Case 1
ผู้ หญิ งไทยคู่ อายุ 42 ปี อาชี พพนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ
CC: ปวดแน่ นท้ องด้ านซ้ าย A เดื อน ก่ อนมา รพ.
PI:
1 เดื อนก่ อน มา รพ. มี อาการปวดท้ องน้ อยด้ านซ้ าย ปวดตื H อๆ ไม่ ร้ าวไปไหน ปวดไม่ สั มพั นธ์ กั บท่ าท่ าง
ปวดเป็ นๆหายๆ สั งเกตว่ ามี ท้ องอื ดมากขึ Hน รั บประทานอาหารได้ เท่ าๆ เดิ ม ไม่ มี ไข้ ไม่ มี อาการคลืR นใส้
ไม่ มี อาเจี ยน ไม่ มี อาการถ่ ายอุ จจาระเหลวหรื อท้ องผู ก
1 สั ปดาห์ ก่ อนมา รพ. อาการปวดท้ องเหมื อนๆ เดิ ม แต่ รู้ สึ กว่ ามี อาการท้ องอื ดมากขึ Hน จึ งไปพบแพทย์
ทีR คลิ นิ กและไปรั บการตรวจรั กษาต่ อทีR รพ.เอกชน พบความผิ ดปกติ จึ งขอมารั บการรั กษาต่ อทีR รพ.
พระมงกุ ฎเกล้ า
PH: ไม่ มี โรคประจํ าตั วและยารั บประทานประจํ า
Physical examination
¡ Vital signs: BT 37.6oC, PR 80/min, RR 16/min, BP130/80 mmHg (supine), 128/80 mmHg
(upright)
¡ Body weight 66 kg, Height 168 cm , BMI 23.38 kg/m2
¡ GA: A middle-aged Thai woman, good consciousness, no cushingoid appearance
¡ HEENT: Not pale conjuntivae, Not icteric sclerae , No cervical lymphadenopathy
Thyroid gland: 15 gram, no mass
¡ CVS: PMI at 5th ICS in MCL, no heaving, no thrill, normal S1 and S2, no murmur
¡ Lungs: normal breath sound, no adventitious sound
¡ Abdomen: mild distension, palpable mass left lower abdomen, size about 8 cm,
movable, soft consistency, normoactive bowel sound,
no hepatosplenomegaly, no ascites , no lymphadenopathy
¡ Extremities: no pitting edema
¡ Skin: no purplish striae, no thin skin, no ecchymosis
Investigation
¡ CBC: Hb 13.7 g/dL, Hct 41.4%, WBC 7,500/mm3
(PMN58% Lymph40% Eo 2% Baso 2%) , Plt 257,000/mm3
¡ BUN 12.2 mg/dL Cr 0.9 mg/dL
¡ Na 141 mmol/L, K
4.04 mmol/L
Cl
100 mmol/L, HCO3
26.5 mmol/L

