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คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

เปนสถาบันทางการ แพทยที่เกาแกที่สุด
และใหญที่สุดในประเทศไทย ประกอบดวยบุคลากรจํานวนมาก ที่มีความรูและ
ความสามารถอยางดียิ่งดวยบารมีของหลวงพอความเคารพรักของชาวศิริราชตอ
หลวงพอไดเกิดขึ้น ๒ สถานคือ
๑.ในระดับบุคลากร ผูปฏิบัติงานทั้งแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ที่ไดมาฝาก
ตัวเปนลูกศิษยปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ดวยเห็นประโยชนของธรรมปฏิบตั ิจากการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน และดวยศรัทธาในผลแหงกรรมที่ หลวงพอไดแสดงให
ประจักษอยูเสมอ บางคนอาจมาที่วัดโดยสวนตัว หรืออาจมาเปนหมูคณะ หลวงพอ
ทานสมัยยังแข็งแรงก็เคยมาบรรยายที่ศิริราชหลายครั้ง ซึ่งจัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริ
ราช นอกจากนี้ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชยังไดจัดโครงการปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวันเปน
เวลาครั้งละ ๗ วันในเดือนกุมภาพันธของทุกป เริ่มตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนมา ทุก
คนที่ไดมาปฏิบัติธรรมไดผลแหงการปฏิบัตมิ ากบางนอยบางตามแตบารมี
และมี
ความพอใจมากที่ไดมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน
โดยหลวงพอทานใหความเมตต
เทศนาสั่งสอนรวมกับวิทยากรของวัด
ตัวอยางความมหัศจรรยในญาณทัสสนะของหลวงพอเชน ทานบอกคุณหมอ
อารีศักดิ์ ซึ่งเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองรักษากับอาจารยผูเชี่ยวขาญที่ศิริราช เธอมีความ
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ทุกขมากจากปญหาสุขภาพ ขณะที่มะเร็งเริ่มลุกลามขึ้นกระผมพาเธอมากราบหลวง
พอ ทานบอกวามีโอกาสหาย เมือ่ ประมาณ ๔ ปกอน ปรากฏวาคุณหมออารีศักดิ์
ไดมาปฏิบตั ิธรรมและอุปสมบททีว่ ัดอัมพวัน ตอมาโรคก็สงบลงดีขึ้นมากสมคําของ
ทาน ขณะที่กระผมพาศาสตรจารยทานหนึ่งซึ่งเปนมะเร็งตับมากราบทาน ทานไมได
กลาวอะไรถึงผลการรักษา แตสอนใหทําความดี ศาสตรจารยทานนั้นก็เขาใจและ
และจากไปอยางสงบ
ตั้งใจศึกษาและปฏิบัตอิ ยางจริงจังในชวงสุดทายของชีวิต
หลังจากพบหลวงพอทานเปนเวลา ๖ เดือนประมาณป ๒๕๔๕
สําหรับสวนตัวของกระผมเองที่ตะโพกขวามีโพรงในกระดูกพบโดยบังเอิญ
ตรวจโดยผุเชี่ยวชาญจํานวนมาก ไมทราบสาเหตุ กระผมไดกราบเรียนหลวงพอทราบ
ทานตอบทันทีวาไมเปนไร ตอมากระผมไดถูกผาตัดเอาโพรงกระดูกมาตรวจและเจาะ
ไขกระดูก ผลปรากฏวาปรกติ สมคําของหลวงพอทานอยางมหัศจรรย ยิ่งกวา
คอมพิวเตอรแมเหล็กและพยาธิวทิ ยาเสียอีก เมื่อตรวจซ้ําในป ๒๕๔๗โพรงกระดูกก็
เล็กลง
ภรรยาของกระผมมากราบทาน ทานทราบไดลวงหนาโดยพวกเราไมไดบอก วา
เธอไมไดอานหนังสือมากอนและปฏิบัติจริงจัง และสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเปนผลของ
