญัชาตไิทย ศาสนาพุทธ

• ภมูลิ าเนาต าบล บางปลากด อ าเภอ องครกัษ ์ จงัหวดั นครนายก

• อาชพี เสมยีนประจ าสนามกอลฟ์

• ปัจจบุนัลาออกจากงาน ไม่ไดป้ระกอบอาชพี ไม่ไดว้างแผนกลบัไปท างานอกี

• อาศยัอยูก่บัสามี ชาวเกาหลี ท างานทีส่นามกอลฟ์ เงนิเดอืน 80,000 บาท/เดอืน

Patient profile 



• G2P1A0 GA 37+2 wk by US คลอด C/S due to twin B breech presentation
เมือ่ 11/10/60

• คลอด twin A เวลา 14.09 น. ได ้ term male NB BBW 2750 gm APGAR 9,10,10

• คลอด twin B เวลา 14.10 น. ได ้ term female NB BBW 2540 gm APGAR  9,10,10

• หลงัคลอด ทารกอาการปกตดิี ไม่มภีาวะหายใจเรว็ ไม่มตีวัเหลอืงตาเหลอืง
ทารกอยู่โรงพยาบาลหลงัคลอดนาน 3 วนัจงึไดก้ลบับา้น

• ได ้Early bonding 8 hr. หลงัคลอด โดยทารกดนูมคร ัง้ละ ประมาณ 5 นาทตีอ่คน ประมาณ 2-3 
คร ัง้
หลงัจากน้ันใหเ้ขา้เตา้ทุก 2-3 ช ัว่โมง ดนูมคร ัง้ละ 15-20 นาที ตอ่คน

Present illness



• Postpartum day 71 (10wk) มารดาไม่มปีวดทอ้ง ไม่มเีจ็บแผล แผลผ่าตดัดี ไม่มภีาวะแทรกซอ้น
อจุจาระและปัสสาวะไดป้กติ ไม่มเีลอืดออกผดิปกตทิางชอ่งคลอด น า้คาวปลาหยุดมาประมาณ 1 
เดอืน ทอ้งลดดี ตอนนีย้งัไม่มปีระจ าเดอืน ไม่มอีาการไข ้ ไอน า้มูก ไม่มทีอ้งเสยีถา่ยเหลว หรอื ปัสสาวะ
แสบขดั

• ไม่เจ็บหรอืคดัตงึเตา้นม ปัจจบุนัมารดาใหน้มบุตรเป็น
- ดืม่นมจากเตา้ของมารดา 4-5 คร ัง้/วนั/คน คร ัง้ละ 15-20 นาที โดยใหล้กูดดูนมทลีะเตา้
- ดืม่นมมารดาจากขวดนนม 3-4 ขวด/วนั/คน คร ัง้ละ 3 ออนซ ์
- ดืม่นมผสม 3-4 ขวด/วนั/คน คร ัง้ละ 3 ออนซ ์

• รวมมารดาใหบุ้ตร ดืม่นม ทุก 2 ชม. วนัละ 10-13 คร ัง้

• หลงัดืม่นม มารดาจบัลกูเรอ 5 นาที

• มารดาใหล้กูดืม่น า้หลงัจากกนินมผสม รวมประมาณวนัละ 2 ออนซ ์

Present illness



• มารดาลกูสกึว่า นมมารดามไีม่เพยีงพอจงึใหน้มผสมเสรมิกบันมมารดา

• ลกูชอบดดูนมจากขวดนมมากกว่า ดืม่จากเตา้มารดา โดยบตุรชาย คนโตดดูนมเกง่กวา่
บุตรสาวคนเล็ก

• บตุรชายคนโตมกัมอีาการรอ้งงอแงเวลาดดูนมจากเตา้มารดา

• บตุรทัง้ 2 คนชอบมอีาการหายใจครดืคราด ในระหว่างวนัและขณะใหน้ม

• ลกูอจุจาระวนัละ 1-2 คร ัง้ เปลีย่นผา้ออ้ม วนัละ 4-5 คร ัง้ ไม่มกีน้แดง ไม่มทีอ้งเสยี หรอื แหวะ
นมบ่อยๆ

