แบบบันทึกผู้ป่วย
ด้ านเวชกรรมแผนไทย
อายุสมุฏฐาน และประเทศสมุฎฐาน
ชื่อ …นางสาวชะเอม หวานชุ่ม..........เพศ…หญิง…….….อายุ…31.…..ปี
วัน เดือน ปี เกิด (ไทย) …………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี เกิด (สากล) ………………………………………………………………………………
เชื้อชาติ……………ไทย…………………สัญชาติ............ไทย................อาชีพ………ครู ………
ที่อยูป่ ัจจุบนั …9/9 หมู่ที่ 9 ตาบล บางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี…………..
อยูม่ าแล้ว …………31………………… ปี ………9……….. เดือน
ภูมิลาเนาเดิม ……………นนทบุรี………………….
ที่อยูเ่ มื่อเริ่ มป่ วย …………นนทบุรี…………………

อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฎฐาน
วัน เดือน ปี ที่มารับการรักษา………18 ตุลาคม 2558……………..
วัน เดือน ปี ที่เริ่ มป่ วย………………16 ตุลาคม 2558……………..
เวลาที่มีอาการหรื ออาการกาเริ บ
เวลา ………06.30 น………… อาการ .……………ท้องผูกถ่ายลาบากผะอืดผะอม…………………….
เวลา …………………………… อาการ.……………………………………………………………….
เวลา …………………………… อาการ.……………………………………………………………….

อาการเมื่อเริ่มเจ็บป่ วยตามลาดับ
อาการสาคัญ ท้องผูกถ่ายลาบากเป็ นมาประมาณ 3วัน
ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยปัจจุบัน
ก่อนมีอาการท้องผูกผูป้ ่ วยได้รับประทานเนื้อย่างลักษณะเนื้อย่างที่รับประทานค่อนข้างสุ กๆ ดิบๆ และ
ดื่มน้ าที่เป็ นน้ าเย็นมาก หลังจากรับประทานเสร็ จผูป้ ่ วยมีอาการท้องอืดและผะอืดผะอม เลยรับประทานอีโนอาการ
ดีข้ ึนเล็กน้อย แต่พบว่าตื่นเช้าก็ยงั พบว่ามีอาการท้องอืดและถ่ายลาบากซึ่งปกติแล้วในตอนเช้าผูป้ ่ วยจะขับถ่ายเป็ น
ปกติทุกเช้าเป็ นประจาทุกวัน ลักษณะอุจจาระนิ่ มขับถ่ายง่าย จากการซักถามพบว่าไม่เคยมีอาการในลักษณะนี้ มา
ก่อนและไม่ได้รับการรักษาใดๆ เพียงแค่ดื่มน้ ามากขึ้นและร่ วมกับดื่มน้ ามะนาวเพื่อช่วยให้ระบายพบว่าจากวันที่
เริ่ มมีอาการจนมาถึงวันที่มาพบแพทย์แผนไทยอาการท้องผูกดีข้ ึนถ่ายไม่ลาบากมากแต่ก็ยงั มีอาการอยู่ อุจจาระนิ่ม
ลง แต่ยงั มีอาการท้องอืดผือดผะอมอยูเ่ ล็กน้อยจึงมาขอรับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย

ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยในอดีต
0-16 ปี ปฏิเสธโรคร้ายแรง และการประสบอุบตั ิเหตุที่รุนแรง
16-32 ปี ปฏิเสธโรคร้ายแรงเคยประสบอุบตั ิเหตุที่รุนแรงรถจักรยานยนต์หกล้มท้องกระแทกกับตัวรถจนทาให้
ช่องท้องอักเสบเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนหายดี
มากกว่า 32 ปี ปฏิเสธโรคร้ายแรงและการประสบอุบตั ิเหตุที่รุนแรง
ประวัตคิ รอบครัว
มารดามีประวัติเคยเป็ นมะเร็ งลาไส้ตรวจพบในระยะแรกเลยได้รับการรักษาได้ทนั และหายเป็ นปกติ
ปั จจุบนั ตรวจซ้ าเพื่อป้ องกันเป็ นประจาทุกปี นอกจากนั้นมารดามีโรคประจาตัวความดันโลหิ ตสูงรับประทานยา
เป็ นประจา
บิดามีโรคประจาตัวเบาหวานรับประทานยาเป็ นประจา
มีพี่นอ้ ง 3 คน ชาย 1 หญิง 2 ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี
ผูป้ ่ วยยังไม่มีแต่งงาน
ประวัตสิ ่ วนตัว
รับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ ไม่ค่อยตรงเวลา ชอบรับประทานอาหารรสจัด ดื มน้ าวันละ 1.5 ลิตร
ปั สสาวะวันละ 5-6 ครั้ง สี เหลืองใสปกติ ขับถ่ายไม่ปกติมา 4 วัน ลักษณะอุจจาระแข็งถ่ายลาบาก พักผ่อนวันละ 8
ชัว่ โมง ออกกาลังกายด้วยการวิง่ สัปดาห์ละ 3 วัน ลักษณะงานที่ทาโดยส่วนใหญ่นงั่ โต๊ะทางานใช้คอมพิวเตอร์เป็ น
ส่วนมาก
ประวัตปิ ระจาเดือน
ประจาเดือนมาครั้งแรกช่วงอายุ 15 ปี มาครั้งละ 5 วัน ลักษณะไม่เป็ นลิ่มเป็ นก้อน ไม่มีกลิ่นผิดปกติ จะ
ปวดท้องในช่วงวันแรกของประจาเดือน ปัจจุบนั ลักษณะประจาเดือนปกติ
ประวัตอิ นื่ ๆ
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

