
หมอชีวกโกมารภัจ
อ่านว่า ชี-วะ-กะ-โก-มา-ระ-พัด 
บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ
เป็นแพทย์ประจ าพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร 

และพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายให้เป็น
แพทย์ประจ าพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย



อนึ่งจะกล่าวสอน กายนครมีมากหลาย
ประเทียบเปรียบในกาย ทุกหญิงชายในโลกา

ดวงจิตคือกระษัตริย์ ผ่านสมบัติอันโอฬาร์
ข้าศึกคือโรคา เกิดเข่นฆ่าในกายเรา

เปรียบแพทย์คือทหาร อันช านาญรูล้ าเนา
ข้าศึกมาอย่าใจเบา ห้อมล้อมรอบทุกทิศา

บทอาขยานหลัก

เทียบ

พ้ืนที่



ให้ด ารงกระษัติย์ไว้ คือดวงใจให้เร่งยา
อนึ่งห้ามอย่าโกรธา ข้าศึกมาจะอันตราย

ปิตต คือวังหน้า เร่งรักษาเขม้นหมาย
อาหารอยู่ในกาย คือเสบียงเล้ียงโยธา

หนทางทั้งสามแห่ง เร่งจัดแจงอยู่รักษา
ห้ามอย่าให้ข้าศึกมา ปิดทางได้จะเสียที

บทอาขยานหลัก

น้ าดี
จากตับ

หัวใจ, 
น้ าดี,
อาหาร
บ ารุง





คัมภีรฉ์ันทศาสตร์
แพทยศ์าสตรส์งเคราะห์

ครู เ ม ธ า วี   ทองคุ้ ม



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้ประชุมคณะแพทย์หลวงเพื่อสืบค้นและรวบรวมต าราแพทย์
จากท่ีต่าง ๆ มาช าระตรวจสอบ และเขียนลงสมุดไทย
เพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลัง เนื่องจากทรงเห็นว่า 

“แพทย์แผนโบราณและต ารายาพ้ืนบ้านไทย
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง”

ท่ีมา



ท่ีมา

เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “โรงเรียนราชแพทยาลัย” 
โปรดให้จัดพิมพ์ต าราแพทย์หลวงเป็นครั้งแรก เรียกว่า “ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” 
พิมพ์ได้เพียง ๓ เล่มต้องยกเลิก

ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล



ท่ีมา

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากราชแพทยาลัยตั้ง “โรงเรียนเวชสโมสร” 
พิมพ์ต าราแพทย์เป็นวารสารรายเดือนโดยใช้ชื่อ 
“ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” เช่นเดิม
(แต่เน้นไปท่ีการรักษาตามแบบฝรั่ง ส่วนที่ฝรั่งไม่มีจะใช้ยาไทย)
พิมพ์ได้เพียง ๔ ฉบับก็ยกเลิก



ท่ีมา

“พระยาพิศณุประสาทเวช (คง  ถาวรเวช)” 
หรือ “หมอคง”
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญของราชแพทยาลัยริเร่ิมจัดพิมพ์ 
“ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” ฉบับสมบูรณ์
โดยได้รับพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (นายกสภาหอสมุดวชิรญาณ)
เพ่ือให้ราษฎรท่ีป่วยไข้สามารถเข้าถึงต าราได้ 
และเพ่ือให้อนุรักษ์ต าราแพทย์แผนไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง
จัดพิมพ์เป็น ๒ เล่มจบ เมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๕๐



ท่ีมา

ภายในเล่มแบ่งเป็นคัมภีร์ต่าง ๆ ๑๔ คัมภีร์ ได้แก่

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ จรรยาของแพทย์  ทับ ๘ ประการ

คัมภีร์ปฐมจินดาร์ ว่าด้วยการรักษาครรภ์ การคลอด

คัมภีร์สรรพคุณ ว่าด้วยสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ

คัมภีรต์ักกะศิลา ท่ีว่าด้วยอาการของโรคระบาดชนิดต่างๆ



ท่ีมา

คัมภีร์ธาตุวิภังค์ ว่าด้วยลักษณะธาตุพิการ (ธาตุทั้งสี่ และสมุนไพรท่ีใช้รักษา)