การปฏิบัตทิ ี่ไดผลดีจริง โดยเธอไมไดอนหนังสือเลยตามที่ทานบอกจริงๆ ไดแตทํา
ตามที่ครูบาอาจารยสั่งสอนเทานั้น นอกจากนี้ยังมีความมหัศจรรยของ“รูหนอ”ของ
หลวงพออีกมากที่หลายทานคงไดประสบเชนกัน
ดวยบารมีที่หลวงพอทานสะสมมามากมายในป พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ธรรมครั้งที่ ๖ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดอนุมัติใหราชการมาปฏิบตั ิธรรมที่
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วัดอัมพวันไดโดยไมถือเปนวันลา
โครงการปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้น

ดวยศรัทธาในหลวงพอและเห็นประโยชนของ

๒. ในระดับคณะฯคณะแพทยศาตรศิริราชพยาบาลโดยศาสตรจารยคลินิก
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร คณบดี ไดออกคําสั่งที่ ๔๕๔/๒๕๔๖ วันที่ ๒๘
เมษายน๒๕๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาสุขภาพหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม
(พระเทพสิงหบราจารย)ดังมีรายนามดังนี้
๑. ศ.คลินกิ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา
๒. ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา
๓. รศ.นพ.ศิริพงษ สวัสดมงคล ที่ปรึกษา
๔. ผศ.นพ.สิงหพันธุ ทองสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
๕. ศ.นพ.สาธิต วรรณแสง กรรมการ
๖. ศ.นพ.นิพนธ พวงวรินทร กรรมการ
๗. รศ.นพ.ไธวดี ดุลยจินดา กรรมการ
๘. รศ.นพ.สุชาย สุนทราภา กรรมการ
๙. รศ.นพ.ปวน สุทธิพนิ ิจธรรม กรรมการ
๑๐. รศ.นพ.สุทธิศักดิ์ สุทธิพงษชัย กรรมการ
๑๑. รศ.นพ.อารีศักดิ์ศักดิ์ โชติวิจิตร กรรมการ
๑๒. รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล กรรมการ
๑๓. รศ.นพ.ไชยรัตน เพิ่มพิกุล กรรมการ
๑๔. ผศ.นพ.เสถียร สุขพณิชยนันท กรรมการ
๑๕. ผศ.นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล กรรมการ
๑๖. ผศ.พญ.ปาริขาติ เพิ่มพิกุล กรรมการ
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๑๗. ผศ.นพ.ชนะ สิริยานนท กรรมการ
๑๘. อจ.นพ.ธนา อังสุวรังษี กรรมการ
๑๙. รศ.นพ.กมลพร แกวพรสวรรค กรรมการและ
เลขานุการ
๒๐. รศ.พญ.ฐิตวี แกวพนสวรรค กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมแพทยเปนคณะจารยที่มีความเชีย่ วชาญครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพของหลวงพอ เชน หูคอ จมูก กระดูกและขอ ปอด ตอมไรทอ ผิวหนัง ฯลฯ
วึ่งทานคณบดีไดกําชับใหดูแลหลวงพออยางดี อีกทั้งทานอาจารยสิงหพันธุ ประธาน
กรรมการ ก็เปนลูกศิษยที่ใกลชิดมานาน ทานเปนเขยชาวสิงหบุรีและมาทําบุญที่วัด
เสมอ วันที่หลวงพอมีอุบัติเหตุใหญจนคอทานหักตามกฏแหงกรรมที่ทานสอนพวกเรา
เสมอ อาจารยสิงหพันธก็อยูที่วัดดวย
ปญหาสุขภาพของหลวงพอทใหคณะศิษยานุศิษยมีความหวงใยมาก กระผม
ในฐานะลูกศิษยผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัตธิ รรมของศิริราช
และเปนเลขานุการ
คณะกรรมการแพทยจากศิริราชไดติดตอประสานงานกับลูกศิษยอื่น อาทิ รศ. ดร.สุจิ
ตรา ออนคอม ทานอธิบดีกรมอนามัย นพ.วิชัย เทียนถาวร ลูกศิษยที่ดูแลใกลชิดหลวง
พอทุกคน อาทิ เชน คุณสมชาย มิ่งสกุล นอกจากนี้ยังไดโทรศัพทติดตอกับ นพ.วิศิษฐ
ถนัดสราง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี และประสานกับคณะกรรมการและ
บุคลากรในศิริราชที่เกี่ยวของ พอจะสรุปปญหาสุขภาพของหลวงพอที่คณะศิษยและศิ
ริราชไดมีสวนรวมในการดูแลดังนี้
(๑).ขอมูลทั่วไป
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หลวงพอทานเกิดวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ปจจุบันอายุ ๗๖ ป ความดันโลหิต
วัดครั้งลาสุด(มิถุนายน๒๕๔๗)
โดยพยาบาลโรงพยาบาลสิงหบุรีที่มาตรวจหลวงพอเปนประจํา วัดได ๑๓๐/๘๐ ชีพ
จร ๗๖ ครั้งตอนาที หลวงพอทานฉันยาลดความดันโลหิตทุกวัน วันละ๑/๒ เม็ด ความ
ดันโลหิตและชีพจรของหลวงพออยูในเกณฑปกติดีสม่ําเสมอมาตลอด ๒ ปที่บนั ทึก
(๒).ปญหาเกี่ยวกับเสียง โรคภูมิแพ (allergy) และไซนัสอักเสบปรกติทานชอบ
อยูที่วัดและไมรับนิมนตมาตรวจที่โรงพยาบาล ดวยความพยาบาลนิมนตของทาน
อธิบดี นพ.วิชัย เทียนถาวร และคณะศิษย หลวงพอไดมาตรวจเช็ครางกายในหลาย
ระบบที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒เมษายน ๒๕๔๕ โดยอาจารย นพ.ธนา อังสุ
รังษีผูเชี่ยวชาญดาน หู คอ จมูก ไดทะการสองกลองตรวจดูภายในโพรงจมูก คอ สาย
เสียง พบวามีสายเสียงบางลงกวาปกติ อาจเกิดจากความเสื่อมและการใชเสียงมาก
มานาน จึงทําใหหลวงพอมีเสียงแหบพรา และไมพบความผิดปกติรายแรงใดๆ
ไดตรวจวัดการไดยินดวยเคริองมือพิเศษพบวาหลวงพอทานมีความสามารถใน
การไดยินลดลง เนื่องจากสูงอายุไดตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ พบวาปกติแข็งแรงดี
นอกจากนี้ไดทําการตรวจ WRI (คอมพิวเตอรแมเหล็ก)ที่สมอง ไมพบความผิดปกติอื่น
นอกจากมีไซนัสอักเสบในโพรงจมูกดานซาย แพทยไดจัดยาถวาย และหลวงพอไดฉัน
ยาจนครบ เมื่อตรวจภาพรังสีซ้ําพบวาปกติดี แพทยคิดวาไมมกี ารอักเสบของไซนัส
แลว
กระผมและภรรยาไดพาแพทยศิริราชมาตรวจรางกายหลวงพอ ที่วัดอัมพวัน
หลายครั้ง มีทั้งการตรวจรางกายทั่วไปและการสองกลองดูภายในโพรงจมูก หู คอ
จนถึงปจจุบัน(เดือนมิถุนายน ๒๕๔๗) หลวงพอทานมีสุขภาพดีขึ้นมากพอควร และ
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เมื่อวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาหลวงพอทายสามารถใชเสียงในการเทศนาสั่งสอนได
แมเวลาไมนานมากเหมือนกอน แตพวกเราคณะศิษยานุศิษยก็มีความปลื้มปตมิ าก
ลูกศิษยที่วัดไดฝากเตือนลูกศิษยอื่นๆ ทุกทานวาหลวงพอทานแพสารที่มากับ
ดอกไม ทานมักมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหลเสมอ ซึ่งการดูแลรักษที่ดีที่สุดคือการ
