
คมัภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๕
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสุนันทาสวนสุนันทา



พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมขึน้



ทีม่าของเร่ือง

ศัพท์ภาษาไทยว่า  “แพทย์”  มาจากศัพท์สันสกฤต “ไวทย” 
แปลว่า  ผู้รู้พระเวท  หมายถึงผู้รู้วชิาการต่างๆ ทีป่ระมวลอยู่ในคมัภีร์
พระเวทและผู้รู้วชิาการรักษาโรคเป็นทีนั่บถือยกย่องและมีบทบาท
มากในสังคม  ต่อมาค าว่า “ไวทย”  จึงมีความหมายเจาะจงหมายถึง
ผู้รู้วชิาการรักษาโรค



ทีม่าของเร่ือง

ต าราแพทย์ของไทยทีม่ีมาแต่โบราณ  มร่ีองรอยของอทิธิพลความเช่ือ  
และหลกัปฏิบัติต่างๆ ทีป่รากฏในต าราแพทย์ของอนิเดยี เรียกว่า คมัภีร์
ฉันทศาสตร์

“ฉันทศาสตร์” เป็นช่ือต าราฉบับหน่ึงเช่นเดยีวกบัต าราอ่ืนๆ ทีก่ล่าว
มาแล้ว  พจิารณาจากบทไหว้ครูและเน้ือหาทีส่อนจรรยาแพทย์  และข้อควร
ปฏิบัตสิ าหรับแพทย์  นับว่าเป็นต าราฉบับแรก  ในหนังสือชุดแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์



ทีม่าของเร่ือง

รัชกาลที ่๕ โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมขึน้  เน่ืองจากทรงเห็นว่า
การแพทย์แผนโบราณและต ารายาพืน้บ้านของไทย  เป็นสมบัตทิางวฒันธรรม
ทีม่คุีณค่ายิง่  น่าจะรวบรวมไว้เป็นหลกัฐานแลเผยแพร่ให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้
ต่อไป 

จึงโปรดฯ  ให้ประชุมคณะแพทย์หลวง เพ่ือสืบค้นและรวบรวมต ารา
แพทย์จากทีต่่างๆ มาตรวจสอบช าระให้ตรงกบัฉบับดั้งเดมิ  แล้วส่งมอบให้         
กรมพระอาลกัษณ์เขียนลงสมุดไทยด้วยอกัษรไทย เส้นหรดาล และน าขึน้
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือเป็นสมบัตขิองแผ่นดนิสืบมา



ทีม่าของเร่ือง

เม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลยัขึน้ กไ็ด้
โปรดฯ ให้จัดพมิพ์ต าราแพทย์หลวงส าหรับโรงเรียนใช้ขึน้เป็นคร้ังแรก  เรียกว่า  
“ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” โดยแบ่งพมิพ์เป็นเล่มเลก็ๆ แต่พมิพ์ได้ ๓ เล่ม 
กต้็องเลกิเพราะขาดทุนรอนในการจัดพมิพ์



ทีม่าของเร่ือง

ต่อมาผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราช
แพทยาลยัได้ร่วมกนัจัดตั้งโรงเรียนเวชสโมสรขึน้  
และกไ็ด้จัดพมิพ์ต าราแพทย์ศาสตร์ขึน้อกีเป็น
วารสารรายเดือน โดยใช้ช่ือว่า “แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์” เน้ือหาของต าราชุดนีเ้ป็นวิธีการรักษา
ตามต าราแพทย์แผนฝร่ัง ส่วนทีห่ายาฝร่ังไม่ได้กจ็ะ
ใช้ยาไทยแทน  แต่กอ็อกมาได้   ๔ ฉบับ กต้็องเลกิ
ไปเพราปัญหาเร่ืองทุนอกีเช่นกนั



ทีม่าของเร่ือง

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เป็นฉบับสมบูรณ์
เม่ือพระยาพศิณุประสาทเวช(คง ถาวรเวช) 
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทยของ
ราชแพทยาลยัและผู้จัดการโรงเรียนเวชสโมสรได้
ริเร่ิมจัดพมิพ์ด้วยจุดประสงค์ ๓ ประการ 



จุดประสงค์ของเร่ือง

๑. ราษฎรที่ป่วยไข้ต้องหาวิธีรักษาตนเองจึงควรจะมกีารรวบรวมต าราที ่       
กระจัดกระจายกนัอยู่น้ันให้เป็นเล่มเดยีว  ราษฎรจะได้คดัลอกไว้เป็น 
คู่มือได้

