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 ............................................................................................................................................

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

 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 ……………………………………………...

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

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 ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

การวินิจฉัยตามสมุฏฐาน
อุตุสมุฎฐาน
คิมหันต์ ปิ ต,เสม
วสันต์
ปิ ต,วา
วัสสานะ วา, ปิ ต
สรทะ
วา, เสม
เหมันต์ เสม, วา
ศิศิระ
เสม, ปิ ต

อายุสมุฎฐาน
ปฐม
เสมหะ
มัชฌิม
ปิ ตตะ
ปั จฉิ ม
วาตะ

กาลสมุฎฐาน
0๖-0๙ น.
เสมหะ
๑๘–๒๑ น.
0๙-๑๒ น. โลหิ ต
๒๑–๒๔ น.
๑๒-๑๕ น. ปิ ตตะ
๒๔-0๓ น.
๑๕–๑๘ น. วาตะ
0๓-0๖ น.

ประเทศสมุฎฐาน
ที่สูง
เตโช
น้ ากรวด
ทราย
น้ าฝน
เปื อกตม
น้ าเค็ม
เปื อกตม

อาโป
วาตะ
ปถวี

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

การวินิจฉัยตามธาตุสมุฏฐาน………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

ปถวีธาตุ

อาโปธาตุ

วาโยธาตุ

เตโชธาตุ

การวินิจฉัยตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

การรักษาและการให้ คาแนะนา
ยาตารับ……………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนประกอบ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
วิธีใช้..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สรรพคุณ....................................................................................................................................................
การรักษาอื่น ๆ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………...………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
การให้คาแนะนา…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผูป้ ่ วย ……………………………………..
วันที่ ….…/..…../………

ลงชื่อนักศึกษา ……………………………………..
วันที่ ….…/..…../………

ลงชื่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิ…………………………………………
วันที่ ….…/..…../………