หลีกเลี่ยงสารที่ทานแพ ถาสามารถทําได อาการภูมิของทานก็จะดีขึ้น อยางไรก็ดี
แพทยศิริราชไดจัดยาถวายใหทานฉันสม่ําเสมอ ซึ่งหลวงพอรูสึกสบายขึ้นมาก ทานได
บอกกับคุณสมชายผูดูแลใกลชิดวา ฉันยาแลวรูสึกโลงจมูกดี
(๓).ปญหาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เนื่องจากหลวงพอทานมีลูกศิษยหลาย
กลุม หลายชนชั้น หลายปญหาหลายความรู วิชาชีพ และหลายความตองการ
ทําใหคณะกรรมการแพทยมีความกังวล และกราบขอความรวมมือจากศิษยทุก
คนดังนี้
๓.๑ ถาจะมากราบหลวงพอ ควรมาพบเฉพาะชวง ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐
น. บายเทานั้น ควรเวนในชวงกลางคืน โดนเฉพาะหลัง ๒๐.๐๐ น. เพื่อใหทานไดมี
เวลาพักผอนไดเพียงพอ และอาจทําใหทานมีสุขภาพดีขึ้น เพื่อเปนรมโพธิ์รมไทร
ของพวกเราไดนานๆ ถามีความจําเปนตองพบหลวงพอทานบนกุฏิ ขอความกรุณา
ลูกศิษยที่วัดใหพบเฉพาะจําเปนชวงสั้นๆ ไมชวนทานสนทนาใหเนิ่นนาน เพราะ
ทานมีปญหาของสายเสียงอยูและไมควรใหเขาพบหลัง ๒๐.๐๐ น. รวมทั้งการ
โทรศัพทดวย
๓.๒ การถวายยา กราบขอความรวมมือศิษยที่ตองการถวายยา ตองทราบยา
ที่ถวายไดอยางละเอียดแนชัด ไมควรถวายยาที่เปนยาสมุนไพรที่ไมมีชื่อ ไมมี
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สวนประกอบของยา
เพราะอาจเปนอันตรายตอหลวงพอไดเพราะอาจมียา
อันตรายบางอยางปนเปอนมาได ซึ่งคณะกรรมการแพทยมีความกังวลเรื่องนี้มาก
เนื่องจากคณะกรรมการเพทยเห็นผิวหนังของทานบางแลเทามีอาการบวม ก็เกรง
วาทานอาจจะไดฉันยาที่มีสเตียรอยด จึงไดขอนํายาจากคุณสมชายไปตรวจหา
สารสเตียรอยดที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลโชคดีที่ไม
พบสารสเตียรอยด อาการบวมที่เทาของหลวงพอทานอาจเกิดจากสูงอายุ การนั่ง
พับเพียบนานๆ และอาจเกิดจากการฉันอาหารนอย โดยเฉพาะโปรตีน
ดังนั้นการจัดยาใดๆถวายใหหลวงพอ ทานขอความกรุณาปรึกษาคณะกรรมการ
แพทยและมีการบันทึกลงในแฟมสุขภาพที่เก็บไวในกุฏิของทาน เพื่อเปนหลักฐาน
และทําใหคณะแพทยทราบขอมูลที่ตอเนื่องไมขาดสายดวย
การเขียนบทความนี้ รศ.ดร.สุจิตรา ออนคอม ไดประสานงานมา โดยมีเจตนา
บริสุทธิ์ เพื่อใหศิษยทุกทานทราบถึงภาวสุขภาพของหลวงพอ โดยพวกเราไดกราบ
ขออนุญาตหลวงพอ และทานไดอนุญาตแลว หากมีขอความใดที่ผิดพลาด
บกพรอง ลวงเกินประการใด กระผมกราบขออภัย และกราบขออโหสิกรรมมา ณ
โอกาสนี้ดวย
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญบารมีของหลวงพอ และอํานาจ
แหงบุญกุศลของคณะศิษยานุศิษยที่ปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบ ดวยผลจากความเมตตา
ของหลวงพอที่สั่งสอน จงดลบันดาลใหหลวงพอทานมีสุขภาพแข็งแรง มีสุมเสียง
แจมใส มีอายุยั่งยืนนานถึง ๑๒๐ป เชนเดียวกับพระอานนท พระพุทธอนุชา เพื่อ
ค้ําจุนพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวรตลอดไปดวยเทอญ
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