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คานา
ชุ ด วิ ช า 55319 การฝึ กปฏิ บ ั ติ เวชกรรมแผนไทย เป็ นชุ ด วิ ช าที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้ฝึกปฏิ บตั ิให้เกิ ดทักษะทางด้านเวชกรรมแผนไทย โดยใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ ง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชานี้ จะต้องมีความรู ้ทางด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเวชกรรมแผนไทย
มาก่อน นัน่ คือนักศึกษาควรจะต้องลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 และชุดวิชา
55318 เวชกรรมแผนไทย 2
คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย จัดทาขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษา
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนชุ ดวิช านี้ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กปฏิ บ ัติและจัดท ารายงานการฝึ กปฏิ บ ัติ
นักศึ กษาจึ งควรศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับประเภท ขั้นตอนการฝึ กปฏิ บตั ิ การประเมิ นตนเองให้
เข้าใจถ่ องแท้ ก่ อนที่ จะดาเนิ นการฝึ กปฏิ บตั ิ และวางแผนการฝึ กปฏิ บตั ิด้วยตนเอง และวางแผน
ร่ วมกับอาจารย์ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ที่ ทางมหาวิท ยาลัยจัดให้ โดยนักศึ ก ษาจะต้องฝึ กปฏิ บตั ิ ค รอบคลุ ม ทั้ง
การฝึ กตามมอบหมายและการฝึ กเสริ ม ทักษะ ณ ศู นย์บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จที่ มหาวิท ยาลัย
กาหนดให้ภายใต้การดู แลและการให้คาแนะนาการฝึ กปฏิ บตั ิ จากอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย และ
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านักศึกษา
จะได้รับประโยชน์และแนวทางต่างๆจากคู่มือการฝึ กปฏิ บตั ิ ฯ สามารถประเมิ นตนเองในการฝึ ก
ปฏิ บ ัติ การจัดท ารายงานการฝึ กปฏิ บ ตั ิ มี ทกั ษะและประสบการณ์ ทางด้านเวชกรรมแผนไทยที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาทุกประการ

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 55319
การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
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1. คาอธิบาย วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุ ดวิชา
6 (12-2-24-2)
การฝึ กปฏิ บตั ิ ดว้ ยศาสตร์ ทางเวชกรรมแผนไทยเกี่ ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย
การวิ นิ จ ฉั ย การบ าบัด โรค การป้ องกัน โรค การฟื้ นฟู การให้ ค าแนะน า การบัน ทึ ก ข้อ มู ล
งานเวชระเบียน การส่ งต่อผูป้ ่ วย ทั้งในสถานพยาบาลและสถานบริ การสุ ขภาพทางการแพทย์แผน
ไทย
1.2 วัตถุประสงค์ ชุดวิชา
1.2.1 มี ท กั ษะในการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การวินิจฉัยและการบ าบัดโรคด้วย
ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย
1.2.2 มีทกั ษะในการป้ องกันโรค การฟื้ นฟู การให้คาแนะนา การบันทึกข้อมูล และการ
ส่ งต่อผูป้ ่ วย ทั้งในสถานพยาบาลและสถานบริ การสุ ขภาพทางการแพทย์แผนไทย
2. ประเภท วิธีการฝึ กปฏิบัติ จานวนชั่วโมงในการฝึ กปฏิบัติ
การฝึ กปฏิ บ ัติ เวชกรรมแผนไทย แบ่ ง การฝึ กปฏิ บ ัติ อ อกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ การศึ ก ษา
ด้วยตนเอง การฝึ กตามมอบหมาย และการฝึ กเสริ มทักษะ รวม 360 ชั่วโมง ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การศึ ก ษาด้ วยตนเอง หมายถึ ง การศึ ก ษาสื่ อการศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ จาก
มหาวิท ยาลัย ด้ว ยตนเองเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะเข้า สู่ ก ารฝึ กเสริ ม ทัก ษะ และการฝึ กตาม
มอบหมาย โดยการทบทวนความรู้ จ ากชุ ด วิ ช า 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 ชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2 และชุ ดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย และฝึ กทักษะเบื้องต้นใน
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย โรค จากดี วีดี ป ระจ าชุ ด วิ ช า โดยจะต้อ งฝึ กปฏิ บ ัติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 180 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษา
2.2 การฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึ ง การฝึ กปฏิ บตั ิที่จาเป็ นเพื่อเพิ่มพูนทักษะตามกลุ่มอาการโรค
อย่างน้อย 4 กลุ่มอาการ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
การฝึ กเสริ ม ทัก ษะเวชกรรมแผนไทย 2 ครั้ งๆ ละ 5 วัน (50 ชั่วโมง) รวม 100 ชั่ว โมง
ณ ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจที่มหาวิทยาลัยกาหนด กิจกรรมในการฝึ กปฏิบตั ิมีการซักประวัติ
การตรวจร่ างกาย การวินิจฉัยโรค การบาบัดรักษาโรค การป้ องกันโรค การฟื้ นฟู การให้คาแนะนา
การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน การส่ งต่อผูป้ ่ วยภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางเวชกรรมแผนไทยให้กบั นักศึกษานาไปใช้ในการฝึ กปฏิ บตั ิตามมอบหมาย ในระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิตามมอบหมายนักศึกษาต้องติดตามการรักษาผูป่ ่ วย 2 กรณี และจัดทารายงานกรณี ศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 2 กรณี พร้อมนาเสนอรายงานเป็ นรายบุคคล 2 กรณี ให้กบั อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ และรับ
ฟังคาแนะนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านเวชกรรมแผนไทยจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.3 การฝึ กตามมอบหมาย หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทยแบบเผชิญหน้ากับผูป้ ่ วยจริ ง
โดยฝึ กปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 260 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
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การฝึ กปฏิ บตั ิ เวชกรรมแผนไทย นักศึกษาจะต้องฝึ กปฏิ บตั ิ แบบเผชิ ญหน้ากับ ผูป้ ่ วยจริ ง
เกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การวินิจฉัย การบาบัดรักษาโรค การป้ องกันโรค การฟื้ นฟู
การให้คาแนะนา การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน การส่ งต่อผูป้ ่ วย จานวนไม่นอ้ ยกว่า 60 กรณี ให้
ครอบคลุ มกลุ่มอาการของโรคตามที่กาหนดในชุ ดวิชา ณ สถานบริ การสุ ขภาพทางการแพทย์แผน
ไทยที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายจะ
เป็ นผูป้ ระเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ และให้นกั ศึกษานากรณี ศึกษาที่ได้ติดตามรักษาจัดทาเป็ นรายงาน
ตามแบบฟอร์ มที่ กาหนดส่ งอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ทั้งนี้ ในการฝึ กปฏิ บตั ิ 60 กรณี ให้นกั ศึกษา
เลือกมา 2 กรณี ที่ตนเองมีความสนใจเป็ นพิเศษให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง
นาไปศึกษาอย่างละเอียดและจัดทาเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาส่ งเป็ นเล่มรายงานและนาเสนอ
ให้กบั อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะในวันที่รับการฝึ กเสริ มทักษะครั้งสุ ดท้ายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. สื่ อประจาชุ ดวิชา
ประกอบด้วย คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิ ดีวดี ีและเอกสารการสอนประจาชุดวิชาจานวน 15 หน่วย
ดังนี้
หน่วยที่ 1 เวชปฏิบตั ิทางเวชกรรมแผนไทย
หน่วยที่ 2 ทฤษฎีธาตุกบั การวินิจฉัยและรักษาโรค
หน่วยที่ 3 โรคเด็ก
หน่วยที่ 4 โรคสตรี
หน่วยที่ 5 โรคลม
หน่วยที่ 6 โรคไข้
หน่วยที่ 7 โรคระบบทางเดินอาหาร
หน่วยที่ 8 โรคระบบปัสสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์
หน่วยที่ 9 โรคตา หู คอ จมูก และปาก
หน่วยที่ 10 โรคผิวหนัง
หน่วยที่ 11 โรคข้อและกระดูก
หน่วยที่ 12 โรคเรื้ อรัง
หน่วยที่ 13 โรคในผูส้ ู งอายุและการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
หน่วยที่ 14 การดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวม
หน่วยที่ 15 ระบบสุ ขภาพของประเทศ
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4. การประเมินผลชุ ดวิชา
การประเมิ น ผลชุ ด วิช าการฝึ กปฏิ บ ัติ เวชกรรมแผนไทยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ การสอบ
ข้อเขียนและการฝึ กปฏิบตั ิ
4.1 การสอบข้อเขียนมีลกั ษณะเป็ นข้อสอบปรนัย โดยคิดเป็ นร้อยละ 40 นักศึกษาเข้ารับการ
สอบพร้อมการสอบประจาภาค ณ สนามสอบซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดที่นกั ศึกษาให้ที่อยูไ่ ว้
4.2 การประเมินผลจากฝึ กการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละด้านโดยคิดเป็ นร้อยละ 60 แบ่งเป็ น สัดส่ วน
คะแนนดังนี้
4.2.1 การฝึ กตามมอบหมายร้อยละ 20 ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายและการ
บัน ทึ ก ประวัติ ผูป้ ่ วยตลอดจนการรั ก ษาและการให้ค าแนะน า ผูป้ ระเมิ น ผลคื อ อาจารย์ฝึกตาม
มอบหมาย
4.2.2 การฝึ กเสริ มทักษะร้อยละ 40 ประเมิ นจากการเข้าร่ วมฝึ กเสริ มทักษะ รายงาน และ
การนาเสนอรายงานกับอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
5. บทบาทอาจารย์ฝึกปฏิบัติ
5.1 บทบาทอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
5.1.1 เข้า สั ม มนาตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดเพื่ อ รั บ ทราบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ
ขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิและการประเมินผล
5.1.2 ศึกษาแนวทางการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ จากคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิของชุดวิชา 55319
5.1.3 ศึกษาทฤษฎี และเนื้ อหาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ เอกสารการสอนและดี วีดีประจาชุ ด
วิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 เอกสารการสอนและดีวีดีประจาชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย
2 ดีวดี ีและเอกสารการสอนประจาชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
5.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กตามมอบหมาย
5.1.5 ประสานงานกับสถานบริ การหรื อสถานที่ที่นกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กตามมอบหมาย
5.1.6 การให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาในการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.7 ให้ ค าแนะน า ให้ ค าปรึ ก ษาในการฝึ กตามมอบหมายแก่ นัก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ท ัก ษะ
ครบถ้วน ตามที่ชุดวิชากาหนด
5.1.8 ประเมินผลการฝึ กตามมอบหมายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1.9 รวบรวมเอกสารการประเมินผลและรายงานการฝึ กตามมอบหมายของนักศึกษา ส่ ง
ประธานชุ ด วิ ช า 55319 การฝึ กปฏิ บ ั ติ เวชกรรมแผนไทย สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
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5.2 บทบาทอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
5.2.1 เข้าสัม มนาตามที่ ม หาวิท ยาลัยกาหนดเพื่ อรั บ ทราบวัตถุ ป ระสงค์ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ
ขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิและการประเมินผล
5.2.2 ศึกษาแนวทางการฝึ กปฏิ บตั ิดา้ นต่างๆ จากคู่มือการฝึ กปฏิ บตั ิของชุ ดวิชา 55319
การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
5.2.3 ศึกษาทฤษฎี และเนื้ อหาวิชาจากเอกสารการสอนและดี วีดีประจาชุ ดที่ เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ วิช า 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 ชุ ดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และชุ ดวิช า 55319
การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
5.2.4 ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาที่ เข้า รั บ การฝึ กเสริ ม ทัก ษะร่ ว มกับ หั ว หน้ า ศู น ย์บ ริ ก าร
การศึกษาเฉพาะกิจ
5.2.5 สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
5.2.6 ให้ขอ้ เสนอแนะในการอภิปรายและตอบข้อซักถามของนักศึกษา
5.2.7 ประเมิ นผลการฝึ กเสริ มทัก ษะ ได้แก่ รายงาน การนาเสนอรายงาน และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.2.8 รวบรวมเอกสารการประเมินผลและรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษา
ส่ ง ประธานชุ ด วิ ช า 55319 การฝึ กปฏิ บ ัติ เวชกรรมแผนไทย สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
6. บทบาทนักศึกษา
6.1 ทบทวนหลักการและทฤษฎี ต่างๆ จากเอกสารการสอนและดีวีดีประจาชุดวิชา ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
6.1.1 ชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
6.1.2 ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
6.2 ศึกษาเอกสารการสอนและดีวดี ีประจาชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
6.3 ศึกษาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
6.4 แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยในการลงฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะตลอดระยะเวลาที่กาหนด
6.5 นักศึกษาตรวจสอบความเรี ยบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรื อตัดให้เรี ยบร้อย (2) ตัด
เล็บให้ส้ นั (3) ตรวจสอบสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลอื่นๆ ให้เรี ยบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ
6.6 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ
6.7 เตรี ยมอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการฝึ กปฏิ บตั ิส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่ องวัดความดันชนิ ดปรอท
(Sphygmanometer), หูฟัง (Stethoscope)
6.8 รายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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6.9 เข้ารับการปฐมนิเทศและวางแผนการฝึ กตามมอบหมายร่ วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
6.10 ฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายตาม โดยความควบคุมของอาจารย์ฝึกตามมอบหมายครบตามวัน
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.11 ขอคาปรึ กษาจากอาจารย์กรณี มีปัญหาหรื อข้อขัดข้องจากการฝึ กตามมอบหมาย
6.12 จัดทารายงานการฝึ กตามมอบหมายตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.13 เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะครบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.14 นาเสนอและส่ งรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ในการฝึ กเสริ มทักษะครั้งสุ ดท้าย
พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
7. สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
เนื่ องจากกาหนดการฝึ กปฏิ บตั ิไว้เป็ น 3 ประเภท คือ การศึกษาด้วยตนเอง ฝึ กตามมอบหมาย
และการฝึ กเสริ มทักษะ ดังนั้นสถานที่ ฝึกปฏิ บตั ิจึงถู กจัดเพื่อให้สอดคล้องการฝึ กปฏิ บตั ิในแต่ละ
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาและฝึ กด้วยตนเอง ณ สถานที่พกั /ที่ทางานของนักศึกษา
7.2 การฝึ กตามมอบหมาย ฝึ กปฏิบตั ิ ณ สถานบริ การทางสุ ขภาพทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่
โรงพยาบาลหรื อคลินิกที่ให้บริ การทางการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐหรื อเอกชน หรื อคลินิกแพทย์
แผนไทยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งให้เป็ นสถานที่ฝึกปฏิบตั ิและจะแจ้ง
ข้อมูลให้นกั ศึกษาทราบโดยตรง
7.3 การฝึ กเสริ มทั ก ษะ ฝึ กปฏิ บ ั ติ ณ มหาวิ ท ยาลัย หรื อสถานบริ การทางสุ ขภาพทาง
การแพทย์แผนไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราย หรื อโรงพยาบาลหรื อคลินิกที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์แผนไทยทั้งภาครั ฐหรื อเอกชน ทั้งนี้ สถานที่ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบโดยตรง
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รายละเอียดการฝึ กปฏิบตั ิ
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การศึกษาด้ วยตนเอง
1. วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ นักศึกษาสามารถ
1.1 ทบทวนความรู้จากเอกสารการสอนและสื่ อดีวดี ีประจาชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
ชุดวิชา55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
1.2 มีทกั ษะในการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และการวินิจฉัยโรค ตามหลักเวชกรรมแผนไทย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึ กษ าเอกส ารการส อน แล ะดี วี ดี ป ระจ าชุ ดวิ ช า 55317 เวชกรรมแผน ไท ย 1
55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
2.2 ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามแนวทางการตรวจ การวินิจฉัย ตามกลุ่มโรคต่างๆ จากที่ได้ศึกษา
ในดีวดี ี และเอกสารการสอนตามข้อ 2.1
3. การประเมินผล
ประเมินผลตนเองจากการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง

แบบประเมินผลการศึกษาด้ วยตนเอง
กิจกรรมทีต่ ้ องปฏิบัติ
1. วางแผนการฝึ กปฏิบตั ิ
2. ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีจากเอกสารการสอนชุ ดวิชา 55317 และ 55318
3. ดูดีวดี ีประจาชุดวิชา 55317 และ 55318
4. ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามแนวทางจากดีวดี ีและเอกสารการสอนประจา
ชุดวิชา 55319
5. ข้อเสนอแนะ……………………………………….

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
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การฝึ กตามมอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ จากการศึกษาชุ ดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 ชุ ดวิชา
55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และชุ ดวิชา 55319 การฝึ กปฏิ บตั ิเวชกรรมแผนไทยมาประยุกต์ใช้ใน
การฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 การซัก ประวัติ การตรวจร่ างกาย การวินิจฉัย โรค และการบ าบัดโรค ตามหลัก การเวช
กรรมแผนไทย
1.2 การป้ องกัน การฟื้ นฟู และการให้คาแนะนา ตามหลักการเวชกรรมแผนไทย
1.3 การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน และการส่ งต่อผูป้ ่ วย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 จัดทาตารางเวลาสาหรับตนเองในการฝึ กตามมอบหมาย
ตั้งแต่ เดื อนกัน ยายน 2558 – สัป ดาห์ ที่ ส องของเดื อนมกราคม 2559 จานวนชั่วโมงรวม
ไม่ น้อยกว่า 260 ชั่วโมง
2.2 ทบทวนและศึกษาความรู้จากดีวีดีและเอกสารการสอนชุดวิชา 55317 เวชกรรมแผนไทย 1
ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
2.3 ศึกษาคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
2.4 ตรวจสอบสถานที่ทนี่ ักศึกษาต้ องเข้ ารับการฝึ กตามมอบหมายตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
2.5 นั ดหมายกับอาจารย์ ฝึกตามมอบหมาย รายงานตัวและรั บฟั งการปฐมนิเทศจากอาจารย์
ฝึ กตามมอบหมาย ณ สถานบริ การสุ ขภาพทางการแพทย์ แผนไทยตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2.6 วางแผนการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ร่วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายในการฝึ กปฏิ บ ตั ิ เพื่อให้มีทกั ษะ
ทางด้านเวชกรรมแผนไทยครบถ้วนตามที่ชุดวิชากาหนด
2.7 การเข้ารับการฝึ กตามมอบหมายแต่ละครั้ง นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
2.7.1 แต่ ง กายสุ ภาพแต่ ง กายสุ ภาพเรี ย บร้ อ ยในการลงฝึ กปฏิ บ ัติ เสริ ม ทัก ษะตลอด
ระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ความเคารพกับสถานที่ฝึกปฏิบตั ิ (ใส่ เสื้ อกาวน์สีขาวขณะ
เข้าฝึ กมอบหมายทุกครั้ง)
2.7.2 นักศึกษาตรวจสอบความเรี ยบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรื อตัดให้เรี ยบร้อย (2)
ตัดเล็บให้ส้ ัน (3) ตรวจสอบสุ ขลักษณะส่ วนบุ คคลอื่นๆ ให้เรี ยบร้ อยเหมาะสมกับ
วิชาชีพ
2.7.3 นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ
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2.7.4 เตรี ยมอุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการฝึ กปฏิ บตั ิส่วนบุคคล ได้แก่ เครื่ องวัดความดันชนิ ด
ปรอท (Sphygmanometer), หูฟัง (Stethoscope)
2.7.5 รายงานตัวต่ อ อาจารย์ฝึ กตามมอบหมายตามวัน เวลาที่ นัก ศึ ก ษาวางแผนร่ วมกับ
อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
2.7.6 ขอคาปรึ กษาหรื อสอบถามอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก่อนทุกครั้งเมื่อพบปั ญหาหรื อ
ข้อขัดข้องในฝึ กปฏิบตั ิ
2.7.7 ฝึ กปฏิ บ ัติด้านเวชกรรมแผนไทย ครอบคลุ ม กลุ่ ม โรคหรื อกลุ่ ม อาการโรคตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและอยูใ่ นความดูแลของอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
2.7.8 จัด ท ารายงานการฝึ กตามมอบหมายและรายงานกรณี ศึ ก ษาฉบับ สมบู รณ์ (ตาม
แบบฟอร์ ม ) ส่ งให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมายประเมิ นและลงนามรั บรองในรายงานการฝึ กตาม
มอบหมายทุกฉบับ
2.7.9 ให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย ประเมินทักษะด้านเวชกรรมแผนไทย แก่นกั ศึกษาที่
อยูใ่ นความดูแล
3. การฝึ กปฏิบัติ
ในการฝึ กตามมอบหมายนักศึกษาจะต้องฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดทักษะด้านการซักประวัติ การ
ตรวจร่ างกาย การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การป้ องกันโรค การฟื้ นฟู การให้คาแนะนา การบันทึก
ข้อมูล งานเวชระเบียน และการส่ งต่อผูป้ ่ วย อย่างถูกต้องตมหลักการด้านเวชกรรมแผนไทยภายใต้
การดูแลของอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
นัก ศึก ษาจะต้องลงฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ับ ผูป้ ่ วยจริ ง ณ สถานที่ ฝึกตามมอบหมายภายใต้การดูแลจาก
อาจารย์ฝึกตามมอบหมายอย่างน้ อย 60 กรณีทหี่ ลากหลายตามกลุ่มโรค/กลุ่มอาการตามที่ปรากฏใน
เอกสารการสอนชุ ดวิชา 55319 การฝึ กปฏิ บตั ิ เวชกรรมแผนไทย ได้แก่ โรคเด็ก โรคสตรี โรคลม
โรคไข้ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบปั สสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์ โรคตา หู คอ จมูก และ