คัมภีร์วรโยคสาร ว่าด้วยลักษณะของผู้ป่วย การรักษาโรค คุณค่าของยาและอาหาร

คัมภีร์มหาโชตรัต ว่าด้วยโรคของสตรี และสมุนไพรที่ใช้รักษา

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ว่าด้วยความรู้ในการวินิจฉัยโรคและการรักษาสุขภาพ

คัมภีร์ชวดาร ว่าด้วยโรคลมและโรคเลือด และสมุนไพรที่ใช้รักษา



ท่ีมา

คัมภีร์โรคนิทาน ว่าด้วยสาเหตุของโรค และสมุนไพรที่ใช้รักษา

คัมภีร์ธาตุบรรจบ ว่าด้วยเรื่องอุจจาระที่เป็นสาเหตุของโรค และสมุนไพรที่ใช้รักษา

คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา ว่าด้วยโรคของบุรุษและโรคของสตรี และสมุนไพรที่ใช้รักษา

คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ว่าด้วยลักษณะธาตุพิการ และสมุนไพรที่ใช้รักษา

คัมภีร์ไกษย ว่าด้วยโรคกษัยชนิดต่าง ๆ และสมุนไพรที่ใช้รักษา



พ.ศ. ๒๕๔๒ มหามงคลสมัย ร. ๙ เจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
รัฐบาลได้มอบหมายให้พิมพ์หนังสือเป็นท่ีระลึก จึงได้น าต้นฉบับ 
“แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” ของพระยาพิศณุประสาทเวช 
เล่มท่ี ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๒ ร.ศ. ๑๒๘) และเล่มที่ ๒ (ร.ศ. ๑๒๖) มาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ 
โดยอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมแก่สมัย พร้อมทั้งหนังสือ
เล่มอ่ืน ๆ อาทิ มรดกทางวรรณกรรมของชาติ

ท่ีมา



ค าน าและตอนเปิดเรื่องใช้ กาพย์ยานี ๑๑
ลักษณะทับ ๘ ประการใช้ค าประพันธ์ประเภทร่าย

ลักษณะค าประพันธ์



กาพย์ยานี ๑๑

บท ๑

บท ๒

สูตร ๕+๖ = ๑๑



เริ่มเปดิเรื่องด้วย บทไหว้ครู

ความส าคัญและคณุสมบัติของแพทย์ท่ีพึงมี

เรื่องย่อ

๑. ลักษณะทับ ๘ ประการ 

๒. พระคัมภีร์ตักกะศิลา

๓. สมมติฐานก าเนิดไข้

เนื้อหาต่าง ๆ ๑๙ ตอน อาทิ



เร่ืองย่อ



คัมภีรฉ์ันทศาสตร์



ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตนนาถา

ตรีโลกอมรมา อภิวาทนาการ

อนึ่งข้าอัญชลี พระฤาษีผู้ทรงญาณ

แปดองค์เธอมีฌาน โดยรอบรู้ในโรคา

บทไหวุครู



ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทุกช้ันฟ้า

สาปสรรค์ซึ่งหว้านยา ประทานทั่วโลกธาตรี

ไหว้ครูกุมารภัจ ผู้เจนจัดในคัมภีร์

เวชศาสตรบรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน

ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล

ล่วงลุนิพพานดล ส าเร็จกิจประสิทธ์ิพร

บทไหวุครูพระอิศวร
หรือพระศิวะ

พระพรหม



ขอกราบถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระฤาษี
พระอิศวร พระพรหม ท่ี ได้ประทานให้ มียาเ กิดขึ้ น ใน โลก
ไหว้ หมอชีวกโกมารภัจ ผู้ มีความรู้ เชี่ยวชาญในเรื่องยาและ
การรักษาโรค และได้ถ่ายทอดเป็นวิชาความรู้มาให้ ไหว้ครูท่ีอบรม
สั่งสอนมาจนมีวิชาความรู้ และประสบความส าเร็จ และเจริญรุ่งเรือง
ในทุกวันน้ี

