ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม: เสม พริ้งพวงแก้ว

วิสาขปุณมี วันพฤหัสบดี
ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ดิถี ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖

๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

อายุกาล ผ่านวิถี สี่แผ่นดิน
ได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน สิ้นทุกสิ่ง
รู้ดี-ชั่ว ถูก-ผิด รู้เท็จ-จริง
รู้หยุดนิ่ง รู้ปล่อยวาง ว่างตัวตน
เป็นเทียนทอง ส่องทาง กลางมืดมิด
เป็นดาวเหนือ น�ำทิศ ในหาวหน
เป็นพ่อหมอ พ่อครู ปูชนียบุคคล
เป็นกุศล ต้นธาร แห่งความดี
แม้วันนี้ สีฟ้าไม่ทอง ผ่องอ�ำไพ
แม้ ประชาธิปไตย ยังริบหรี่
ตราบเสมา ประชาไทย ยังคงมี
ย่อมต้องถึง วันที่ ฟ้าสีทอง

ร่วมจัดทำ�โดย
๒๕๕๔

ขบวนการสานต่อ
หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:
เสม พริ้งพวงแก้ว

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสม พริ้งพวงแก้ว
Sem Pring-Puang-keo
พระนคร

บุรุษผิวคล�้ำ ร่างใหญ่ หวีผมแสกกลางโดย
เส้นผมไม่กระดิกแม้แต่เส้นเดียว แต่งกายสม๊าท
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผูท้ หี่ ลายคนเรียกกันว่า ลุง
เสม. เสมฟักตัวมาจากเทพศิรินทร์ กิริยามารยาท
เรียบร้อยเงียบ ๆ ขรึม ท�ำงานเอาจริงเอาจังเป็น
ระเบียบ เพื่อน ๆ เห็นเสมนั่งอยู่กับโต๊ะหมกอยู่กับ
กองต�ำราเสมอ และแน่นอนในการเรียนเสมเป็น
ดาราคนหนึ่งของชั้น นอกจากการเรียนยังมีวิชาที่
อวดฝีมือได้ คือ ไวโอลิน และ แท๊ปด้านซ์ เห็นจะ
เป็นเพราะปีนี้เป็นปีสุดท้าย เราจึงเห็นเสมจับแรค
เก๊ตไล่ตีลูกขนไก่ในตอนเย็นเสมอ ๆ เป็นนักชักกะ
เย่อคนหนึ่งของคณแพทย์ ซึ่งไม่พ้นรางวัลที่สอง
สักคราว. เพือ่ นร่วมชัน้ หวังกันว่า เสมจะเป็นคนหนึง่
ที่จะน�ำชื่อเสียงในทางแพทย์ มาสู่นิสสิตรุ่น ๒๔๗๘
เสมสนใจในวิชาสูตศิ าสตร์และนารีเวชวิทยา. ความ
สุขุมใจเย็นของเขาอย่างน้อยคงจะช่วยเขามาก.
อายุ ๒๔ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ. ๒๔๗๒
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อุดม โปษะกฤษณะ
Udom Poshakrishana
พระนคร

อุดมเป็นพีช่ ายใหญ่ของโปษกฤษณะอีกสองคน
ที่จะส�ำเร็จจากศิริราชปีนี้ พวกเราทุกคนเรียกเขา
“พีด่ ม” เพราะนอกจากความเป็นผูใ้ หญ่แล้ว อุดมยัง
มีกล้ามทีน่ า่ กลัว และซ้อมความโตของเขาเสมอด้วย
การต่อยมวย ว่ายนำ�้ และพายเรือ. และทีมชักกะเย่อ
อันไม่เคยพลาดทีส่ องก็ทงิ้ เขาเสียไม่ได้ เขาไม่สพู้ อใจ
ในความยุตติธรรมของแย้ลงรูปีนี้นัก อุดมเป็นดารา
คนหนึ่งในการเรียน เขาได้เหรียญรางวัลในการเป็น
ทีห่ นึง่ ในแผนกสรรีวทิ ยา และแผนกพยาธิวิทยาถึง
สองเหรียญ เขียนหนังสือไวและสวย โน้ตที่เขาจด
โดยตรงจากปาฐกถาทีเ่ ป็นรถไฟด่วน ท�ำให้หลายคน
เข้าใจว่าเขาไปท�ำโน๊ตใหม่เสมอ เขาฝากศิลปของ
การเขียนภาพไว้ในหนังสือหลายแห่ง. ปีนเี้ ขาได้รบั
เลือกเป็นผู้แทนหอศิริราช ความโตของร่าง ความ
งามของหัวใจ และการมุอย่างไม่กลัวตาย เป็นลาง
บอกว่าต่อไปอุดมจะเป็นอายุรแพทย์ทรี่ นุ่ ’๗๘ ภูมิใจ
อีกคนหนึ่ง.
อายุ ๒๕ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ. ๒๔๗๒
“พี่ดม”
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เสม : เสมาของสังคมไทย
ร่มโพธิ์ร่มไทร ขององค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
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ผู้ริเริ่มและผู้สร้างสรรค์ (๑)
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โคลงสดุดี ศรีศตวรรษหมอเสม โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เพลงหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว
เพลงประกายไฟศรัทธา 
เพลงพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว
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เสม พริ้งพวงแก้ว

แพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย

ที่ยืนหยัดในอุดมคติและอุดมการณ์ได้อย่างมั่นคง
ตลอดหนึ่งศตวรรษ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว มีอายุครบ ๑๐๐ ปี
แต่การมีชวี ติ อยูย่ นื ยาวนับศตวรรษ คงไม่สำ� คัญเท่ากับว่าชัว่ ชีวติ อันยืนยงนัน้
เขาได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมากมายให้กับสังคมไทย ความก้าวหน้าด้านการ
แพทย์ การใช้ยาสมุนไพร นโยบายประชากร นโยบายยา ระบบบริการและการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ มีหลายสิ่งที่เป็นผลมา
จากการบุกเบิกริเริ่มของหมอชนบทคนนี้
เสม พริ้งพวงแก้ว เกิดที่กรุงเทพฯ บรรพบุรุษชั้นยายทวดเป็นข้าหลวงรับ
ใช้ในวังสระปทุม ส�ำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รุน่ ที่ ๘ จากคณะแพทยศาสตร์
และศิรริ าชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ ปี ๒๔๗๘ เริม่ ต้นการท�ำหน้าที่
แพทย์ปราบอหิวาต์ทวี่ ดั อัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ประสบการณ์
ครัง้ แรกของการปฏิบัติงานในชนบท สร้างความประทับใจ ให้ตัดสินใจเป็นแพทย์
ชนบทตลอดชีวิต ท�ำให้ได้เห็นปัญหาสาธารณสุขพื้นฐาน ปัญหายา  และความ
เป็นจริงของระบบการดูแลสุขภาพอนามัยในระดับท้องถิ่นของประเทศ
แต่อยู่ได้เพียง ๑๖ ปี มีค�ำสั่งย้ายให้เข้ากรุงเทพ จึงได้น�ำมาผสานเข้า       
กับบทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขในเวลาต่อมา
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการสาธารณสุขไทย
มาจนทุกวันนี้
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ท่านเป็นแบบอย่างในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องดีงามของสังคม
เป็นต้นแบบของคนที่ยืนหยัดในอุดมคติแห่งชีวิต และอุดมการณ์เพื่อสังคม
ได้อย่างมั่นคงตลอดชีวิต
เป็นสัญลักษณ์ทางคุณธรรมอันเป็นที่จดจ�ำของคนรุ่นหลัง กระทั่งได้รับการ
ยกย่องว่า เป็นเสมือนหลัก “เสมา” บอกเขตคุณธรรมของสังคม
คือ “เสม พริ้งพวงแก้ว”
ที่คนทั่วไปรู้จักในฐานะ
“ศาสตราจารย์นายแพทย์”
แต่คนรู้จักชิดใกล้จะเรียกขาน
ด้วยนับถือรักใคร่อย่างสนิทใจว่า
“พ่อเสม”

ปฏิทินชีวิต ๑๐๐ ปี หมอคนจริง
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นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
๒๔๕๔
๒๔๖๘
๒๔๗๒
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๙๑
๒๔๙๓
๒๔๙๔