๒. ต าราหลวงกจ็ะใช้กนัในเฉพาะแพทย์หลวง  ราษฎรสามญัไม่มีสิทธ์ิใช้

๓. ต้องการจะอนุรักษ์ต าราแพทย์แผนไทยไว้ให้คนรุ่นหลงั 



สรุป

ดงัน้ัน  ท่านจึงได้กราบทูลขอประทานอนุญาต
จากสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ  เพ่ือจัดพมิพ์ต าราแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ฉบับหลวง ๒ เล่มจบขึน้เป็นคร้ังแรก 
เม่ือวนัที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๐ และยงัได้
จัดพมิพ์ฉบับย่อให้เป็นคู่มือราษฎรสามัญใช้ได้
ทัว่ไป  ช่ือว่า “เวชศึกษา” หรือ “แพทย์ศาสตร์
สังเขป”



แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

โดยแบ่งเป็นเร่ืองต่างๆ เรียกว่า “คมัภีร์” ทั้งหมด ๑๔ คมัภีร์  ดงันี้

๑. คมัภีร์ฉันทศาสตร์  เป็นบทสังเคราะห์เน้ือหาสาระจากคมัภีร์อ่ืนๆ มารวมไว้

๒. คมัภีร์ปฐมจินดาร์  ว่าด้วยครรภรักษา  การคลอด  โรคเดก็  วิธีรักษาและยาต่างๆ

๓. คมัภีร์ธาตุวภิังค์  ว่าด้วยลกัษณะธาตุพกิาร (ธาตุทั้งส่ีคือ ดนิ น า้ ลม และไ )

๔. คมัภีร์สรรพคุณ  ว่าด้วยสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ

๕. คมัภีร์สมุฏฐานวนิิจฉัย  ว่าด้วยความรู้ในการวนิิจฉัยโรคและการรักษาสุขภาพ



แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

๖. คมัภีร์วรโยคสาร  ว่าด้วยคุณลกัษณะของแพทย์  ลกัษณะของผู้ป่วย การรักษาโรค     
คุณค่าของยาและอาหาร

๗. คมัภีร์มหาโชตรัต  ว่าด้วยโรคของสตรี และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา

๘. คมัภีร์ชวดาร  ว่าด้วยโรคลมและโรคเลือด และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา

๙. คมัภีร์โรคนิทาน  ว่าด้วยสาเหตุของโรค และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา

๑๐. คมัภีร์ธาตุววิรณ์  ว่าด้วยลกัษณะธาตุพกิาร และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา 



แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

๑๑. คมัภีร์ธาตุบรรจบ  ว่าด้วยเร่ืองอุจจาระทีเ่ป็นสาเหตุของโรค และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา

๑๒. คมัภีร์มุจฉาปักขันธิกา ว่าด้วยโรคของบุรุษ และโรคสตรี และสมุนไพรที่ใช้รักษา

๑๓. คมัภีร์ตักกะศิลา  ว่าด้วยอาการของโรคระบาดชนิดต่างๆ

๑๔. คมัภีร์ไกษย  ว่าด้วยโรคกษัยชนิดต่างๆ  และสมุนไพรทีใ่ช้รักษา



คมัภีรฉ์นัทศาสตร์

เป็นส่วนหนึง่ของ ต าราแพทยศ์าสตรส์งเคราะห์

บทไหวค้รู
ไหวพ้ระรตันตรยั                                        

ไหวเ้ทพเจา้ของพราหมณ ์                                    

ไหวห้มอชีวกโกมารภจัจ์ (แพทยห์ลวงของพระเจา้พิมพิสาร) 

ไหวค้รูแพทยโ์ดยทัว่ไป 

ความส าคญัของแพทย์

คุณสมบติัทีแ่พทยพ์ึงมี

ความรูแ้พทย ์

จรรยาบรรณแพทย์

โรคและการรกัษา
วิธีสงัเกตไขแ้ละยารกัษา 

ก าเนิดโรคภยั

ค าเตือนแพทยใ์หศึ้กษาคมัภีรฉ์นัทศาสตร์

ลกัษณะแพทยที์ดี่ ค าอวยพรของคนแต่ง



คุณสมบติัของแพทย์

แพทยต์อ้งมีความรูแ้ละจรรณยาแพทย์

เป็นแพทยไ์ม่รูใ้น คมัภีรไ์สยท่์านบรรจง

รูแ้ต่ยามาอ่าองค์ รกัษาไขไ้ม่เข็ดขาม

ไม่รูค้มัภีรเ์วช ห่อนเห็นเหตุซ่ึงโรคท า

แพทยเ์อย๋อย่างมคล า จกัขุมืด บ เห็นหน

แพทยใ์ดจะหนีทุกข์ ไปสู่สุขนิพพานดล

พิริยสติตน ประพฤติไดจ่ึ้งเป็นการ

ศีลแปดแลศีลหา้ เร่งรกัษาสมาทาน

ทรงไวเ้ป็นนิจกาล ทั้งไตรรตันส์รณา

แพทยต์อ้งมีความรูท้างธรรมโดยรกัษาศีลแปดและศีลหา้ และยึดไตรรตัน์



โลภะ (เห็นลาภอย่าโลภนกั)