บทไหวุครู



จะกล่าวคัมภีร์ฉัน ทศาสตรบรรพท่ี์ครูสอน
เสมอดวงทินกร แลดวงจันทรก์ระจ่างตา

ส่องสัตว์ให้สว่าง กระจ่างแจ้งในมรรคา

หมอนวดแลหมอยา ผู้เรียนรู้คัมภีรไ์สย์

เรียนรู้ให้ครบหมด จนจบบทคัมภีร์ใน

ฉันทศาสตร์ท่านกล่าวไข สิบสี่ข้อจงควรจ า

คัมภีรฉ์ันทศาสตร์

คัมภีร์
อถรรพเวท
ของอนิเดีย



จะพูดถึงต าราฉันทศาสตร์ของเก่าท่ีครูสอนไว้ เปรียบกับพระ
อาทิตย์และพระจันทร์ท่ีท าให้มองเห็นได้ชัดเจน หมอนวดและหมอ
ยา ผู้เรียนรู้เวทมนตร์คาถาของศาสนาพราหมณ์ เรียนรู้ให้ครบทั้งหมด 
จนจบข้อความในต าราฉันทศาสตร์ท่ีครูบอกไว้ให้เข้าใจสิบส่ีหัวข้อ
คัมภีร์ 

คัมภีรฉ์ันทศาสตร์



เป็นแพทย์ไม่รู้ใน คัมภีร์ไสย์ท่านบรรจง
รู้แต่ยามาอ่าองค์ รักษาไข้ไม่เข็ดขาม

บางหมอก็กล่าวค า มุสาซ้ ากระหน่ าความ
ยกตนว่าตนงาม ประเสริฐย่ิงในการยา

บางหมอก็เกียจกัน ท่ีพวกอันแพทย์รักษา
บางกล่าวเป็นมารยา เขาเจ็บน้อยว่ามากครัน

คัมภีรฉ์ันทศาสตร์

อวดตน

คดโกง



บางกล่าวอุบายให้ แก่คนไข้น้ันหลายพลัน
หวังลาภจะเกิดพลัน ด้วยเชื่อถ้อยอาตมา

บางทีไปเยียนไข้ บ มีใครจะเชิญหา
กล่าวยกถึงคุณยา อันตนรู้ให้เชื่อฟัง

บางแพทย์ก็หลงเล่ห์ ด้วยกาเมเข้าปดิบัง
รักษาโรคด้วยก าลัง กิเลสโลภะเจตนา

คัมภีรฉ์ันทศาสตร์

ตน

ความใคร่

เยี่ยมไข้



บางพวกก็ถือตน ว่าคนไข้อนาถา
ให้ยาจะเสียยา บ ห่อนลาภจะพึงมี

บางถือว่าตนเฒ่า เปนหมอเก่าช านาญดี
รู้ยาไม่รู้ที รักษาได้ก็ชื่นบาน

แก่กายไม่แก่รู้ ประมาทผู้อุดมญาณ
แม้เด็กเปนเด็กชาญ ไม่ควรหมิ่นประมาทใจ

เรียนรู้ให้เจนจัด จบจังหวัดคัมภีร์ไสย์
ตั้งต้นปฐมใน ฉันทศาสตรดังพรรณนา

