
 

SPENT Nutrition Inter-hospital Conference (Online) คร้ังที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

จัดโดย: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 

Case 1: หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 
ชายไทยโสด อายุ 22 ปี  
อาชีพ นักเรียนนายร้อยทหารปี 3 ภูมิล าเนา จ.นครราชสีมา 
อาการส าคัญ: วูบ 1 ชม.  
ประวัติปัจจุบัน: 
 1 วันก่อน เดินทางไปทดสอบร่างกายที่ จ.ลพบุรี ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า จนถึงเวลาทดสอบร่างกาย เวลา 9 น. 
ทดสอบร่างกายดันพ้ืน ดึงข้อ ประมาณ 30 นาที ในที่ร่ม และเร่ิมว่ิงกลางแจ้ง หลังจากว่ิง 2.5 กม. เร่ิมปวดตึงกล้ามเน้ือที่ขา 2 
ข้าง ขณะว่ิง หายใจเหน่ือย ต่อมารู้สึกเกร็งที่ขา 2 ข้าง แล้วล้ม วูบ เพ่ือนที่ว่ิงตามมาช่วยพยุงไว้ ไม่มีศีรษะกระแทกพ้ืน ไม่มีชัก 
ไม่มีแน่นหน้าอก ผู้ป่วยจ าเหตุการณ์ได้ในช่วงที่ล้ม หลังจากน้ันรู้สึกตัวอีกคร้ังที่โรงพยาบาล   
ประวัติอดีต: 
 - ปฏิเสธโรคประจ าตัว 
 - ไม่เคยผ่าตัด 
 - แรกคลอด คลอดปกติ ได้รับยาและวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
ประวัติส่วนตัว: ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ไม่แพ้ยา ปฏิเสธกินยาประจ า  
ประวัติครอบครัว: มีพ่ีน้อง 3 คน ผู้ป่วยเป็นบุตรชายคนโต น้องชาย 2 คน อาการปกติ ไม่เคยมีอาการเหมือนผู้ป่วย 
 
Physical examination 
Vital signs: T 41.0 °C, P 120/min - regular, BP 90/60 mmHg, RR 28/min 
Ht 169 cm, BW 95 kg, BMI 33.2 kg/m2 
GA: not pale, no jaundice, no pitting edema 
CVS: normal S1S2, no murmur 
Lungs: equal and normal breath sounds 
Nervous system: pupils 3 mm RTL BE, full EOM, no facial palsy 

  



 

Case 2: สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
           มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ชายไทย อายุ 78 ปี ภูมิล าเนา กรุงเทพมหานคร  
อาการส าคัญ: เหน่ือยมากข้ึน 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล 
ประวัติปัจจุบัน:  

- 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหน่ือยมากข้ึน ไอมีเสมหะ ร่วมกับมีไข้ต่ า ๆ ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ปอดติดเช้ือ 
และมีภาวะซีด ได้รับการรักษาด้วยการฉีดยา ได้ยาฆ่าเช้ือและวิตามินกลับไปรับประทาน อาการไอและไข้ดีข้ึน แต่ยา
วิตามินกินไม่สม่ าเสมอ อาการเหน่ือยอ่อนเพลียยังมีอยู่บ้าง ไม่ได้มาพบแพทย์ตามนัด 

- 5 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการชาขาและมือสองข้าง อาการเป็นมากข้ึนใน 2 เดือน แต่ไม่มีอ่อนแรง เดินทรงตัว
ล าบากมากข้ึนต้องใช้ไม้เท้า เดิมเดินได้แข็งแรงดี อาการค่อยๆ เป็นมากข้ึนเร่ือย ๆ กลั้นอุจจาระและปัสสาวะได้ปกติ 
อาการปวดต้นคอมีบ้าง เป็นบางคร้ัง  

- 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหน่ือยมากข้ึน มีไข้ ไอมีเสหมะ ได้รับการวินิจฉัยว่า aspiration pneumonia 
with acute respiratory failure เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และปรึกษา NST เร่ืองภาวะทุพโภชนาการ น้ าหนักเดิม 
56 กิโลกรัมเมื่อปี 2559 จากน้ันไม่ได้ช่ังน้ าหนัก น้ าหนักปัจจุบัน 45 กิโลกรัม น้ าหนักลดลง 11 กิโลกรัม ใน 1 ปี 

ประวัติอดีต: 

- 8 ปีก่อน เคยเป็นวัณโรคปอด ได้รับการรักษาแบบ pulmonary TB smear negative (2IRZE/4IR) 

- ตา 2 ข้างเป็นต้อหิน 

- ตัดถุงน้ าดีไปแล้ว 

- ไม่แพ้ยา ไม่เคยได้รับเลือด  
ประวัติส่วนตัว: ไม่สูบบุหร่ี เคยด่ืมสุราบ้างบางโอกาส แต่เลิกมา 8 ปี   
Physical examination:  
Vital signs: BT 37o C, HR 80/min, BP 120/60 mmHg, RR 20/min  
ABW 45 kg, height 172 cm, BMI 15.2 kg/m2 
GA: A Thai male, good consciousness, well cooperative, looked cachexia 
HEENT: mildly pale, anicteric sclera, glossitis, no angular cheilitis, loss of temporal fat pads 
CVS: normal S1S2, no murmur 
Lung: mild crepitation at right lower lung 
Abdomen: soft, no hepatosplenomegaly 
Extremities: no edema, generalized muscle wasting 
Skin: generalized xerosis cutis  
Neurological examinations at admission: good consciousness and orientation to time, place and person;   
cranial nerves - intact all, pupils 2 mm; motor power - grade V all; sensory - loss pinprick sensation at 
palms and half of lower legs, intact light touch, proprioception and vibration intact; cerebella sign – 
negative; DTR 2+, BBK withdraw, clonus negative 