มารยา (อย่าหาญหกัดว้ยมารยา)

โทสะ (โทโสจงอดใจ สุขุมไวอ้ยู่ในตวั) 

โมหะ (โมโหอย่าหลงเล่ห)์

ความใคร่ (ดว้ยกาเมมิจฉาใน)

พยาบาท (พยาบาทแก่คนไข ้ทั้งผูอ่ื้นอนักล่าวกล)

ความคลางแคลงใจ (วิจิกิจฉาเล่า จงถอืเอาซ่ึงครูตน)

ความประหม่า (อุทธจัจงัอย่าอุทธจั เห็นถนดัในโรคา)

ความง่วงเหงา (อนึง่โสดอย่าซบเซา อย่าง่วงเหงานั้นมิดี 

ความถอืดี (ทิฏฐิมาโนเล่า อย่าถอืเอาซ่ึงโรคเกิน) 

ความลงัเลใจ (วิตกัโกนั้นบทหนึง่ ใหต้ดัซ่ึงวิตกักา) 

ความคิดเบยีดเบยีน(พยาบาทวิหิงสา กามราคในสนัดาน 

ความไม่กลวับาป (กลวับาปแลว้จงจ า ทั้งที่แจง้จงเวน้วาง) 

ความรงัเกียจ (อย่าเกียจแก่คนไข ้คนเข็ญใจขาดในทาง) 