• ถือก�ำเนิด เมือ่ แรกเกิดได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า “เกษม”  ต่อมามารดา
เปลีย่ นให้ใหม่วา 
่ “เสม” มาจากค�ำว่า “เส-มา” ทีห่ มายถึง หลัก
บอกเขตพระอุโบสถ
• เข้าเรียนหนังสือชัน้ มัธยม ทีโ่ รงเรียนเทพศิรนิ ทร์ จบชัน้ มัธยม ๘
แผนกวิทยาศาสตร์เป็นรุ่นแรก
• สอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แล้วข้ามฟากไปเรียนที่ศิริราช ๔ ปี
• ส�ำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ รุ่นที่ ๘
• ตัง้ โรงพยาบาลเอกเทศปราบอหิวาต์ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม
อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
• แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์
• ๑ สิงหาคม สมรสกับพยาบาลสาวแฉล้ม ปิยะเกศิน
• กุมภาพันธ์ (ตามปฏิทนิ แบบเดิม) มีคำ� สัง่ ย้ายไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
“โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” หรือ “โฮงยาไทย”
• ได้รับทุนของ “โฮงยาไทย” ไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ ที่เมือง
เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๒ ปี
• ตั้งธนาคารเลือดที่ “โฮงยาไทย” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
• ๑ มิถุนายน มีค�ำสั่งย้ายไปเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหญิง
ในพระนคร
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๒๔๙๗-๒๕๐๕ • ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขาธิการสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย ๒๔๙๘-๒๕๐๕
• ส่งแฝดสยาม นภิศ-ปริศนา  ไปผ่าตัดแยกร่างที่โรงพยาบาล
Billing Hospital มหาวิทยาลัย Chicago
• ร่วมผ่าตัดแยกร่างแฝด วันดี-ศรีวัน ดวงแก้ว ครั้งแรกที่
โรงพยาบาลหญิง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
(พ.ท.นพ.หลวงนิตย์เวชวิศิษฐ์ เป็นหัวหน้าคณะผ่าตัด)
• เป็นหัวหน้าคณะผ่าตัดแยกร่าง ปราจีน-บุรี เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นผลส�ำเร็จ และมีชีวิตปกติจนถึง
ปัจจุบัน
๒๕๐๖
• ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ๘ ปี
ไปประกอบวิชาชีพอิสระโดยเปิดคลินิก “บางกะปิ โอสถ”  
๒๕๑๓
• ร่วมบุกเบิกจัดท�ำ “นโยบายส่งเสริมการวางแผนครอบครัวโดย
ระบบสมัครใจ พ.ศ. ๒๕๑๓”
๒๕๑๖-๒๕๑๘ • ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน
สมัยรัฐบาลสัญญา  ธรรมศักดิ์ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึง ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
๒๕๑๗
• ผ่าตัดกระทรวงสาธารณสุขครัง้ ส�ำคัญ เน้นการป้องกันโรค และ
สร้างโรงพยาบาลระดับอ�ำเภอทั่วประเทศ
๒๕๒๑
• มีบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันการปฏิรปู ด้านคุณภาพชีวติ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยด�ำรงต�ำแหน่งวุฒิสภาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
๒๕๒๒-ปัจจุบัน • สร้างความรู้และเสนอแนะทิศทางการท�ำงาน และเป็นร่มโพธิ์
ร่มไทร ขององค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสุขภาพ
๒๕๒๓
• ได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัย
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
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๒๕๒๔-๒๕๒๖ • ได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัย
รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔
ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖
๒๕๒๔
• ประกาศใช้ “นโยบายแห่งชาติดา้ นยา” และ บัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
• จัดท�ำแผนพัฒนาการสาธารณสุข ระยะที่ ๕ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)  
เน้น แผนงานพัฒนายาแห่งชาติ แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง และ
วัตถุมพี ษิ   เพือ่ ยืนยันหลักการพึง่ ตนเองด้านสุขภาพของชุมชน
๒๕๒๕-๒๕๓๑ • เป็นประธานคณะแพทย์ถวายการรักษา  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๒๕๒๗-๒๕๓๑ • ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒ วาระ (วันที่ ๔
ตุลาคม ๒๕๒๗ - ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ; วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
-๓ ตุลาคม ๒๕๓๑)
๒๕๒๙
• ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ สภาองค์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
• ประธานโครงการปีสันติภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒๕๓๕
• ๒๔ พฤษภาคม เป็นประธานในการจัดตัง้ “ศูนย์รวมน�ำ้ ใจไทย”
เพื่อรณรงค์หาทุน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕
๒๕๕๔
• ๓๑ พฤษภาคม อายุครบ ๑๐๐ ปี