ปาก โรคผิวหนัง โรคข้อและกระดูก โรคเรื้ อรัง และโรคในผูส้ ู งอายุ โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับ
การฝึ กตามมอบหมายได้ต้ งั แต่ได้รับเอกสารกาหนดการฝึ กตามมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
จากการลงฝึ กปฏิ บตั ิกบั ผูป้ ่ วจริ งอย่างน้อย 60 กรณี นักศึกษาต้องติดตามผูป้ ่ วยที่ตนเองสนใจ
เป็ นกรณี พิเศษเพื่อนามาจัดทาเป็ นกรณี ศึกษา จานวน 2 กรณี โดยต้องติดตามการรักษาไม่นอ้ ยกว่า 2
ครั้งต่อกรณี
4. การจัดทารายงาน
การฝึ กตามมอบหมายนักศึกษาจะต้องจัดทารายงานการฝึ กตามมอบหมายโดย แบ่งออกเป็ น
2 แบบ
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4.1 รายงานฉบับรวม เป็ นการรวบรวมแบบบันทึกผูป้ ่ วยที่ผา่ นการเซ็นรับรองการฝึ กปฏิบตั ิจาก
ผูป้ ่ วยและอาจารย์ผูค้ วบคุมการฝึ กตามแบบฟอร์ มที่กาหนด รายละเอียดรู ปแบบรายงานฉบับ รวม
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ปกรายงาน (ภาคผนวก ปกรายงานการฝึ กตามมอบหมาย)
2) คานา
3) สารบัญ ให้จดั เรี ยงตามกลุ่มอาการ
4) แบบบันทึกผูป้ ่ วย ที่ผา่ นการเซ็นรับรองจากอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิจดั เรี ยงให้ตรง
ตามสารบัญ (ภาคผนวก แบบบันทึกผูป้ ่ วยหน้า 21)
5) แบบประเมินผลการฝึ กตามมอบหมาย (ตามแบบฟอร์มหน้า 14)
4.2 รายงายฉบับกรณีศึกษา จานวน 2 ฉบับ นักศึกษาต้องติดตามผูป้ ่ วยที่ตนเองสนใจเป็ นกรณี
พิเศษเพื่อนามาจัดทาเป็ นกรณี ศึกษา จานวน 2 กรณี โดยต้องติดตามการรักษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อ
กรณี รู ปแบบการเขียนรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ปกรายงาน (ภาคผนวก ปกรายงานกรณี ศึกษา หน้า)
2) คานา
3) สารบัญ
4) เนื้อหาประกอบด้วย
 ประวัติผปู ้ ่ วย ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ วัน/เดือน/ปี เกิด เชื้ อชาติ สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่
ปัจจุบนั ภูมิลาเนาเดิม ที่อยูท่ ี่เริ่ มเจ็บป่ วย
 ประวัติการเจ็บป่ วย ได้แก่ อาการสาคัญ ประวัติการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั ประวัติการ
เจ็บป่ วยในอดีต ประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติประจาเดือน (เฉพาะสตรี )
 การตรวจร่ างกายทัว่ ไปและการตรวจเฉพาะที่
 การวินิจฉัยโรค ตามสมุฏฐาน และคัมภีร์แพทย์แผนไทย
 แนวทางการรักษาตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 การเทียบเคียงโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบนั
5) แบบบันทึกผูป้ ่ วย (ภาคผนวกหน้า 21)
6) แบบประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะ (ตามแบบฟอร์มหน้า 17)
7) บรรณานุกรม
8) ภาคผนวก
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5. การส่ งรายงาน
5.1 ส่ งรายงานการฝึ กตามมอบหมายให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย 60 กรณี 1 ฉบับ ตามวัน เวลา
ที่นกั ศึกษากาหนดร่ วมกับอาจารย์ภายหลังสิ้ นสุ ดการฝึ กตามมอบหมาย
5.2 ส่ งรายงานกรณี ศึกษา 2 กรณี ที่นักศึกษามีความสนใจเป็ นพิเศษ จัดทารายงานกรณี ศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 2 ฉบับ สาเนาฉบับละ 6 เล่ม พร้อมกับนาเสนอต่ออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะในวันที่รับ
การฝึ กเสริ มทักษะครั้งสุ ดท้าย
6. การประเมินผล
6.1 อาจารย์ฝึกตามมอบหมายจะท าหน้าที่ ใ นการดู แลการฝึ กตามมอบหมายนัก ศึ ก ษาและ
ประเมิ นทักษะการปฏิ บ ตั ิ ของนักศึ กษาตลอดช่ วงระยะเวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิ ตามมอบหมายโดย
สัดส่ วนคะแนนในการฝึ กตามมอบหมายคิดเป็ นร้อยละ 20 แบ่งเป็ นการฝึ กในศูนย์บริ การเฉพาะกิจ
ร้อยละ 10 และการฝึ กในสถานบริ การสุ ขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 10
6.2 อาจารย์ฝึ กตามมอบหมายเป็ นผู้ต รวจสอบรายงานการบัน ทึ ก การตรวจ รั ก ษาผู้ป่ วย
และลงนามรับรองการฝึ กตามมอบหมายในรายงานการฝึ กตามมอบหมายทุกฉบับ
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แบบประเมินผลการฝึ กตามมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา ………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………………………
สถานที่ฝึกตามมอบหมาย................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมาย………………………………………วันที่ประเมิน....………………
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ หมายเหตุ
(60 คะแนน)
1. ซักประวัติผปู้ ่ วยได้ครบถ้วน
10
2. ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยได้สอดคล้องกับปั ญหา
10
3. บันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยได้ครบถ้วน
5
4. วินิจฉัยโรคตามอาการ ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย
10
และตามสมุฏฐานได้ถูกต้อง
5. มีแนวทางการรักษาโรคตามหลักของการแพทย์
10
แผนไทย
6. ให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่ผปู ้ ่ วยได้
5
7. จัดทารายรายงานได้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
10
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนเต็ม 10 คะแนน = คะแนนรวมที่ได้
6
ข้อเสนอแนะ