ไปหาคนไขเ้อง           

ไปบอกว่ามียาดี

พูดใหค้นไขต้อ้งเสียเงิน                  

ตอ้งการลาภ

ไม่รกัษาคนไขอ้นาถา                        

ถอืว่าไม่ไดเ้งิน

หลงเล่ห ์“กาม” รกัษา

ดว้ยเจตนาโลภ

ประมาท ถอืว่าอายุมาก            

ช านาญกว่า

บางหมอก็กล่าวค า

มุสาซ ้ ากระหน า่ความ

พูดไม่จริง ยกตวัเองว่าเก่ง

บางหมอก็เกียจกนั

ท่ีพวกอนัแพทยร์กัษา

บา้งกล่าวอุบายให้

แก่คนไขน้ั้นหลายพนั

บางทีไปเยียนไข้

บ มีใครจะเชิญหา

บางแพทยก์็หลงเล่ห์

ดว้ยกาเมเขา้ปิดบงั
บางพวกก็ถอืตน

ว่าไขค้นอนาถา

บา้งถอืว่าตนเฒ่า

เป็นหมอเก่าช านาญดี

อ าไวจ้นแก่กลา้

แพทยอ่ื์นมาก็ขดัขวาง

ลกัษณะแพทยที์ไ่ม่ดี

รกัษาคนไขไ้ม่ได้

แต่ท าเป็นรกัษาได้

รงัเกียจโรค 
แพทยท่ี์ยึดหลกัจรรยาแพทย์

จะไปจุติบนสวรรค์

หินชาติแพทยเ์หล่านี้  เวรามีมิไดก้ลวั

ท ากรรมน าใส่ตวั จะตกไปในอบาย

แพทยท์ีข่าดจรรยาแพทย ์    จะไปอยู่ในนรก



ผูใ้ดจะเรียนรู ้      พเิคราะหดู์ผูอ้าจารย ์

เท่ียงแทว่้าพศิดาร     ทั้งพุทธไ์สยจ่ึงควรเรียน 

ครูพกัแลครูเรียน อกัษรเขียนไวต้ามมี

จงถอืว่าครูดี เพราะไดเ้รียนจ่ึงรูม้า 

อย่าหมิน่ว่ารูง่้าย ต ารบัรายอยู่ถมไป

รีบด่วนประมาทใจ ดงันั้นแทม้ิเป็นการ 

บางทีก็ยาชอบ แต่เคราะหค์รอบจ่ึงหนัหวน

หายคลายแลว้ทบทวน จะโทษยาก็ผิดที

ใช่โรคสิง่เดียวดาย จะพลนัหายในโรคา

ต่างเนื้ อก็ต่างยา จะชอบโรคอนัแปรปรวน 

วิจาโรใหพ้ินิจ จะท าผิดฤาชอบกาล

ดูโรคกบัยาญาณ ใหต้อ้งกนัจะพลนัหาย

เรียนรูค้มัภีรไ์สย สุขุมไวอ้ย่าแพร่งพราย

ควรกล่าวจ่ึงขยาย อย่ายืน่แกว้แก่วานร

ค าเตือนแพทยบ์างประการ

การพิจารณาครูแพทย์

ใหเ้คารพครูบาอาจารย์

อย่าประมาทในการศึกษา

เช่ือมัน่ในตวั ทบทวนการรกัษา

อย่าประมาทในการรกัษาโรค

ใหวิ้นิจฉยัโรคใหถู้กตอ้ง

อย่าแพร่งพรายต ารากบัคนที่ไม่สมควร



ลกัษณะค าประพนัธ์  

รูปแบบค าประพนัธ์ทีเ่ป็นบทเรียนแต่งเป็น กาพย์ยานี ๑๑



เน้ือเร่ืองย่อ

เน้ือเร่ืองในตอนที่น ามาเป็นบทเรียน กล่าวถึงความส าคญัของแพทย์ มีการ
เปรียบเทยีบแพทย์เป็นทหาร ข้าศึกเป็นโรคภัย และร่างกายเปรียบเหมือนนคร แพทย์
ควรมคีวามรู้ความเช่ียวชาญในทางวชิาการ  และให้ระมดัระวงัอย่าท าตนเป็นแพทย์ที ่
ไม่ด ี ซ่ึงมลีกัษณะต่างๆ ทีบ่กพร่อง  ควรหลกีเลีย่ง  เช่น  มุสา  และช้ีให้เห็นว่าแพทย์น้ัน
ควรประพฤตอิย่างไร  โดยยดึหลกัตามพระพุทธศาสนา  ให้รักษาศีล ๕  และศีล ๘
ยดึไตรรัตน์เป็นที่พึง่ ไม่ท าช่ัว  เช่น  ไม่มีความโลภ  มมีารยาท  ไม่มีโทสะ  ไม่มีโมหะ  
ไม่คดิเบียดเบียน  ไม่ง่วงเหงา



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

อน่ึงจะกล่าวสอน       กายนครมมีากหลาย

ประเทยีบเปรียบในกาย                        ทุกหญิงชายในโลกา

ถอดค าประพนัธ์

อกีอย่างจะสอนว่า “กายนคร” มอียู่มากเปรียบได้กบัในร่างกายของหญิงชาย
ทุกคนในโลก



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ดวงจิตคือกระษัตริย์                 ผ่านสมบัตอินัโอฬาร์

ข้าศึกคือโรคา                                           เกดิเข่นฆ่าในกายเรา

ถอดค าประพนัธ์

จิตใจเปรียบได้กบักษัตริย์ผู้ครอบครองสมบัตอินัยิง่ใหญ่(ร่างกาย)ข้าศึก
เปรียบได้กบัโรคทีเ่กดิมาท าลายภายในร่างกายเรา



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

เปรียบแพทย์คือทหาร              อนัช านาญรู้ล าเนา

ข้าศึกมาอย่าใจเบา                                   ห้อมล้อมรอบทุกทศิา

ถอดค าประพนัธ์

แพทย์เปรียบได้กบัทหาร ทีม่คีวามช านาญรู้เร่ืองที่อยู่(ร่างกาย)โรคเกดิให้คดิ
ดีๆ  ตรวจ หยุด การแผ่ลามไว้ทุกแห่ง



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ให้ด ารงกระษัตริย์ไว้          คือดวงใจให้เร่งยา

อน่ึงห้ามอย่าโกรธา                             ข้าศึกมาจะอนัตราย

ถอดค าประพนัธ์

ให้รักษากษัตริย์ไว้คือหัวใจรีบให้ยาอกีอย่างห้ามแพทย์มีความไม่พอใจอย่าง
รุนแรง โรคเกดิขึน้อาจท าให้คนไข้ถึงแก่ความตาย



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ปิตต  คือ วงัหน้า                  เร่งรักษาเขม้นหมาย

อาหารอยู่ในกาย                                   คือเสบียงเลีย้งโยธา

ถอดค าประพนัธ์

น า้ดใีนตับมหีน้าที่ย่อยอาหารเปรียบเหมือนวังหน้า รีบตั้งใจรักษาให้ดเีพราะ
อาหารทีอ่ยู่ในร่างกายเปรียบเหมือนเสบียงเลีย้งกองทหาร (เลือด, เซลล์ ฯลฯ)

วังหน้า หรือ พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นค าที่มีมาแต่สมัย
อยุธยา มีความหมาย 2 อย่าง คือ สถานที่ (ที่ประทับของบุคคลที่มีสถานะ
ส าคัญรองลงมาจากพระมหากษัตริย)์ และบุคคล (ผู้ด ารงต าแหน่งกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่เรียกว่า พระมหาอุปราช ในสมัยอยุธยา)



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

หนทางทั้งสามแห่ง          เร่งจัดแจงอยู่รักษา

ห้ามอย่าให้ข้าศึกมา                             ปิดทางได้จะเสียที

ถอดค าประพนัธ์

ทางทั้งสาม หัวใจ,น า้ด,ีอาหาร รีบจัดเตรียมรักษาอย่าให้เช้ือโรคเข้ามาท าให้
ท างานไม่สะดวกจะพลาดโอกาสรักษา