พ่อ
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เราขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน… ให้เห็นว่า เขามีความส�ำคัญ
เมื่ออยากเรียนอะไรก็เรื่องของเขา มันเป็นชีวิตของเขา จนเขาท�ำงาน
มีครอบครัวก็จบไซเคิลของชีวิต นั่นคือหน้าที่ของคนเป็นพ่อ
ท�ำพิธีสมรสกับนางสาวแฉล้ม ปิยะเกศิน พยาบาลอนุปริญญา  เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๐ หลังการสมรส ๖ เดือน (ก.พ.๒๔๘๐ เป็นปฏิทินแบบเดิม)
มีคำ� สัง่ ย้ายหมอเสมไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย ทัง้ คูไ่ ด้พากัน
ย้ายในเดือนเมษายน และมีลูกด้วยกัน ๕ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๒ คน
จวบจนปี ๒๔๙๔ ย้ายกลับมาพระนคร ตามค�ำสั่งให้มาเป็นผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลหญิง
ตลอดช่วงเวลาของการท�ำหน้าที่ เขาได้ชื่อว่าเป็นหมอที่เอาใจใส่ต่อคนไข้
อย่างยิ่ง เขาเล่าเมื่ออยู่ในวัย ๙๖ ปี ว่า
“กับคนไข้หนัก พ่อจะอยู่กับคนไข้ อยู่ด้วยกันจนกระทั่งหมดลม แล้วพ่อจะ
ปิดตาให้คนไข้ คนไข้ที่ตายอย่างนั้นมีความสุข”
ส่วนภรรยาคูช่ วี ติ เล่าว่า เขาเป็นหมอทีข่ ยันท�ำงานมาก ไม่คอ่ ยมีเวลาได้อมุ้
ลูก ๆ “คุณพ่อเป็นคนขยันเหลือเกิน เป็นห่วงเป็นใยผู้ป่วยตลอดเวลา ขนาดแม่
คลอดลูก พอคุณพ่อท�ำคลอดให้เสร็จ คุณพ่อก็บอกว่า  ‘เอานะเรียบร้อยแล้ว
ดึกมากแล้ว พ่อจะไปนอนแล้ว พรุ่งนี้ต้องไปดูแลคนไข้แต่เช้า’ ”
แต่คุณพ่อให้ความส�ำคัญกับเด็กมาก
“พอแม่คลอดลูกคนที่ ๒ ตอนอยู่เชียงราย คุณพ่อก็ให้แม่ลาออกจากงาน
ที่โรงพยาบาลมาดูแลลูกอย่างเต็มที่ พ่อให้ความส�ำคัญกับการเลี้ยงดูลูกมาก”
รายได้จากเงินเดือนข้าราชการราว ๓๐๐ บาทต่อเดือน ไม่มากพอจะเหลือ
เก็บส�ำหรับซื้อบ้านหรือที่ดิน ตลอดระยะ ๑๒ ปีที่ย้ายกลับมาอยู่พระนคร
นายแพทย์เสมและครอบครัวจึงอยูบ่ ้านพักหลวงในโรงพยาบาลหญิงมาโดยตลอด
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แม้เป็นที่รู้กันว่าในสมัยนั้นนายแพทย์เสมเป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ใหญ่
ตั้งแต่ระดับอธิบดีกรมการแพทย์จนถึงนายกรัฐมนตรี แต่ก็โดยพื้นฐานของความ
ไว้เนื้อเชื่อใจในความสามารถ โดยไม่มีเรื่องอามิสใด ๆ เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้ว่า
เมื่อท่านลาออกจากราชการในปี ๒๕๐๕ ท่านแทบไม่มีสมบัติพัสถานใด
เมื่อปี ๒๕๐๐ เพื่อนนักเรียนเทพศิรินทร์คนหนึ่งให้ยืมเงิน ๒ แสนบาท
มาซื้อห้องแถวขนาด ๒๐ ตารางวา ย่านสุขุมวิท ซอย ๕ เปิดคลินิกเล็ก ๆ ชื่อ
บางกะปิ โอสถ แม่แฉล้มเป็นพยาบาล ท�ำหน้าทีจ่ า่ ยยา และซือ้ ทีด่ นิ ย่านบางจาก
ซึง่ เป็นทุง่ นาว่างเปล่ามองเห็นเขาบางปลาสร้อยทีช่ ลบุรเี ป็นอย่างดี… ตารางวาละ
๑๒๕ บาท คือที่อยู่ปัจจุบันในซอยสุขุมวิท ๙๓
หลังจากนั้นอีก ๕ ปี ใช้หนี้หมด จึงเก็บเงินสร้างบ้าน พอหลัง ปี ๒๕๐๕
ก็ลาออกจากราชการมาประกอบวิชาชีพอิสระทีค่ ลินกิ บางกะปิ โอสถ ท�ำราชการ
รายได้จำ� กัดมาก ออกมาท�ำงานส่วนตัวพอมีเงินส่งเสียลูกให้เรียนดี ๆ ได้