คัมภีรฉ์ันทศาสตร์

ขอบเขต



แพทย์ใดจะหนีทุกข์ ไปสู่สุขนิพพานดล
พิริยสติตน ประพฤติได้จึ่งเปนการ

ศีลแปดแลศีลห้า เร่งรักษาสมาทาน
ทรงไว้เปนนิจกาล ทั้งไตรรัตน์สรณา

เห็นลาภอย่าโลภนัก อย่าหาญหักด้วยมารยา
ไข้น้อยว่าไข้หนา อุบายกล่าวให้พึงกลัว

โทโสจงอดใจ สุขุมไว้อยู่ในตัว
คนไข้ยิ่งคร้ามกลัว มิควรขู่ให้อดใจ

บาปธรรม ๑๔ ประการท่ีแพทยค์วรละ



โมโหอย่าหลงเล่ห์ ด้วยกาเมมิจฉาใน
พยาบาทแก่คนไข้ ทั้งผู้อื่นอันกล่าวกล

วิจิกิจฉาเล่า จงถือเอาซ่ึงครูตน
อย่าเคลือบแคลงอาการกล เห็นแม่นแล้วเร่งวางยา

อุทธัจจังอย่าอุทธัจ เห็นถนัดในโรคา 
ให้ตั้งตนดังพระยา ไกรสรราชเข้าราวี

บาปธรรม ๑๔ ประการท่ีแพทยค์วรละ



ทิฏฐมิาโนเล่า อย่าถือเอาซึ่งโรคเกิน
รู้น้อยอย่าด่วนเดิน ทางใดรกอย่าครรไล

อย่าถือว่าตนดี ยังจะมียิ่งข้ึนไป
อย่าถือว่าตนใหญ่ กว่าเด็กน้อยผู้เชี่ยวชาญ 

…วิตักโกนั้นบทหน่ึง ให้ตัดซึ่งวิตักกา
พยาบาทวิหิงสา กามราคในสันดาน

บาปธรรม ๑๔ ประการท่ีแพทยค์วรละ



หิริกังละอายบาป อันยุ่งหยาบสิ้นทั้งหลาย
ประหารให้เสื่อมคลาย คือตัดเสียซึ่งกองกรรม

อโนตัปปังบทบังคับ บาปท่ีลับอย่าพึงท า
กลัวบาปแล้วจงจ า ทั้งท่ีแจ้งจงเว้นวาง

อย่าเกียจแก่คนไข้ คนเข็ญใจขาดในทาง
ลาภผลอันเบาบาง อย่าเกียจคนพยาบาล

บาปธรรม ๑๔ ประการท่ีแพทยค์วรละ



บาปธรรม ๑๔ ประการท่ีแพทยค์วรละ

๑. โลภ
๒. โทโส (โกรธ)
๓. โมหะ (หลง)
๔. วิจิกิจฉา (สงสัย)

๕. อุทธัจจะ (ฟุ้งซ่าน)

๖. ทิฐิมานะ
๗. ถือตน
๘. ล่วงเกินผู้อ่ืน
๙. วิตก
๑๐. พยาบาทวิหิงสา

๑๑. กามราคะ
๑๒. หิริ (ไม่ละอายบาป)

๑๓. อโนตัปปะ (กลัวบาป)