• ลกูชาย (Twin A) ปัจจบุนัน า้หนัก 5.8 กโิลกรมั (แรกคลอด 2.75 กโิลกรมั)

• ลกูสาว (Twin B) ปัจจบุนัน า้หนัก 4.6 กโิลกรมั (แรกคลอด 2.54 กโิลกรมั)

Present illness



• มารดาปัม๊นมดว้ยเคร ือ่งปัม๊นม วนัละ 5 คร ัง้ ทุก 4-5 ช ัว่โมง ไดน้มคร ัง้ละ 6 ออนซ ์
( 3 ออนซต์อ่เตา้นม 1 ขา้ง)

• หลงัจากปัม๊นมเสรจ็จะเก็บในถงุใสใ่นตูเ้ย็น 1 ประตชูอ่งแชแ่ข็ง กอ่นใหบ้ตุรดืม่นม จะน ามา
แชใ่นน ้าอุน่กอ่น โดยไม่เคยเหลอืน า้นมเก็บ มารดาใชน้ ้านมทีปั่ม๊ออกมาหมดทุกวนั

• มารดาทราบและเคยไดร้บัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประโยชนข์องนมแม่ มแีผนจะใหน้มบตุร
นานประมาณ 1 ปี

• มารดาลา้งขวดนมโดยเคร ือ่งน่ึงขวดนมอตัโนมตัิ นาน 45 นาที โดยน่ึงทัง้ขวดนม จกุนม
และ ฝาขวดนม

Present illness



• นอนหอ้งเดยีวกบัสามี และลกูฝาแฝด โดยลกูฝาแฝดนอนในเปลมมีุง้คลุม
ทีต่ ัง้ขา้งเตยีงนอน เป็นหอ้งแอร์ มมีุง้ลวด

• ลกูชายคนโต นอนหอ้งเดยีวกบัคณุยาย

• ลกูฝาแฝด ถ่ายวนัละ 1 ครัง้ ลกัษณะเน้ือน่ิมเหลวๆ สเีหลอืง ไมม่เีบ่งยาก/

นาน ขบัปัสสาวะวนัละ 4-5 ครัง้/วนั สเีหลอืงใส

Present illness



• ปฏเิสธโรคประจ าตวั

• ปฏเิสธยาทีใ่ชป้ระจ า

• เคยรบัประทานยาประสานน ้านม (ซือ้จากรา้นขายยาใน
หา้งสรรพสนิคา้ สรรพคณุ:ช่วยเพิม่น ้านม แต่ไมเ่หน็ผลจงึเลกิ
รบัประทาน)

• ปฏเิสธประวตัแิพย้า/อาหาร/สารเคมี

• ปฏเิสธประวตัสิบูบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Past history



• PARA 3-0-0-3 Last 73 วนั

• G1 อายุ 5 ปี term male (สามคีนแรก) คลอด normal labor เมื่อ 18 

กนัยายน 2555 (GA 39+4 wk) APGAR 9,10,10 (หกัส1ี) BBW 3,370 

gm หลงัคลอดไมม่ภีาวะแทรกซอ้น

กนินมแมอ่ยา่งเดยีว 2 เดอืน เน่ืองจากลกูไมย่อมดดูเตา้ หลงัจากทีใ่ห้
ดดูเตา้สลบักบัขวดนม

• G2 as above

OB-GYNE history



• ปฏเิสธประวตัโิรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

• วางแผนอยากคมุก าเนิด ดว้ยยาคมุชนิดฝัง ชนิดนาน 5 ปี

OB-GYNE history



• เรยีนจบชัน้ม.6 

• ลาออกจากงานประจ าหลงัคลอดทอ้งที่ 2 เน่ืองจากสามคีนปัจจุบนัอยากใหเ้ลีย้งลกูอยู่ทีบ่า้น