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

อน่ึงเล่ามีค าโจทก์            กล่าวยกโทษแพทย์อนัมี

ปรีชารู้คมัภีร์                                        เหตุฉันใดแก้ม ัิง

ถอดค าประพนัธ์

อกีอย่างมค่ีากล่าวหาแพทย์ทีม่ีความสามารถจากการเรียนรู้ ท าไมพูดแก้
ความเข้าใจผดิกไ็ม่ ังกนั



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ค าเฉลยแก้ปุจฉา              รู้รักษากจ็ริงจัง

ด้วยโรคเหลือก าลงั                             จึ่งมิ ังในการยา

ถอดค าประพนัธ์

ถามมากต็อบว่ารู้เร่ืองการรักษาได้เป็นเร่ืองจริงเพราะว่าโรคร้ายแรงเกนิ
ความสามารถจึงดือ้ยารักษาไม่หาย



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

เม่ืออ่อนรักษาได้           แก่แล้วไซร้ยากหนักหนา

ไข้น้ันอุปมา                                      เหมือนเพลงิป่าไหม้ลุกลาม

ถอดค าประพนัธ์

เม่ือเป็นน้อยรักษาหายได้ เป็นมาก รักษาหายยากมากไข้ทีห่นักแล้วน้ัน 
เปรียบเหมือนไ ป่าทีลุ่กลามได้รวดเร็วและกว้าง



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

เป็นแพทย์พงึส าคัญ            โอกาสน้ันมอียู่สาม

เคราะห์ร้ายขัดโชคนาม                        บางทรู้ีเกนิรู้ไป

ถอดค าประพนัธ์

เป็นแพทย์ควรก าหนดจดจ าว่า โอกาสทีไ่ด้รักษาคนไข้มอียู่ ๓ อย่าง ทีท่ าให้ไม่
ดเีสียช่ือเสียง ๑.บางทรู้ีวธีิรักษาแต่มส่ิีงน าผลร้ายมาท าให้โรคทีเ่กดิเกนิความรู้โรคทีม่ี



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บางทรู้ีมทินั ด้วยโรคน้ันใช่วสัิย

ตน  บ  รู้ทฏิฐิใจ                    ถือว่ารู้ขืนกระท า

ถอดค าประพนัธ์

๒.บางทโีรคน้ันไม่เคยรู้ เพราะโรคน้ันตนไม่มคีวามสามารถรักษา  ๓. ไม่รู้แต่
อวดว่าตนรู้ฝืนรักษาไข้ไป



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

จบเร่ืองทีต่นรู้                 โรคน้ันสู้ว่าแรงกรรม

ไม่ส้ินสงสัยท า                                     สุดมือม้วยน่าเสียดาย

ถอดค าประพนัธ์

เร่ืองทีค่วรรู้ได้เสนอไปแล้ว  บางโรครักษาไม่หายกอ้็างว่าเป็นเพราะกรรม    
ท าให้รักษาไม่หายคนไข้ตายกรู้็สึกเสียใจ



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บางทกีม็ีชัย                     แต่ยาให้โรคน้ันหาย

ท่านกล่าวอภิปราย                              ว่าชอบโรคน้ันเป็นดี

ถอดค าประพนัธ์

บางทกีโ็รคหาย แต่โรคหายเพราะยากพู็ดกล่าวอ้างว่า รู้จักรักษาโรคน้ันเป็น
อย่างดี



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ผู้ใดจะเรียนรู้                     พเิคราะห์ดูผู้อาจารย์

เทีย่งแท้ว่าพสิดาร                          ทั้งพุทธไสยจึ่งควรเรียน

ถอดค าประพนัธ์

คนใดต้องการจะเรียนรู้  ต้องพจิารณาคนทีเ่ป็นครูว่ามคีวามรู้จริง รู้ละเอยีด  
จึงสมควรจะไปเรียนด้วย



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

แต่สักเป็นแพทย์ได้             คมัภีร์ไสยไม่จ าเนียร

ครูน้ันไม่ควรเรียน                             จะน าตนให้หลงทาง

ถอดค าประพนัธ์

เพียงแต่เป็นแพทยไ์ด ้ต ำรำควำมรู้ทำงคำถำเวทมนตร์ไม่รู้ ครูคนนั้นไม่ควร
เรียนดว้ย จะน ำใหผู้เ้รียนเขำ้ใจผิดพลำดได้



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

เราแจ้งคัมภีร์ฉัน                ทศาสตร์อนับุราณปาง

ก่อนกล่าวไว้เป็นทาง                           นิพพานสุศิวาไลย

ถอดค าประพนัธ์

เรำทรำบวำ่ต ำรำฉนัทศำสตร์เป็นต ำรำแต่งมำนำนบอกไวเ้ป็นแนวทำงไปสู่
นิพพำน ไปสู่แดนสบำย