13

เสม
:
เสมาของสังคมไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร
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ขององค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
นายแพทย์เสมไม่เพียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสาธารณสุข
และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กเท่านั้น
แต่ชื่อเสียงของท่าน ยังเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้รักความถูกต้อง
รักความเป็นธรรมในสังคม
(สันติสุข โสภณสิริ, เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้ชนรุ่นหลัง)

แม้ในวันที่มีอายุล่วงเลยวัย ๘๐ ปีไปแล้ว นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ยังคงรับต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และท�ำหน้าที่อย่างแข็งขันให้กับองค์กร
พัฒนาเอกชนหลายแห่ง อาทิ
เป็นประธานมูลนิธิหมอชาวบ้าน ที่มุ่งเน้นการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนให้เกิดการพึ่งตนเอง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี ๒๕๒๔
เป็นประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๒๕
เป็นประธานคนแรกของมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
เป็นประธานมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
เป็นประธานมูลนิธเิ ด็ก และประธานมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก ทีพ่ ฒ
ั นาต่อมา
จาก “โครงการแด่นอ้ งผูห้ วิ โหย” ของมูลนิธเิ ด็ก เพือ่ แก้ปญั หาเด็กขาดสารอาหาร
ในชนบท
ประธานสหทัยมูลนิธิ ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ด้วยความปรารถนาทีจ่ ะพิทกั ษ์และคุม้ ครอง
เด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ ให้ได้รบั การเลีย้ งดูในบรรยากาศแบบครอบครัว ไม่ใช่โรงเลีย้ งเด็ก
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มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ที่ตั้งขึ้นตามพระนามของ
เจ้านายชัน้ สูงพระองค์หนึง่ ทีเ่ คยเป็นคนไข้ผา่ ตัดของนายแพทย์เสม ได้บริจาคเงิน
๓ ล้านบาท ส�ำหรับจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล
นายแพทย์เสมจึงจัดการให้ตามพระประสงค์ และเป็นรองประธานมูลนิธิ
จนทุกวันนี้ ดูเหมือนว่าบทบาทของนายแพทย์อาวุโสไม่ได้อ่อนล้าไปตาม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น ท่านยังพร้อมเสมอที่จะออกมายืนเคียงข้างคนรุ่นลูกรุ่นหลาน
เพื่อยืนยันในความถูกต้องของสังคม
“พ่อเชื่อมั่นในพลังของใจ ถึงเรามองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่พ่อก็สัมผัส
ได้ถึงความมีอยู่ของใจ”
ทุกวัน พ่อไหว้พระในตอนเช้า อย่างชาวพุทธที่แท้
“ขอให้คนไทยมีความสามัคคีปรองดองกัน อย่าให้มีเรื่องบาดหมางอาฆาต
พยาบาทกัน ลูกศิษย์ลูกหา  คนรู้จัก ที่ก�ำลังป่วยไข้อยู่ หรือหายหน้าหายตาไป
ขอให้เขาเหล่านัน้ อยูใ่ นสภาพทีพ่ อทนได้ พ่อขอส่งพลังใจไปให้เขา ให้เขาหายจาก
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่หายป่วยกาย ก็ขอให้จิตใจผาสุข มีปัญญาเห็นชอบ”
จากนัน้ พ่อก็พจิ ารณาถึงตัวเองว่า ตัวเรานัน้ มันไม่ใช่ของเรา ถึงเวลาจะต้อง
จากไป พ่อแผ่เมตตาอยู่สม�่ำเสมอ อะไรที่กระทบกระทั่งจิตใจก็พิจารณาให้อภัย
ให้เป็นอโหสิกรรม ท�ำไปแล้วพ่อก็ไม่มศี ตั รู นีส่ ำ� คัญมาก ใครเป็นศัตรูกบั เราก็เป็นไป
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การตบมือข้างเดียวไม่มเี สียงหรอก อันนีด้ มี าก ๆ ท�ำให้พอ่ ไม่เป็นศัตรูกบั ใครทัง้ สิน้
จิตใจก็เบาสบาย สงบ ผาสุข”
ท่านเป็นแบบอย่างของนักอุดมคติทตี่ อ่ สูเ้ พือ่ ความดี ความงาม ความจริงใน
สังคมอยูเ่ สมอ อย่างไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค เป็นนักการแพทย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญเป็น
เลิศในวิชาชีพของตน เป็นแบบอย่างของนักการสาธารณสุขทีเ่ ชีย่ วชาญในกลวิธกี าร
กระจายบริการสาธารณสุขและคืนอ�ำนาจในการดูแลสุขภาพสูช่ มุ ชน เป็นต้นแบบของ
นักบริหารผูม้ คี วามสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเด็ดขาดในเวลาอันรวดเร็ว กระทัง่
ได้รับการยกย่องว่า เป็นสัญลักษณ์ทางคุณธรรมของคนรุ่นใหม่
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หมอหนุ่มคนกล้า :
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นักสู้ไม่ถอย