=

..............................คะแนน

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

ลงนามอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย………………………………
วัน/เดือน/ปี ……………………….
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การฝึ กเสริมทักษะ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กเสริ มทักษะเวชกรรมแผนไทยทั้งการตรวจวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค
และการให้คาแนะนาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาได้เพิ่ ม พู น ความรู ้ ท างด้านเวชกรรมแผนไทยตามกลุ่ ม อาการโรคจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3) เพื่อให้นกั ศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการฝึ กตามมอบหมาย
4) เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้และทักษะอย่างต่อเนื่องในการฝึ กปฏิบตั ิทางด้าน
เวชกรรมแผนไทย
2. วิธีดาเนินการ
นักศึกษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
1) ศึกษาดีวดี ีและเอกสารการสอนประจาชุดวิชา 55319 ฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย
2) ศึกษาเอกสารการสอนจากชุดวิชาอื่น เช่น เวชกรรมแผนไทย 1 เช่ น เวชกรรมแผนไทย 2
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์แพทย์แผนไทย
3) ศึ ก ษารายละเอี ย ดการฝึ กเสริ มทัก ษะเกี่ ย วกับ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่ ม หาวิท ยาลัย
กาหนดและแจ้งให้ทราบ
4) เตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะดังนี้
4.1) บริ หารเวลาให้ตนเองสามารถเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะครบทุกครั้งตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
4.2) แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยในการฝึ กปฏิบตั ิตลอดระยะเวลาที่กาหนด
4.3) นักศึกษาตรวจสอบความเรี ยบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรื อตัดให้เรี ยบร้อย
(2) ตัดเล็บให้ส้ นั (3) ตรวจสอบสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลอื่นๆ ให้เรี ยบร้อยเหมาะสมกับ
วิชาชีพ
4.4) นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี
4.5) นาคู่มือฝึ กปฏิบตั ิและชุดวิชาที่ได้รับมาใช้ประกอบการฝึ กปฏิบตั ิทุกครั้ง
1) จัดทารายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ ของการฝึ กปฏิ บตั ิ 2 กรณี (กลุ่มโรคไม่ซ้ า) ให้
เสร็ จก่อนเข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะเวชกรรมแผนไทยในครั้งสุ ดท้าย
2) ประมวลความรู ้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในกลุ่ม
3) ประมวลปั ญ หาจากการศึ ก ษาเอกสารการสอน ดี วีดีประจาชุ ดวิชาและการฝึ กตาม
มอบหมายเพื่อร่ วมอภิปรายกับอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ
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4) เข้ารั บ การฝึ กเสริ ม ทัก ษะเวชกรรมแผนไทย ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ ม หาวิท ยาลัย
กาหนด โดยมีระยะเวลาการฝึ กเสริ มทักษะ 2 ครั้งๆ ละ 50 ชัว่ โมงรวม 100 ชัว่ โมง
5. งานทีต่ ้ องทาส่ งอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ
ในการฝึ กเสริ มทักษะนักศึกษาจะต้องจัดทารายงานดังนี้
1) รายงานกรณี ศึกษา จานวน 2 กรณี (กลุ่มโรคไม่ซ้ า) รายละเอียดตามที่อธิ บายในการฝึ ก
ตามมอบหมายข้อ 4
2) รายงานฉบับรวม 60 กรณี เพื่อนามาจัดทาเป็ นรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ ให้เสร็ จ
และนามาส่ งก่อนการฝึ กเสริ มทักษะ
** กาหนดส่ งรายงานทั้งข้ อ 1) และ 2) ให้ อาจารย์ประจากลุ่มทีด่ ูแลการฝึ กปฏิบัติภายใน
วันที่ 20 มกราคม 2559
6. การประเมินผล
การประเมินผลโดยอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ คิดเป็ นร้อยละ 40 ได้แก่
1) การประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 20
2) การประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 20
7. รู ปแบบการเขียนรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์
รู ปแบบการเขียนรายงานตามที่กล่าวไว้ในข้อที่ 4 ของคาอธิบายการฝึ กตามมอบหมาย
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แบบประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 1
ชื่อนักศึกษา …………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………
สถานที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………………………………………………
วันที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………….
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ หมายเหตุ
(60 คะแนน)
1. เข้าร่ วมฝึ กปฏิบตั ิครบตามที่มหาวิทยากาหนด
10
2. กิจกรรมวิเคราะห์โรคตามทฤษฎีธาตุ
20
3. กิจกรรมฐานการซักประวัติ
10
4. กิจกรรมฐานการตรวจร่ างกายตามระบบ
10
5. กิจกรรมการใช้ตารับยาสมุนไพรในการรักษาโรค
10
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (20 คะแนน) = คะแนนรวมที่ได้
= ……………….. คะแนน
3
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ…………………………
วัน/เดือน/ปี ………………..
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แบบประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 2
ชื่อนักศึกษา …………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………
สถานที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………………………………………………
วันที่ฝึกเสริ มทักษะ………………………………………….
หัวข้ อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้ หมายเหตุ
(60 คะแนน)
การนาเสนอ
10
1. การนาเสนอรายงาน
2. การสรุ ปประเด็นและตอบคาถาม
10
การเขียนรายงานกรณีศึกษา
10
3. มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูล
4. วินิจฉัยและรักษาโรคได้ตามหลักทฤษฎี
10
การแพทย์แผนไทย
5. วิเคราะห์โรคถูกต้องตามหลักวิชาการมีแหล่ง
10
อ้างอิง
7. จัดทารายงานได้ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
10
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (20 คะแนน) = คะแนนรวมที่ได้
= ……………….. คะแนน
3
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ…………………………
วัน/เดือน/ปี ………………..
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การติดต่ อกับมหาวิทยาลัย
ประธานชุดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรมแผนไทย (อาจารย์ อดิศกั ดิ์ สุ มาลี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุ โขทัยธรรมาธิราช
โทร.02-5048969
สานักบริ การการศึกษา
โทร 02-5047611-6
ศูนย์บริ การการสอนทางไปรษณี ย ์
โทร 02-5047623, 02-5047626, 02-5033592
การติดต่อซื้ อวัสดุการศึกษา
โทร 02-5047671-4, 02-5047678-9

21

ภาคผนวก
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ชุ ดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

ปี การศึกษา..............