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

อย่าหมิน่ว่ารู้ง่าย             ต ารับรายอยู่ถมไป

รีบด่วนประมาทใจ                              ดงัน้ันแท้มิเป็นการ

ถอดค าประพนัธ์

อย่าดูหมิน่ว่าเรียนรู้ได้ง่าย ต ารามวีางเรียงอยู่มากมาย รีบคดิอย่างนีเ้ป็นคน
ประมาท จริงๆ แล้วไม่มีความสามารถอะไร 



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ลอกได้แต่ต ารา               เทีย่วรักษาโดยโวหาร

อวดรู้ว่าช านาญ                                   จะแก้ไขให้พลนัหาย

ถอดค าประพนัธ์

คดัลอกได้แต่ตวัหนังสือ ออกไปรักษาโดยจ าแต่ต าราไปพูดแสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ว่ามคีวามรู้ ความช านาญ จะรักษาโรคให้หายได้ทนัที



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

โรคคือครุกรรม                  บรรจบจ าอย่าพงึทาย

กล่าวเล่ห์อุบายหมาย                       ด้วยโลภหลงในลาภา

ถอดค าประพนัธ์

อย่าพูดจากการคาดคะเนว่าโรคทีเ่ป็นคือกรรมหนักทีเ่กดิขึน้พร้อมๆกนัพูด
หลอกลวงเพราะความต้องการส่ิงของ



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บ้างจ าแต่เพศไข้                     ส่ิงเดยีวได้สังเกตมา

กองเลือดว่าเสมหา                                    กองวาตาว่าก าเดา

ถอดค าประพนัธ์

หมอบางคนจ าอาการไข้ทีแ่สดงให้เห็นเพยีงอย่างเดยีวทีไ่ด้สังเกตมากองเลือด
บอกว่าเป็นเสมหะ ลมทีอ่อกมามากบอกว่าเป็นความร้อนในตัว



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

คมัภีร์กล่าวไว้หมด                   ไยมจิดมจิ าเอา

ทายโรคแต่โดยเดา                                   ให้เช่ือถือในอาตมา

ถอดค าประพนัธ์

ต าราบอกไว้ทุกเร่ือง ท าไมไม่จดไม่จ าเอาไว้ บอกว่าเป็นโรคอะไรจากการคดิ
เอาเองไม่มเีหตุผล ให้คนนับถือตนเอง



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

รู้น้อยอย่าบังอาจ                      หมิน่ประมาทในโรคา

แรงโรคว่าแรงยา                                      มคิวรถือว่าแรงกรรม

ถอดค าประพนัธ์

รู้น้อยอย่ากล้าท าเพราะหลงตัวเอง ขาดความรอบคอบเกีย่วกบัโรคความ
รุนแรงของโรคต้องใช้ยาทีด่ ีไม่ควรคดิว่าเป็นเร่ืองกรรมหนัก



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

อน่ึงท่านได้กล่าวถาม               อย่ากล่าวความบังอาจอ า

เภอใจว่าตนจ า                                          เพศไข้นีอ้นัเคยยา

ถอดค าประพนัธ์

อกีอย่างคนไข้พูดถาม อย่าพูดข้อความเพราะหลงตวัเองไม่รับ ังความ
คดิเห็นของผู้อ่ืน พูดว่าตนจ าไข้ลกัษณะนีไ้ด้เพราะเคยให้ยา



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ใช่โรคส่ิงเดยีวดาย                จะพลนัหายในโรคา

ต่างเน้ือกต่็างยา                                จะชอบโรคอนัแปรปรวน

ถอดค าประพนัธ์

ไม่ใช่โรคจะมีชนิดเดยีวทีจ่ะท าให้หายจากโรคทนัที ลกัษณะประจ าตัวต่างกนั
กใ็ห้ยาต่างกนัจึงจะถูกกบัโรคทีเ่ปลีย่นไปจากลกัษณะเดมิ



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บางทกีย็าชอบ                  แต่เคราะห์ครอบจึ่งหันหวน

หายคลายแล้วทบทวน                        จะโทษยากผ็ดิที

ถอดค าประพนัธ์

บางทกีใ็ห้ยาถูกกบัโรค แต่มส่ิีงร้ายเกดิขึน้ โรคจึงเป็นขึน้อกี หายทุเลาลงไป
แล้วเกดิเป็นกลบัขึน้ใหม่ จะว่ายาไม่ดกีไ็ม่ถูกต้อง



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

อวดยาคร้ันให้ยา               เห็นโรคาไม่ถอยหนี

กลบักล่าวว่าแรงผ ี                               ทีแ่ท้ท าไม่รู้ท า

ถอดค าประพนัธ์

แสดงสรรพคุณยาเม่ือให้ยาน้ันรักษา โรคยงัไม่หาย  กลบัพูดว่าผร้ีายแรงกว่า 
จริงๆ  แล้วท าไปเพราะไม่รู้ว่าควรท าอย่างไร