• เดมิประกอบอาชพี เสมยีน ท างานทีส่นามกอลฟ์ใกลบ้า้น

• สามคีนแรก อายุ 27 ปี อยูจ่.สระแกว้ เลกิรากนัได้ 2-3 ปี (บดิาของลกูคนโต)

• สามคีนปัจจุบนั เป็นชาวเกาหลี อายุ 46 ปี (บดิาของลกูฝาแฝด)

• ประกอบอาชพี พนกังานฝ่ายตอ้นรบั ทีส่นามกอลฟ์ใกลบ้า้น ; รายได้ 80,000 บาทต่อเดอืน

• ท างานทุกวนั กลบับา้นประมาณ 21.00 น. 

• ปัจจุบนัอาศยัอยูก่บัคุณยาย (เป็นคนชว่ยเลีย้งลกู), น้องชาย, น้องสาว และสามคีนปัจจุบนั

Family history



• General appearance : A Thai female, good consciousness, mild 
pale, no jaundice

• HEENT : mild pale conjunctiva, anicteric sclera

• CVS : normal S1S2, no murmur, full pulse, regular rhythm

• RS : Clear, no adventitious sound

• Abdomen : normoactive bowel sound, soft, not tender, uterus 
can not be palpate

• Extremities : no pitting edema, capillary refill time < 2 secounds

PHYSICAL EXAMINATION(MOTHER)



• Breast examination : 

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

– Nipple length :       Right 1.0 cm, Left 0.9 cm

– Nipple diameter :   Right 1.1 cm, Left 1.0 cm

– Areola radius :       Right 1.4 cm, Left 2 cm

PHYSICAL EXAMINATION(MOTHER)



• General appearance : A Thai male newborn, alert, not pale, no 
jaundice , chubby face

• HEENT : AF 1.5*1.5 cm, PF finger tip, not pale conjunctiva, anicteric 
sclera, no conjunctivitis, no secretion both nostril, no dry lips ,mild 
tongue tie

• CVS : full pulse, regular rhythm, normal S1S2, no murmur

• RS : no retraction, clear, no adventitious sound

PHYSICAL EXAMINATION(TWIN A)



• Abdomen : normoactive bowel sound, soft, not tender

• Extremities : capillary refill time < 2 seconds

• Skin : erythematous MP rash on face, mild desquamation 
perioral area, no lesion at extensor area, no lesion on palm 
and sole

• Genitalia : descended both testis, normal male genitalis

• Neuro : normotonia, active movement all extremities

PHYSICAL EXAMINATION(TWIN A)



TWIN A



• General appearance : A Thai female newborn, alert, 
not pale, no jaundice , chubby face

• HEENT : AF 1.5*1.5 cm, PF finger tip, not pale 
conjunctiva, anicteric sclera, no conjunctivitis, 
yellowish secretion both nostril, no dry lips ,no 
tongue tie

• CVS : full pulse, regular rhythm, normal S1S2, no 
murmur

• RS : no retraction, clear, no adventitious sound

PHYSICAL EXAMINATION(TWIN B)



• Abdomen : normoactive bowel sound, soft, not tender

• Extremities : capillary refill time < 2 seconds

• Skin : erythematous MP rash on face, erythematous 
papule at chin, no abcess, no lesion on extensor area, 
no lesion on palm and sole

• Genitalia : normal female genitalis, prominent labia 
major

• Neuro : normotonia, active movement all extremities

PHYSICAL EXAMINATION(TWIN B)



TWIN B



TWIN B



มะเรง็เมด็เลอืดขาว
Death 2555

75 year olds
No underlying disease
แม่บา้น

49 year olds
No underlying disease

52 year olds
No underlying disease

26 year olds
No underlying disease
ลาออกจากงาน หลงัคลอดลกู

45 year olds
No underlying disease
ผูจ้ดัการ สนามกอลฟ์

22 year olds
No underlying disease
รบัจา้งทัว่ไป

9 year olds
No underlying disease
เรยีน ป.3

5 year olds
No underlying disease
เรยีนหนงัสอื

2 months
No underlying disease

2 months
No underlying disease