รายงานการฝึ กตามมอบหมาย
60 กรณี

ชื่อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
สถานทีฝ่ ึ กตามมอบหมาย………………………..จังหวัด…………..
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แบบบันทึกผู้ป่วย
ด้ านเวชกรรมแผนไทย

อายุสมุฏฐาน และประเทศสมุฎฐาน
ชื่อ …………………………………............................................เพศ…………….….อายุ……...…..ปี
วัน เดือน ปี เกิด (ไทย) …………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี เกิด (สากล) ………………………………………………………………………………
เชื้อชาติ……………………………………สัญชาติ..................................อาชีพ………………………
ที่อยูป่ ัจจุบนั ……………………………………………………………………………………………..
อยูม่ าแล้ว ………………………………… ปี ………………….. เดือน
ภูมิลาเนาเดิม …………………………………………………………………………………………….
ที่อยูเ่ มื่อเริ่ มป่ วย …………………………………………………………………………………………

อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฎฐาน
วัน เดือน ปี ที่มารับการรักษา………………………………………..
วัน เดือน ปี ที่เริ่ มป่ วย………………………………………………..
เวลาที่มีอาการหรื ออาการกาเริ บ
เวลา …………………………… อาการ .……………………………………………………………….
เวลา …………………………… อาการ. ……………………………………………………………….
เวลา …………………………… อาการ. ……………………………………………………………….

อาการเมื่อเริ่มเจ็บป่ วยตามลาดับ
อาการสาคัญ ……………………………………………………………………………………………
ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
0-16 ปี .....................................................................................................................................................
16-32 ปี ...................................................................................................................................................
มากกว่า 32 ปี ............................................................................................................................................
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ประวัติครอบครัว
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ประวัติส่วนตัว
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ประวัติประจาเดือน
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ประวัติอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

มูลเหตุของโรค
อาหารที่ชอบมากและรับประทานเป็ นประจา
……………………………………………………………………………………………………………
อาหารที่ไม่ชอบหรื อรับประทานไม่ได้
ก. ประเภทแป้ งและน้ าตาล หรื อของหวานจัดต่าง ๆ
ข. ประเภทเนื้อ ไข่ หรื อของมันจัด
ค. ประเภทของทอด นม เนย
ง. อาหารรสขม เช่น สะเดา มะระ ใบบัวบก บวบ
จ. อาหารรสเผ็ดจัด รสร้อน เช่น เครื่ องเทศ ขิง พริ กต่าง ๆ
ฉ. อาหารรสเปรี้ ยว เช่น มะนาว ส้ม มะขาม
อิริยาบถ
ท่าทางหรื ออิริยาบถขณะประกอบอาชีพ.....................................................................................
อุปนิสยั ในการออกกาลังกาย  ชอบ ไม่ชอบ ออกกาลังกายสัปดาห์ละ....................วัน
กีฬาที่เล่นประจา......................................... เวลาพักผ่อน มี ไม่มี
กระทบความร้อน ความเย็น
กระทบความร้อน ความเย็นเกิดอาการ ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
อดนอน อดข้าว อดน้ า
นอนหลับคืนละ ….... ชัว่ โมง รับประทานอาหารวันละ ……… มื้อ
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 ตรงเวลา  ไม่ตรงเวลา
ดื่มน้ าวันละ …………. แก้ว ก่อนป่ วยครั้งนี้  อดข้าว  อดนอน  อดน้ า
การกลั้นอุจาระ ปั สสาวะ
ถ่ายอุจจาระวันละ ………… ครั้ง ลักษณะ…………………………………………………
กลั้นอุจจาระ
 เคย ไม่เคย
 เป็ นประจา  บางครั้ง
ถ่ายปั สสาวะวันละ ………… ครั้ง ลักษณะ …………………………………………………
กลั้นปั สสาวะ
 เคย ไม่เคย
 เป็ นประจา  บางครั้ง
ทางานเกินกาลัง
ทางานวันละ ……….. ชัว่ โมง ทางานนอกเวลา  ทา
ไม่ทา
ความเศร้าโศกเสี ยใจ (มีปัญหาครอบครัว ส่วนตัว เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ การเมือง)
………………………………………………………………………………………………………
การมีโทสะ
 โกรธง่ายหายยาก โกรธง่ายหายเร็ ว โกรธยากหายยาก โกรธยากหายง่าย

การตรวจร่ างกาย
ลักษณะทัว่ ไป……………………………………………………………………………………………
อุณหภูมิ ………… องศาเซลเซียส ชีพจร ………. ครั้งต่อนาที
หายใจ ………… ครั้งต่อนาที
ความดัน.................มม.ปรอท
น้ าหนัก ……………. กิโลกรัม ส่วนสูง ………… เซนติเมตร
อาการทัว่ ไป
การรู้ สึกตัว
 ดี
 ซึม
 เอะอะ
 ไม่รู้ตวั
รู ปร่ าง
 อ้วน
 ปานกลาง  ผอม
ผิวหนัง
สี
 ปกติ
 ซีด
 เหลือง
 เขียว
ผื่น ตุ่ม จ้ า
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………ลักษณะ ……………………
ผิวหนังเหี่ ยวย่น  ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
ใบหน้ า
สี
 ปกติ
 ซีด
 แดง
 เหลือง
บวม
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
ปากเบี้ยว
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………..
ตา
สี
 ปกติ
 ซีด
 แดง
 เหลือง
บวม
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
ขี้ตา
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………..
หู
หูอ้ือ
 ไม่มี
 มี พบข้าง ……………………………………………...
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หูหนวก
 ไม่มี
 มี พบข้าง ……………………………………………...
หูน้ าหนวกไหล  ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
ปาก และคอหอย
ริ มฝี ปาก
 ปกติ
 ซีด
 แดง
 บวม
 เป็ นแผล ……………………………………………..
ฟัน
 ปกติ
 มีฟันผุ ……………………………………………….
เหงือก
 ปกติ
 อักเสบ
 เป็ นแผล ………………………...
ลิ้น
 ปกติ
 ฝ้ าหนา
 มันเลี่ยน
 ตุ่ม
จุดแดงที่กระพุง้ แก้ม เพดานปาก ลิ้นไก่  ไม่มี  มี พบที่ …………………………
แผ่นฝ้ าขาวบนคอ  ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
ขากรรไกร
 ไม่แข็ง
 แข็ง …………………………………………….……
คอแข็ง
 ไม่แข็ง
 มี …………………………………………….……….
คางบวม
 ไม่มี
 มี พบข้าง ……………………………………………
ก้อนที่คอ
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………..
ปอด
หอบ
 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
หลอดลม
 อยูต่ รงกลาง  เบี้ยวไปข้าง …………………………………………
การเคลื่อนไหวของปอด
 เท่ากันทั้งสองข้าง
 ไม่เท่ากัน
เสี ยงเคาะ
 ปกติ
 ทึบ
 โปร่ ง
เสี ยงหายใจ
 ปกติ
 ไม่ปกติ
ลักษณะ................................................
อื่น ๆ....................................................................................................................................................
ท้ อง
รู ปร่ าง
 ปกติ
 อึด
ท้องมาน
 ไม่มี
 มี ขนาด..........................................................................
ท้องแข็ง
 ไม่มี
 มี พบที่..........................................................................
อาการกดเจ็บ
 ไม่มี
 มี พบที่..........................................................................
ตับ
 คลาได้
 โต.....................................................................เซนติเมตร
 กดเจ็บ
 นุ่ม
 แข็ง
ม้ าม
 คลาไม่ได้  โต.....................................................................เซนติเมตร
 กดเจ็บ……………………………………………………………………….
ก้ อน
 ไม่มี
 มี พบที่..............................................................................
เสียงเคาะ
 ปกติ
 โปร่ ง
 ทึบ
เสียงโครกคราก  มากที่...............................................................................................................
 น้อยที่
 ไม่ได้ยนิ เลย
แขนขา
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อาการพิการ
บวม
ข้อ
กาลังกล้ ามเนือ้