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

เห็นลาภจะใคร่ได้              นิยมใจไม่เกรงกรรม

รู้น้อยบังอาจท า                                 โรคระย าเพราะแรงยา

ถอดค าประพนัธ์

เห็นส่ิงของอยากจะได้ ชอบใจกไ็ม่เกรงกลวัท าความช่ัว  รู้น้อยแต่กล้าท า
เพราะหลงตัว โรคหนักขึน้เพราะผลของยา



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

โรคน้ันคือโทโส                จะภิยโยเร่งวัฒนา

แพทย์เร่งกระหน ่ายา                           กย็ิง่ยบัระย าเยนิ

ถอดค าประพนัธ์

โรคน้ันเปรียบกบัความฉุนเฉียว จะเป็นมากขึน้อย่างรวดเร็ว แพทย์เร่งให้ยา
ซ ้าเข้าไป กย็ิง่ร้ายแรงหนักขึน้



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

รู้แล้วอย่าอวดรู้                พนิิจดูอย่าหมิน่เมนิ

ควรยาหรือยาเกนิ                          กว่าโรคน้ันจึ่งกลบักลาย

ถอดค าประพนัธ์

มคีวามรู้อย่าแสดงความรู้ ควรพจิารณาอย่าประมาท  ควรให้ยาแค่ไหนหรือให้
ยาแรงกว่า  โรคจึงเปลีย่นเป็นอย่างอ่ืน



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

ถนอมท าแต่พอควร             อย่าโดยด่วนเอาพลนัหาย

ผโิรคน้ันกลบักลาย                        จะเสียท่าด้วยผดิที

ถอดค าประพนัธ์

ระมดัระวงัท าพอควร อย่ารีบร้อนท าให้โรคหายทันที อาการที่ดอียู่อาจทรุดลง
ได้หากโรคทีรั่กษาน้ันเป็นโรคอ่ืน จะพลาดผดิเพราะท าผดิพลาด



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บ้างได้แต่ยาผาย                บรรจุถ่ายจนถึงดี

เห็นโทษเข้าเป็นตรี                            จึ่งออกตวัด้วยตกใจ

ถอดค าประพนัธ์

บ้างรู้แต่เร่ืองยาระบาย ให้ยาไปถ่ายจนถึงขั้นน า้ดผีดิปกต ิ เห็นคนไข้ใกล้ตาย 
จึงรีบแก้ตัวเพราะตกใจ



ถอดความค าประพนัธ์

บทประพนัธ์

บ้างรู้แต่ยากวาด             เทีย่วอวดอาจไม่เกรงภัย

โรคน้อยให้หนักไป                         ดงัก่อกรรมให้ติดกาย

ถอดค าประพนัธ์

บ้างมคีวามรู้เฉพาะยากวาด อวดอ้างความสามารถไปทัว่ไม่กลวัอนัตราย

โรคไม่หนักท าให้เป็นหนักขึน้เหมือนก่อให้เกดิผลร้ายตดิตัว



คุณค่าของเร่ือง

ด้านวชิาการหรือด้านการแพทย์

- ให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์และสมุนไพรไทย

- คุณค่าทางด้านการแพทย์แผนโบราณ

- เน้นความเป็นวทิยาศาสตร์

- ให้ความรู้ถึงคุณสมบัตขิองแพทย์

- ทราบถึงความส าคัญของแพทย์

- ทราบถึงค าเตือนส าหรับแพทย์บางประการ



คุณค่าของเร่ือง

ด้านเน้ือหา

๑.  เน้นคุณค่าจรรยาบรรณของแพทย์

๒.  ต าราแพทย์แผนโบราณซ่ึงรวมต าราแพทย์แผนโบราณฉบับหลวง  ท าให้
เกดิการประมวลความรู้ด้านการแพทย์  และง่ายต่อการน ามาจัดระบบ



คุณค่าของเร่ือง

ด้านวรรณศิลป์

๑.  ใช้โวหาร อุปมา เช่น

เม่ืออ่อนรักษาได้ แก่แล้วไซร้ยากหนักหนา

ไข้น้ันอุปมา เหมือนเพลงิป่าไม้ลุกลาม



คุณค่าของเร่ือง

ด้านวรรณศิลป์

๒.  ใช้โวหารอุปลกัษณ์    เช่น

ดวงจิตคือกระษัตริย์ ผ่านสมบัตอินัโอฬาร์

อน่ึงห้ามโกรธา ข้าศึกมาจะอนัตราย



ความรูเ้พิม่เติม

ถือก ำเนิดจำกนำงนครโสเภณ ีแคว้นมคธ ถูก

น ำมำทิ้งในกองขยะ เจ้ำชำยอภัยรำชกุมำร โอรส

พระเจ้ำพิมพิสำรเป็นผู้ทรงเกบ็มำเล้ียงที่วัง

เป็นหมอหลวงในรำชส ำนักของพระเจ้ำพิมพิสำร  ได้

ถวำยกำรรักษำโรค “ภคันทลำพำธ” (ริดสดีวงทวำร) 