มูลเหตุของโรค
อาหารที่ชอบมากและรับประทานเป็ นประจา
อาหารที่มีรสจัด เช่น แกงปั กใต้ น้ าพริ ก เป็ นต้น
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 นัง่ โต๊ะทางานต่อเนื่องวันละไม่นอ้ ยกว่าวันละ 6 ชัว่ โมง
อุปนิสยั ในการออกกาลังกาย  ชอบ ไม่ชอบ ออกกาลังกายสัปดาห์ละ........3.......วัน
กีฬาที่เล่นประจา.............วิง่ .................... เวลาพักผ่อน มี
ไม่มี
กระทบความร้อน ความเย็น
กระทบความร้อน ความเย็นเกิดอาการ จะเป็ นคนหนาวง่ายกระทบเย็นมักทาให้ตวั ซีด
อดนอน อดข้าว อดน้ า
นอนหลับคืนละ ..8..ชัว่ โมง รับประทานอาหารวันละ …2… มื้อ
ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา
ดื่มน้ าวันละ ……1.5…. ลิตร ก่อนป่ วยครั้งนี้  อดข้าว อดนอน
 อดน้ า
การกลั้นอุจาระ ปั สสาวะ
ถ่ายอุจจาระวันละ ……1-2…… ครั้ง ลักษณะก่อนป่ วยลักษณะอจจาระนิ่ม ช่วงป่ วยลักษณะอุจจาระ
แข็ง
กลั้นอุจจาระ
เคย ไม่เคย
เป็ นประจา บางครั้ง
ถ่ายปั สสาวะวันละ …5-6…… ครั้ง ลักษณะ สี เหลืองใสปกติ
กลั้นปั สสาวะ
เคย ไม่เคย
เป็ นประจา บางครั้ง
ทางานเกินกาลัง
ทางานวันละ …8….. ชัว่ โมง ทางานนอกเวลา ทา
ไม่ทา
ความเศร้าโศกเสี ยใจ (มีปัญหาครอบครัว ส่วนตัว เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ การเมือง)
ไม่มี
การมีโทสะ
โกรธง่ายหายยากโกรธง่ายหายเร็ ว โกรธยากหายยาก โกรธยากหายง่าย

การตรวจร่ างกาย
ลักษณะทัว่ ไป รู ปร่ างสมส่วน สนทนาตอบโต้ได้ปกติ
อุณหภูมิ …37.5… องศาเซลเซียส ชีพจร ……76…. ครั้งต่อนาที หายใจ ……20… ครั้งต่อนาที
ความดัน.....128/85............มม.ปรอท น้ าหนัก ……60……. กิโลกรัม ส่วนสูง ……170…… 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
มีพบที่ ……………………………………………...
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
อาการกดเจ็บ
ตับ
ม้ าม
ก้ อน
เสียงเคาะ
เสียงโครกคราก
แขนขา
อาการพิการ
บวม
ข้อ
กาลังกล้ ามเนือ้

ไม่มี
มี พบที่ แนวลาไส้ขาลงสูท้ วารหนักแข็งเป็ นเถาเป็ นลา
ไม่มี
มี พบที่..........................................................................
คลาไม่ได้
โต.....................................................................เซนติเมตร
กดเจ็บ
นุ่ม
แข็ง
คลาไม่ได้
โต.....................................................................เซนติเมตร
 กดเจ็บ……………………………………………………………………….
ไม่มี
มี พบที่..............................................................................
ปกติ
โปร่ ง ทึบ
มากที่...............................................................................................................
น้อยที่
ไม่ได้ยนิ เลย

