
 

SPENT Nutrition Hybrid Interhospital Conference ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-13.35 น. 

ณ หYองประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดYานการแพทยhและโรงเรียนพยาบาล 

คณะแพทยศาสตรhโรงพยาบาลรามาธิบด ี 

และผlานระบบออนไลนh 

 

Case 1: โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ผูป่้วยหญงิไทยคู ่อาย ุ30 ปี  

อาชพี แมบ่า้น    

อาการสาํคญั: ปวดทอ้ง 10 ชั ?วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล 

ประวติัปัจจบุนั:  

4 เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล มปัีสสาวะบอ่ย กลางวนั 4-5ครั Kง กลางคนื 4-5ครั Kง หวินํKาบอ่ย กนิจ ุ

นํKาหนกัลด 88 เป็น 83 ในเวลา 2 เดอืน ไมม่อีาการมอืสั ?น ใจสั ?น ไมม่ถ่ีายเหลว 

2 เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล ปวดจกุใตล้ิKนปี?แน่นๆ เป็นๆ หายๆ ไปโรงพยาบาลไดย้าฉดี ยาลด

กรดกลบัมารบัประทาน อาการดขีึKนบา้งแต่ยงัมอีาการเป็นๆหายๆ สปัดาหล์ะ 2-3 ครั Kง 

 10 ชั ?วโมงก่อนมาโรงพยาบาล หลงัรบัประทานอาหาร มอีาการปวดจกุแน่นทอ้งบรเิวณใตล้ิKนปี?  

เป็นขึKนมาทนัท ีpain score 10/10 ไมร่า้วไปที?ใด ไมส่มัพนัธก์บัทา่ทาง อาการปวดเป็นตลอดเวลา มชีว่ง

ที?บรรเทาลงแต่ไมห่ายสนิท ไมไ่ดก้นิยาแกป้วด ไมม่ไีข ้มคีลื?นไสไ้มอ่าเจยีน ไมม่ทีอ้งเสยีถ่ายเหลว ไมม่ี

ตวัเหลอืงตาเหลอืง ไมม่ปัีสสาวะแสบขดั ไมม่เีลอืดออกทางชอ่งคลอดหรอืตกขาวผดิปกต ินอนพกัแลว้

อาการไมด่ขีึKนจงึมาโรงพยาบาล 

ประวติัอดีต: 

- ปฏเิสธโรคประจาํตวั 

- ผา่ตดัไสต้ิ?งอกัเสบ 10 ปีก่อนมาโรงพยาบาล, ผา่ตดัตลอดบุตรสองครั Kง ลา่สดุ 6 ปีก่อนมา

โรงพยาบาล, ผา่ตดัถุงนํKารงัไขด่า้นซา้ยแตก มนีาคม 2562 

- G2P2002 คลอดบุตรคนสดุทา้ย 6 ปีก่อน ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น บุตรทั Kงสองคนสขุภาพแขง็แรงด ี 

ไมม่โีรคประจาํตวั 

- LMP 11 กรกฎาคม 2563 (17 วนัก่อนมาโรงพยาบาล) 

ประวติัยา: ปัจจบุนัรบัประทาน OCP (mercilon) 1 เมด็ ก่อนนอน ตั Kงแต่มนีาคม 2563 

 



 

ประวติัส่วนตวั:  

- ปฏเิสธประวตัสิบูบุหรี?/ดื?มสรุา/ใชย้าสมนุไพร อาหารเสรมิ 

- ปฏเิสธประวตัใิชส้ารเสพตดิทกุชนิด/สกัลาย/ประวตัริบัเลอืด 

ประวติัครอบครวั: 

- บดิาเสยีชวีติดว้ยมะเรง็ต่อมนํKาเหลอืง 3 เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล 

- -ปฏเิสธประวตัโิรคทางพนัธกุรรมหรอืโรคตดิเชืKออื?น ๆ ในครอบครวั 

 

Physical examination 

Vital signs: BT 36.4oc, BP 128/75 mmHg, PR 78/min, RR 18/min,  

General appearance: a young female, obese, look distress 

BW 83 kg, Ht 162 cm, BMI 31.6 kg/m2 

Skin: no rash, no petechiae, no ecchymosis 

HEENT: mildly pale conjunctivae, anicteric sclerae, no palpable cervical or supraclavicular 

lymph nodes 

Respiratory system: normal chest wall, trachea in midline, equal chest expansion, equal chest 

percussion, normal breath sound, no adventitious sound 

CVS: PMI at 5th ICS MCL, no heave, np thrill, normal S1S2, no murmur 

Abdomen: fatty contour, no signs of chronic liver disease, no signs of portal hypertension, 

surgical scar at low midline and McBurney’s point, hypoactive bowel sounds, soft,  

severe tenderness at epigastrium, no rebound tenderness, no guarding, no mass,  

Murphy’s sign - negative, FIST test - negative, fluid thrill - negative, shifting dullness - negative, 

liver 3 cm below right costal margin, liver span 12 cm, spleen 3 cm below left costal margin, 

splenic dullness - positive 

Neurological examination: intact  

  



Case 2: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลYา 

หญงิไทย 18 ปี  อาชพีแมบ่า้น  
ภมูลิาํเนากรงุเทพมหานคร นบัถอืศาสนาอสิลาม 

อาการสาํคญั: เหนื?อยมากขึKน 1 สปัดาห ์ก่อนมารพ. 

ประวติัปัจจบุนั:  

- 1 เดอืน ก่อนมารพ. เริ?มรูส้กึเหนื?อยงา่ยเวลาเดนิ/ออกแรง กนิอาหารลดลง 50% นํKาหนกัลดจาก 

45 เหลอื 37 กโิลกรมั 

- 1 สปัดาห ์ก่อนมารพ. เบื?ออาหารมากขึKน รูส้กึเหนื?อยงา่ยขึKนเวลาทาํกจิวตัรประจาํวนั จงึมารพ.  

 

Physical examination 

Vital signs: BT 38.4°C, BP 100/70mmHg, PR 130/min, RR 18/min 

General appearance: a young Thai female, good consciousness, hyposthenic build 
generalized muscle wasting, look pale, no jaundice  
Skin: no rash, white nails 
HEENT: pale conjunctivae, anicteric sclerae 
Cardiovascular system: regular HR, PMI at 5th ICS at MCL, normal S1S2, no murmur 

Respiratory system: unremarkable 

Abdomen: unremarkable 
Lymph nodes: not palpable 
Neurological examination: pupils 3 mm RTL-BE, motor power at least grade IV all extremities 

 

 

 

 

 