๑๔. รังเกียจคนไข้ 



ค้ณสมบัติของแพทยท์ี่ดี

๑. ให้ศึกษาเล่าเรียนต าราแพทย์ให้เช่ียวชาญ

๒. รักษาโรคด้วยความรู้ท่ีแม่นย า

๓. มีวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม

๔. ถือศีลห้า หรือศีลแปดเป็นนิจ

๕. ละจากกิเลส ๓ ประการ 
คือ โลภ โกรธ หลง  ไม่ท าบาปต่าง ๆ



อนึ่งจะกล่าวสอน กายนครมีมากหลาย
ประเทียบเปรียบในกาย ทุกหญิงชายในโลกา

ดวงจิตคือกระษัตริย์ ผ่านสมบัติอันโอฬาร์
ข้าศึกคือโรคา เกิดเข่นฆ่าในกายเรา

เปรียบแพทย์คือทหาร อันช านาญรูล้ าเนา
ข้าศึกมาอย่าใจเบา ห้อมล้อมรอบทุกทิศา

บทอาขยานหลัก

เทียบ

พ้ืนที่



ให้ด ารงกระษัติย์ไว้ คือดวงใจให้เร่งยา
อนึ่งห้ามอย่าโกรธา ข้าศึกมาจะอันตราย

ปิตต คือวังหน้า เร่งรักษาเขม้นหมาย
อาหารอยู่ในกาย คือเสบียงเล้ียงโยธา

หนทางทั้งสามแห่ง เร่งจัดแจงอยู่รักษา
ห้ามอย่าให้ข้าศึกมา ปิดทางได้จะเสียที

บทอาขยานหลัก

น้ าดี
จากตับ

หัวใจ, 
น้ าดี,
อาหาร
บ ารุง



อ้ปมาโวหาร

ดวงจิต = กษัตริย์ โรคภัย = ข้าศึก

แพทย์ = ทหารน้ าดี(ปิตต ) = วังหน้า

อาหาร = เสบียง



สร้างจากตับ ช่วยย่อยอาหาร
จ าพวกไขมัน เมื่อน้ าดีท างานปกติ 

ร่างกายจะแข็งแรงดี มีภูมิต้านทานโรค
ช่วยก าจัดของเสีย

อ้ปมาโวหาร

น้ าดี(ปิตต ) = วังหน้า



จรรยาบรรณแพทย์

อนึ่งเล่ามีค าโจทย์ กล่าวยกโทษแพทย์อันมี
ปรีชารู้คัมภีร์ เหตุฉันใดแก้มิฟัง

เฉลยแก้ปุจฉา รู้รักษาก็จริงจัง
ด้วยโรคเหลือก าลัง จ่ึงมิฟังในการยา

เมื่ออ่อนรักษาได้ แก่แล้วไซร้ยากนักหนา
ไข้นั้นอุปมา เหมือนเพลิงป่าไหม้ลุกลาม

หน้า ๑๐๔



จรรยาบรรณแพทย์

เป็นแพทยพ์ึงส าคัญ โอกาสนั้นมีอยู่สาม

เคราะหร์้ายขัดโชคนาม บางทีรู้เกินรูไ้ป

บางทีรู้มิทัน ด้วยโรคนั้นใช่วิสัย

ตน บ รู้ทิฏฐิใจ ถือว่ารู้ขืนกระท า

จบเร่ืองท่ีตนรู้ โรคนั้นสู้ว่าแรงกรรม

ไมส่ิ้นสงสัยท า สุดมือม้วยน่าเสียดาย

บางทีก็มีชัย แตย่าให้โรคนั้นหาย

ท่านกล่าวอภิปราย ว่าชอบโรคนั้นเป็นดี หน้า ๑๐๔



จรรยาบรรณแพทย์

ควรจ าไว้ว่ามีโอกาสท าให้แพทยเ์สียช่ือเสยีงมอียู่ ๓ อย่าง คือ 
๑. คิดว่ารู้วิธีรักษาแต่โรคร้ายแรงเกินไป
๒. แพทย์ไม่มีความรู้ในการรักษาโรคนั้น แต่ท าการรักษา 
๓. ไม่มีความรูใ้นการรักษาโรคนั้น ๆ แต่ฝืนรักษาคนไข้ไป

เมื่อรักษาจนสุดฝีมือแล้วไม่หายคนไข้ตาย ก็ไปโทษว่าเกิดจากกรรม
แต่บางครั้งบังเอิญรักษาให้หายได้เพราะยา ก็กล่าวอ้างว่าตนมีความรู้
ในการรักษาโรคนั้นเป็นอย่างดี



