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ผูปวยรายที่ 1 :  A 77-year-old woman with progressive dyspnea 12 days 

 

พญ. ชัญญา ชมเชย / ผศ.พญ. พิชญาภา รุจิวิชชญ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 77 ป เชื้อชาติไทย สญัชาตไิทย ศาสนาพุทธ 

อาชีพพนักงานธนาคาร ภูมิลําเนา จ.พระนครศรีอยุธยา  

Chief complaint : หอบเหนื่อยมากข้ึน 12 วันกอนมาโรงพยาบาล 

Present illness 

 25 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการปวดศีรษะดานซายเหมือนมีเข็มมาทิ่ม ราวไปทั่วศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ปวดจนตองตื่น

กลางดึก ไมมีหนาเบี้ยว ชา หรือออนแรงแขนขา ตามองเห็นดี กลั้นปสสาวะอุจจาระได ไมมีชักเกร็งกระตุก จึงไป รพ ใกลบาน ไดรับการสง CT 

brain พบความผิดปกติ ผูปวยปฏิเสธการเจาะน้ําไขสันหลังมาตรวจ จึงไดรับการฉีดยา Dexamethasone 4 mg IV q 8 h จากนั้นไดเปลี่ยนยา

เปน Prednisolone (5) 4 x 3 oral pc  

 18 วัน กอนมาโรงพยาบาลผูปวยเริ่มมีอาการ ไข ไอแหงๆ หอบเหนือ่ยมากขึ้น ไมมเีสยีงหวีด ไมเจ็บอก ไมไดรักษาท่ีไหนเพ่ิมเติม 

 12 วัน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยเริ่มซึมลง ยังมีอาการไข ไออยู แตอาการหอบเหนื่อยเริ่มเปนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมสัมพันธกับทาทาง มี

อาการถายเหลวเปนนํ้า วันละ 3 ครั้ง ไมมีมูกเลือดปน ไมปวดทอง ขาไมบวม จึงไปโรงพยาบาลใกลบาน และขอยายมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร 

ระหวางทางมีอาการหอบเหนื่อยมากข้ึนจึงไดรับการใสทอชวยหายใจในรถพยาบาลนําสง 

Past history  

 ปฏิเสธโรคประจําตัว  

 ปฏิเสธประวัตดิื่มเหลา สูบบุหรี่  ไมมีประวัติมะเร็งในครอบครัว 

Physical examination  

Vital sign :  T  36 °C  RR  36  PR  172    BP  111/99  SpO2  84 % with ambu bag 10 LPM 

General appearance : A Thai old female with drowsiness, mild pallor, no jaundice, no clubbing of fingers,E4VTM5, 

accessory muscle uses 

HEENT : mild pale conjunctiva, anicteric sclera, thyroid gland is not enlarged, no palpable lymph node 

Heart : PMI at 5th intercostal space left midclavicular line, no heaving, no thrill, regular rhythm, tachycardia, normal S1S2, 

no murmur 

Lung : normal chest contour, accessory muscle uses, trachea is in midline, tachypnea , coarse crepitation both lungs  

Abdomen : normal contour, normal bowel sound, soft, no tenderness, liver and spleen are not palpable, no mass 

Extremities : no edema, no deformity, no clubbing of fingers 

Skin : no rash  

CBC : Hb 11.6 g/dl  Hct 37.5%  MCV 74.7  MCH 23.1  MCHC 30.9  WBC 30,900/mm3  PMN 89.7%  Lymphocyte 6.6%, 

Monocyte 2.6%, Eosinophil 0.1%, Basophil 1% RDW 14.2  platelet 284,000 

Chemistry : BUN 19.1 mg/dl Cr 0.87 mg/dl Na 135 mmol/L K 3.8 mmol/L Cl 98 mmol/L HCO-
3 16.6 mmol/L Ca 7.8 mg/dl P 

6.7 mg/dl Mg 2.2 mg/dl 

LFT : TP 6 g/dl albumin 1.6 g/dl globulin 4.4 g/dl total bilirubin 0.74 mg/dl direct bilirubin 0.32 m g/dl AST 134 U/L ALT 

39 U/L ALP 149 U/L 

CXR to be shown  



ผูปวยรายที่ 2 : A 31-year-old woman with Thalassemia and localized lung opacities 
 

   พญ.ภัสสิยา เจียมสุขสุจิตต 
                                                                                                         โรงพยาบาลศิริราช 

 

ผูปวยหญิงไทยโสด อายุ 31 ป อาชีพแมครัว ภูมิลาํเนาจังหวัดนครปฐม 

Chief complain ตรวจ chest x-ray พบความผิดปกติ 3 เดือนกอนมาโรงพยาบาล 

Present illness  4 เดือนกอนมาโรงพยาบาล มีตุมกดเจ็บที่ขา 2 ขาง ไขต่ําๆ ไมมีผื่นแพแสง ไมปวดขอ ไมมีน้ําหนักลด อาการเปนอยู 1 เดือน 
จึงมาตรวจที่ รพ.ศิริราช ไดรับการวินิจฉัยเปน panniculitis  แพทยใหการรักษาดวย colchicine นาน 4 สัปดาห หลังจากนั้นเปลี่ยนเปน 
indomethacin อาการคอยๆ ดีขึ้น สามารถหยุดยา indomethacin ได 

 ระหวางนั้น แพทยผิวหนังไดสงตรวจ chest x-ray เพิ่มเติม พบวามีความผิดปกติ ผูปวยไมมีไอเรื้อรัง ไอแหงๆ เล็กนอยเวลาอากาศ
เปลี่ยนหรือมีฝุน ไมมีไข ไมเบื่ออาหาร ออกกําลังกายไดตามปกติ ไมมีอาการหอบเหนื่อย แพทยใหการรักษาแบบ pneumonia แลวติดตาม 
chest x-ray พบวายังมีความผิดปกติ จึงสงปรึกษา 

Past history Underlying diseases: ß-thal/Hb E disease S/P splenectomy on regular transfusion with iron overload, 
pulmonary hypertension, hypogonadotropic hypogonadism 

 

Physical examination 
V/S: BT 36.5oc, BP 117/76 mmHg, P 97 bpm, RR 20/min, SpO2 98% (room air) 
GA: Normosthenic built, thalassemic face, moderate pallor, no jaundice, no edema  

Skin: Post-inflammatory hyperpigmentation both legs 
CVS: Regular HR, normal S1, loud P2, no murmur 
RS: Normal chest contour, symmetrical chest expansion, trachea in midline, equal breath sounds, no adventitious 
sounds, no clubbing of fingers 
Abd: Surgical scar from post splenectomy and open cholecystectomy, soft, no tenderness, no guarding, liver 5 FB 
below costal margin  
NS:  Grossly intact 

LN: No superficial lymphadenopathy 

Investigation  
CBC: Hb 6.8 g/dL, Hct 21.8%, WBC 15,500/mm3 (N 66.3%, L 25.4%, M 5.2%, E 2.1%), platelet 606,000/mm3 
LFT: Albumin 3.6 g/dL, globulin 4.5 g/dL, TB 1.6 mg/dL, DB 0.57 mg/dL, AST 22 U/L, ALT 20 U/L, ALP 168 U/L 
CXR: To be shown 