 ไม่มี
 มี พบที่ ……………………………………………...
 ไม่มี
 บวม ขนาด ……………………………………………...
 ปกติ
 บวม
 แดง พบที่..........................................
 แข็งแรง
 อ่อนแรง พบที่...................................................................
 อัมพาต
 มี พบที่.............................................................................
นิว้ มือ
 ไม่ปุ้ม
 ปุ้ ม
ฝ่ ามือ
 ปกติ
 ซีด
 แดง
อื่น ๆ .....................................................................................................................................................
ปัสสาวะ
ลักษณะ
 ใส เหลืองใส
 ขุ่น
สี
 ปกติ
 เหลืองเหมือนชา
 สี น้ าปลาเน่า  เหลืองเหมือนขมิน้
 แดงเหมือนน้ าล้างเนื้อ  ดาเหมือนโคล่า
อุจจาระ
ปริ มาณ
 ปกติ
 มากกว่าปกติและมีน้ ามาก
 ปริ มาณน้อยและมีกอ้ นแข็ง
สี
 ปกติ
 ซีดหรื อเทา
 เขียว
 แดงสดเหมือนเลือด
 สี ดาเหมือนน้ ามันดิบ
กลิ่น
 ปกติ
 เหม็นเปรี้ ยว  เหม็นคาว  เหม็นเน่า
ลักษณะ
 ปกติ
 เหลวเป็ นน้ า  แข็งเป็ นก้อน
 ลักษณะเป็ นเส้น มูกใส
 มูกปนเลือด
เศษอาหาร
 ไม่มี
 มี
อื่น ๆ .................................................................................................................................................

การวินิจฉัยตามธาตุสมุฏฐาน
ปถวีธาตุ
อาโปธาตุ

วาโยธาตุ

เตโชธาตุ

อธิบายรายละเอียดในตาราง
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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การวินิจฉัยตามสมุฏฐาน
อุตุสมุฎฐาน
คิมหันต์
วสันต์
วัสสานะ
สรทะ
เหมันต์
ศิศิระ

ปิ ตตะ,เสมหะ
ปิ ตตะ,วาตะ
วาตะ, ปิ ตตะ
วาตะ, เสมหะ
เสมหะ,วาตะ
เสมหะ,ปิ ตตะ

อายุสมุฎฐาน
ปฐมวัย
มัชฌิมวัย
ปัจฉิ มวัย

เสมหะ
ปิ ตตะ
วาตะ

กาลสมุฎฐาน
๐๖-๐๙ น.
๑๘–๒๑ น.
๐๙-๑๒ น.
๒๑–๒๔ น.
๑๒-๑๕ น.
๒๔-๐๓ น.
๑๕–๑๘ น.
๐๓-๐๖ น.

ประเทศสมุฎฐาน

เสมหะ

ที่สูง

เตโช

โลหิ ต

น้ ากรวดทราย

อาโป

ปิ ตตะ

น้ าฝนเปื อกตม

วาตะ

วาตะ

น้ าเค็ม เปื อกตม

ปถวี

มูลเหตุของโรค
อาหาร
อิริยาบถ
ร้อนเย็นเกิน
อดข้าว อดน้ า อดนอน
กลั้นอุจาระ ปัสสาวะ
ทางานเกินกาลัง
เศร้าโศก
โทสะมาก

การวินิจฉัยตามคัมภีร์แพทย์ แผนไทย
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

สรุ ปการวินิจฉัย
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

การรักษาและการให้ คาแนะนา
ยาตารับ…………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนประกอบ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
วิธีใช้..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สรรพคุณ....................................................................................................................................................
การรักษาอื่น ๆ........................................................................................................................................................
…………………………………………………...………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
การให้คาแนะนา………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………………………………..
วันที่ ….…/..…../………

29

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ชุ ดวิชา 55319 การฝึ กปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ภาคการศึกษาที่ .............

รายงานกรณีศึกษา
โรค...............................................................

ชื่ อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติ………………………..จังหวัด…………..

ลงชื่ออาจารย์ผคู้ วบคุม………………………..
วันที่ ….…/..…../………