จรรยาบรรณแพทย์

ผู้ใดใครท าชอบ ตามระบอบพระบาลี

กุศลผลจะมี อเนกนับเบ้ืองหน้าไป

เรียนรู้ให้แจ้งกระจัด เห็นโรคชัดอย่าสงสัย

เร่งยากระหน่ าไป อย่าถือใจว่าลองยา

จะหนีหนีแต่ไกล ต่อจวนใกล้จะมรณา

จ่ึงหนีแพทย์นั้นหนา ว่ามิรู้ในท่าทาง

อ าไว้จนแก่กล้า แพทย์อ่ืนมาก็ขัดขวาง

ต่อโรคเข้าระวาง ตรีโทษแล้วจ่ึงออกตัว



จรรยาบรรณแพทย์

แพทย์คนใดประพฤติได้ถูกต้องตามหลักในทางพระพุทธศาสนา
ในอนาคตจะได้รับผลดีจากการกระท านั้น แพทย์ควรเรียนรู้ให้รู้จริงว่าเป็น
โรคอะไรแล้วให้ยาให้ถูกโรค อย่าใช้วิธีลองยา ถ้าไม่มีความรู้ก็ควรปฏิเสธ
การรักษาแต่แรก อย่าลองรักษาจนคนไข้อาการหนักใกล้ตายจึงท้ิงการ
รักษา ถือว่าไม่ถูกต้องปิดบังไว้จนคนไข้มีอาการหนัก
แพทย์คนอ่ืนจะรักษาก็ไม่เปิดโอกาสให้ จนโรคนั้นเกิดอาการ ตรีโทษ
เข้าขั้นท่ี เสมหะ เลือด ลมเป็นพิษ



ศัพทต์ุองร ุู

ตรีโทษ
อาการเป็นไข้หนักมาก
อยู่ในระยะทีเ่ลือด ลม และเสมหะ
เป็นพิษขึ้นพร้อมกัน



จรรยาบรรณแพทย์

ผู้ใดจะเรียนรู้ พิเคราะห์ดูผู้อาจารย์
เที่ยงแท้ว่าพิสดาร ทั้งพุทธไ์สยจึ่งควรเรียน