ของพระเจ้ำพิมพิสำรแห่งเมอืงรำชคฤห์

หมอชีวก โกมารภัจจ์

คุณธรรมทีเ่ป็นแบบอย่าง

- เป็นอบุำสกที่ดี เล่ือมใสในพระรัตนตรัย เคำรพพระพุทธเจ้ำอย่ำงสงู      

- ใฝ่เรียนรู้และมีควำมพยำยำม ตั้งใจเล่ำเรียนอย่ำงมำนะ                 -

มีจิตใจเสยีสละ ดูแลผู้ป่วยอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ไม่เลือกอยำกดีมีจน



กำรป้ันเป็นรูปฤำษีนั้นไม่มีหลกัฐำนวำ่ พระมหำกษตัริยไ์ทยลอกแบบมำจำกท่ี
ใด แต่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปทัว่ไปวำ่คนไทยเคำรพนบัถือฤำษีเป็นครูบำ
อำจำรย ์กำรป้ันเป็นรูปฤำษีและระบุช่ือฤำษีเป็นผูคิ้ดคน้ท่ำเหล่ำนั้น อำจเป็น
กลวธีิใหเ้กิดควำมขลงั เพรำะผูฝึ้กตอ้งมำฝึกท่ำทำงต่ำงๆ กบัรูปป้ันฤำษี
เปรียบเสมือนไดฝึ้กกบัครู เพรำะฤำษีเป็นครูของศิลปะวทิยำกำรต่ำงๆ

ส่วนใหญ่เป็นท่ำดดัตำมอิริยำบถของคนไทย มีควำมสุภำพและทัว่ไปสำมำรถท ำ
ได ้แต่อยำ่งไรกต้ำมในจ ำนวนท่ำ ฤำษีดดัตน 80 ท่ำ มีท่ำแบบจีน 1 ท่ำ ท่ำแบบ
แขก 1 ท่ำ ท่ำดดัคู ้2 ท่ำ แสดงถึงกำรแลกเปล่ียน ควำมรู้กนั และมีกำรระบุไว้
ชดัเจนวำ่เป็นของต่ำงชำติ เพ่ือใหร่้ำงกำยแขง็แรงและอำยยุนืยำว

เช่น อินเดียมีกำรบริกำรร่ำงกำย ท่ีเรียกวำ่ โยคะ จีนมีกำรร ำมวยจีนท่ีเรียกวำ่ ไท
เก๊ก ไทยมีกำรบริกำรร่ำงกำยดว้ยท่ำฤำษีดดัตน เป็นตน้

ประโยชน์
กำรบริหำรร่ำงกำยดว้ยท่ำฤำษีดดัตน นอกจำกใชเ้ป็นท่ำในกำรบริหำรร่ำงกำยแลว้ ท ำให้
ร่ำงกำยต่ืนตวั แขง็แรง และเป็นกำรพกัผอ่น ท่ำต่ำงๆ ท่ีใชย้งัมีสรรพคุณในกำรรักษำโรค
เบ้ืองตน้ ไดอี้กดว้ย นบัวำ่มีประโยชน์เป็นอนัมำก ไดแ้ก่
1.ช่วยใหเ้กิดกำรเคล่ือนไหวตำมธรรมชำติของแขนขำและขอ้ต่ำงๆ เป็นไปอยำ่ง คลอ่งแคล่ว 
มีกำรเนน้กำรนวดโดยบำงท่ำจะมีกำรกดหรือบีบนวดร่วมไปดว้ย
2.ท ำใหโ้ลหิตหมุนเวยีน เลือดลมเดินไดส้ะดวก นบัเป็นกำรออกก ำลงักำยท่ีสำมำรถท ำได้
ทุกอิริยำบถของคนไทย
3.เป็นกำรต่อตำ้นโรคภยั บ ำรุงรักษำสุขภำพใหมี้อำยยุนืยำว
4.มีกำรใชส้มำธิร่วมดว้ยจะช่วยยกระดบัจิตใจใหพ้น้อำรมณ์ขุ่นมวั หงุดหงิด ควำมง่วง ควำม
ทอ้แท ้ควำมเครียด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรหำใจหำกมีกำรฝึกกำรหำยใจให้
ถูกตอ้ง

สถำบนักำรแพทยแ์ผนไทย ไดด้ ำเนินกำรคดัเลือกท่ำฤำษี
ดดัตนพื้นฐำน 15 ท่ำ จำกท่ำฤำษีดดัตนท่ีรวบรวมไวท้ั้งหมด 
127 ท่ำ 

ท่าฤๅษีดดัตน