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 เหลืองเหมือนขมิ้น
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 นเส้นมูกใส
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
กลั้นอุจาระปั สสาวะ
ทางานเกินกาลัง
เศร้าโศก
โทสะมาก

การวินิจฉัยตามธาตุสมุฏฐาน
ผูป้ ่ วยมีอาการท้องผูกสาเหตุหลักเกิดจากรับประทานอาหารที่ยอ่ ยยาก หยาบ และสุ กๆ ดิบๆ ร่ วมกับดื่มน้ าเย็นมี
ผลกระทบต่อไฟปริ ณามัคคีหย่อน และปิ ตตังหย่อนเมื่อตัวทาหน้าที่ในการย่อยอาหารหย่อนก็ยอ่ มส่ งผลต่ออุทริ ยงั ก็หย่อน
ไปด้วย ส่ งผลไปจนถึงกุจฉิ สยาวาตาโกฏฐาสยาวาตา ก็หย่อนไปด้วย เมื่อลมที่ ทาหน้าที่ ในการบี บตัวหรื อทาให้เกิ ดการ
เคลื่อนไหวของลาไส้หย่อนก็ส่งผลให้อนั ตคุณงั อันตังทางานหย่อนลงไปด้วย ในที่สุดก็ส่งผลให้กรี สงั หย่อนไม่สามารถขับ
ออกจากลาไส้ได้หรื อขับออกมาได้นอ้ ย

ปถวีธาตุ
อุทริ ยงั หย่อน
อันตคุณงั หย่อน
อันตังหย่อน
กรี สงั หย่อน

อาโปธาตุ

วาโยธาตุ

ปิ ตตังหย่อน(พัทธปิ ตตะ หย่อน)
เสมหะ หย่อน (คูถเสมหะ)

กุจฉิ สยาวาตาหย่อน
โกฏฐาสยาวาตาหย่อน

เตโชธาตุ
ปริ ณามัคคีหย่อน

การวินิจฉัยตามตรีธาตุ
อุทร(กระเพาะอาหาร)

ปิ ตตะ
ปิ ตตะหย่อน

วาตะ
วาตะกาเริ บ
(ในลักษณะนิ่ง)
วาตะหย่อน (ในลักษณะเคลื่อนไหว)

เสมหะ
เสมหะกาเริ บ

อันตคุณงั อันตัง

ปิ ตตะ
ปิ ตตะหย่อน

วาตะ
วาตะกาเริ บ (ในลักษณะนิ่ง)
วาตะหย่อน (ในลักษณะเคลื่อนไหว)

เสมหะ
เสมหะหย่อน
(คูถเสมหะ)

ปิ ตตะ วาตะ เสมหะ ในอุทร เกิดจากปิ ตตะหย่อน วาตะกาเริ บ เสมหะกาเริ บ เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มี
รสจืด และหวาน ซึ่งเสมหะ และลดปิ ตตะ ทาให้วาตะกาเริ บในลักษณะนิ่งไม่เคลื่อนไหว บีบตัว ลมในอุทรมีปริ มาณมากขึ้น
ร่ วมกับพฤติกรรมมการกินน้ าเย็น
ปิ ตตะ วาตะ เสมหะ ในอันตคุณัง และอันตัง เกิดจากปิ ตตะหย่อน วาตะกาเริ บ เสมหะหย่อน ปิ ตตะมีนอ้ ยตั้งแต่
อุทรจนถึงลาไส้ การย่อยไม่ดีพอที่จะทาให้อาหารสุ กได้จึงเกิดเป็ นปั ญหาต่ออุทริ ยงั และส่ งผลต่อกรี สัง ทาให้กรี สังหย่อน
วาตะกาเริ บแบบในลักษณะที่มีลมมากแบบไม่เคลื่อนไหว ร่ วมกับคูถเสมหะลดน้อยลง ส่ งเสริ มทาให้กรี สังหย่อนมากขึ้น
แข็งและหยาบ จากประวัติ ผูป้ ่ วยต้องดื่มน้ ามะนาวแล้วจะดีข้ ึนถ่ายสะดวก เพราะเพิ่มปิ ตตะให้กบั อุทร ช่วยในการย่อยอุทริ
ยังมีปิตตะมากขึ้น วาตะก็เป็ นในลักษณะเคลื่อนไหวได้ และชาระเสมหะที่มากจากการรับประทานอาหารรสหวาน
แต่ปัญหาเสมหะหย่อนที่อนั ตัง ต้องปรับด้วยรสร้อน หวาน หรื อรสเผ็ดร้อนปร่ า เพื่อกระตุน้ ให้อนั ตังสร้างเสมหะ
ออกมา