แต่สักเป็นแพทย์ได้ คัมภีร์ไสยไม่จ าเนียร
ครูนั้นไม่ควรเรียน จะน าตนให้หลงทาง

เราแจ้งคัมภีร์ฉัน- ทศาสตรอันบุราณปาง
ก่อนกล่าวไว้เป็นทาง นิพพานสุศิวาไลย

หน้า ๑๐๕

ท่ีเกษมสุขยิ่ง

คัมภรี์อรรถเวทของ
อินเดียบางส่วน
เกี่ยวกับรักษาโรค

รู้อย่างท่ี
สืบทอดมา



จรรยาบรรณแพทย์

อย่าหมิ่นว่ารู้ง่าย ต ารับรายอยู่ถมไป
รีบด่วนประมาทใจ ดังน้ันแท้มิเป็นการ

ลอกได้แต่ต ารา เที่ยวรักษาโดยโวหาร
อวดรู้ว่าช านาญ จะแก้ไขให้พลันหาย

โรคคือครุกรรม บรรจบจ าอย่าพึงทาย
กล่าวเล่ห์อุบายหมาย ด้วยโลภหลงในลาภา

บ้างจ าแต่เพศไข้ สิ่งเดียวได้สังเกตมา
กองเลือดว่าเสมหา กองวาตาว่าก าเดา

หน้า ๑๐๕

โรคเลือด โรคลม



จรรยาบรรณแพทย์

คัมภีร์กล่าวไว้หมด ไยมิจดมิจ าเอา
ทายโรคแต่โดยเดา ให้เชื่อถือในอาตมา

รู้น้อยอย่าบังอาจ หมิ่นประมาทในโรคา
แรงโรคว่าแรงยา มิควรถือคือแรงกรรม

อนึ่งท่านได้กล่าวถาม อย่ากล่าวความบังอาจอ า-
เภอใจว่าตนจ า เพศไข้นี้อันเคยยา

ใช่รึสิ่งเดียวดาย จะพลันหายในโรคา
ต่างเนื้อก็ต่างยา จะชอบโรคอันแปรปรวน

หน้า ๑๐๕



จรรยาบรรณแพทย์

บางทีก็ยาชอบ แต่เคราะห์ครอบจึ่งหันหวน

หายคลายแล้วทบทวน จะโทษยาก็ผิดที

อวดยาครั้นให้ยา เห็นโรคาไม่ถอยหนี

กลับกล่าวว่าแรงผี ทีแ่ท้ท าไม่รู้ท า

เห็นลาภจะใคร่ได้ นิยมใจไม่เกรงกรรม

รู้น้อยบังอาจท า โรคระย าเพราะแรงยา
หน้า ๑๐๖



จรรยาบรรณแพทย์

บางทีก็ให้ยาแต่กลับมีอาการรุนแรงข้ึนอีก จะไปโทษว่ายาไม่ดี
ก็ไม่ได้ แพทย์บางคนอวดอ้างในสรรพคุณยาที่ให้แล้วโรคร้ายยังไม่หาย
ก็กลับพูดว่าเกิดจากผีร้าย ท่ีแท้แล้วรักษาไม่ถูกทางนั้นเอง
ทีพู่ดอย่างนั้นเพื่อที่จะรับค่ารักษา เกิดจากความรู้ไม่มีแล้วพยายาม
ใหย้ารักษาแต่ไม่ถูกทาง เพราะตัวยาจึงท าให้โรคมีอาการรุนแรงมากขึ้น



จรรยาบรรณแพทย์

โรคนั้นคือโทโส จะภิยโยเร่งวัฒนา

แพทย์เร่งกระหน่ ายา ก็ยิ่งยับระย าเยิน

รูแ้ล้วอย่าอวดรู้ พินิจดูอย่าหมิ่นเมิน

ควรยาหรือยาเกิน กว่าโรคน้ันจึ่งกลับกลาย

ถนอมท าแต่พอควร อย่าโดยด่วนเอาพลันหาย

ผิโรคนั้นกลับกลาย จะเสียท่าด้วยผิดที
หน้า ๑๐๖

มากขึ้น



จรรยาบรรณแพทย์

บ้างได้แต่ยาผาย บรรจุถ่ายจนถึงดี
เห็นโทษเข้าเป็นตรี จึ่งออกตัวด้วยตกใจ

บ้างรู้แต่ยากวาด เที่ยวอวดอาจไม่เกรงภัย
โรคน้อยให้หนักไป ดังก่อกรรมให้ติดกาย

หน้า ๑๐๖



จรรยาบรรณแพทย์

โรคนั้นจึงก าเริบ (โทโส) เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
หากแพทย์ให้ยาเพิ่มก็ยิ่งท าให้อาการรุนแรงมากขึ้น อย่าอวดว่าสิง่ท่ีท าไป
ในการรักษาถูกต้อง ควรพิจารณาด้วยความถ่ีถ้วนว่า อาการก าเริบ
เกิดจากการให้ยาผิดหรือไม่จึงเป็นเช่นนั้น ควรค่อยระมัดระวัง
ในการรักษา อย่ารีบร้อนรักษาโดยหวังจะให้โรคหายทันที
อาการของโรคอาจทรุดหนักเพราะรักษาผิดโรค



ค้ณค่าของฉันทศาสตร์

ด้านสังคม
๑. สะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทย

๒. สะท้อนให้เห็นคุณค่าเรื่องแพทย์แผนไทย

๓. สะท้อนให้เห็นข้อคิดเพ่ือน าไปใช้ชีวิต

๔. ให้ความรู้เร่ืองศัพท์ทางการแพทย์แผนโบราณ



ภาระงาน

เข้ากลุ่มละ ๔-๕ คน ศึกษาเกี่ยวกับ
สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน ๑๐ ชนิด 
เลือกสมุนไพร ๑ ชนิดพร้อมศึกษา สรรพคุณ การน าไปใช้

จัดท าสรุปเป็นความรู้ใส่ในใบงาน มีภาพประกอบ 
พร้อมแต่งกาพย์ยานี ๑๑ จ านวน ๓ บท 

เก่ียวกับพืชสมุนไพรนั้น ส่งช้ินงานออกแบบการ์ดขนาด A๖
(๑๐ คะแนน)