การวินิจฉัยตามคัมภีร์แพทย์ แผนไทย
ผูป้ ่ วยรายนี้ มีความผิดปรกติต้ งั แต่ อุทริ ยงั หย่อน ไม่สุก ไม่ละเอียด (เพราะขาดปิ ตตะ หรื อไฟธาตุ ปริ ณามัคคคี) ทา
ให้ผอะอืดผะอม และกระทบต่อกรี สัง ทาให้กรี สังหย่อน เกิ ดอาการถ่ายแข็ง ( อาหารหยาบ และคูถเสมหะมีนอ้ ย รวมทั้ง
ปิ ตตะ มีนอ้ ยทาให้ลมกุจฉิ สยาวาตาที่ช่วยให้ลาไส้บีบตัว และลมโกฏฐาสยาวาตาไม่เคลื่อนทาให้ไม่ขบั ถ่ายอุจจาระ)
เทียบเคียงได้กบั คัมภีร์เวชศึกษา ในส่วนของ “กรี สงั พิการ” เนื่องจากมีอาการที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับผูป้ ่ วยคือ
ทาให้อุจจาระไม่ปกติประกอบกับระยะเวลาในการเจ็บป่ วยในผูป้ ่ วยรายนี้อยูใ่ นช่วงระยะเวลาที่ส้ นั แต่ในกรณี การเจ็บป่ วยที่
เกี่ยวกับท้องผูกที่มีระยะเวลาของโรคที่เป็ นมายาวนานอาจจะเชื่อมโยงได้ในกลุ่มของคัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร หรื อคัมภีร์
มัญชุสารวิเชียรได้

สรุ ปการวินิจฉัย
จากการซักประวัติในครั้งนี้ พบว่าสาเหตุของการเจ็บป่ วยในครั้งเกิดจากการบริ โภคอาหารกระทาให้ส่งผลต่อธาตุ
ต่างๆ เกิดการทางานผิปกติไปจากเดิมส่งผลให้เกิดการเจ็บป่ วยตามที่ที่วิเคราะห์ไว้ในการวินิจฉัยตามธาตุสมุฏฐานและการ
วินิจฉัยตามตรี ธาตุซ่ ึ งสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะเคียบได้กบั โรคเทียบเคียงได้กบั คัมภีร์เวชศึกษา ในส่ วนของ “กรี สังพิการ”
และเทียบเคียงอาการหรื ออาการแสดงหรื อโรคทางแผนปั จจุบนั คือ อาการท้องผูก

การรักษาและการให้ คาแนะนา
ยาตารับ ยาธรณีสณั ฑฆาต (ลูกกลอน) (ช่วยเรื่องกรีสัง ชาระคูถเสมหะที่เหนียวข้นเป็นประเมหะให้ไหลออกไปได้)
ส่ วนประกอบ ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย
1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม
2. ยาดาสะตุ หนัก 20 กรัม
3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม
4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม
5. ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม

6. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกดานพลู เทียนดา เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระ
กากขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน้าเต้า หนัก
สิ่งละ 1 กรัม

วิธีใช้
รับประทาน ครั้งละ 2-3 เม็ดก่อนอาหารเช้า หรือก่อนนอน
ข้อห้ามใช้ : หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

สรรพคุณ แก้เถาดาน พรรดึก ท้องผูกแก้กษัยปวดเมื่อยตามร่างกาย
ยาตารับ ยาธาตุอบเชย (ยาน้า) (ช่วยเรื่ อง อุทร อุทริ ยงั และส่งเสริ มคูถเสมหะ)
ส่ วนประกอบ ในยาน้า 100 มิลลิลติ ร ประกอบด้วย
1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม
2. เกล็ดสะระแหน่ การบูร หนักสิง่ ละ 50 มิลลิกรัม

วิธีใช้
รับประทาน ครั้งละ 3-5 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า - กลางวัน - เย็น

สรรพคุณ ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
การให้ คาแนะนา แนะนาให้ผปู ้ ่ วยดื่มน้ าอุ่น งดดื่มน้ าเย็น รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ ยว รสร้อน หวาน หรื อรสเผ็ดร้อน
ปร่ า เพื่อกระตุน้ ให้อนั ตังสร้างเสมหะออกมา
…………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผูป้ ่ วย……………………………………..
วันที่ ….…/..…../………

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

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