ตอนเราอยู่โรงเรียน... โรคอหิวาต์เขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลศิริราช
เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นคนไข้ประเภทนี้ จึงอยากเห็นว่าวิธีรักษาป้องกัน
เขาท�ำอย่างไร ก็พอดีตอนนั้นโรงพยาบาลศิริราช มีความปรารถนา
ร่วมกับกรมสาธารณสุข เพื่อป้องกันปราบปรามอหิวาต์
ทางกรมก็ส่งพ่อไป...

ปราบอหิวาต์ที่อัมพวา

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว จบการศึกษาเป็นแพทย์ปริญญาแล้วไปรับ
ราชการที่กรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๘
เดือนสิงหาคม ๒๔๗๘ โรคอหิวาต์ระบาดจากเมืองมะละแหม่งในพม่า เข้า
สูจ่ งั หวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เดือนต่อมา การระบาดแพร่กระจาย ตามล�ำน�ำ้ แม่กลอง
เข้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่รอบ ๆ พระนคร ระบาดอยู่ราว ๒ ปี มีคน
เสียชีวิตนับหมื่นคน
นายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว แพทย์ฝกึ หัดวัย ๒๔ ปี ถูกส่งไปยังอ�ำเภออัมพวา 
“พอถึง เราก็ขึ้นไปหานายอ�ำเภอ บอกว่า พวกกรมสาธารณสุขเขาให้ผมมา
ตัง้ โรงพยาบาลเอกเทศ เพือ่ ป้องกันอหิวาต์ทอี่ มั พวา นายอ�ำเภอบอก ผมไม่รวู้ า่ โรง
พยาบาลเอกเทศของคุณหมอหมายความว่าอะไร แต่ผมมีศาลาวัดที่คุณหมอจะ
ใช้เป็นสถานที่ได้ก็เอา ”
๑๐ วันแรก โรงพยาบาลเอกเทศของหมอเสมที่ศาลาวัดอัมพวันไม่มีคนไข้
เลยสักคน
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ชาวบ้านสมัยนั้นไม่นิยมใช้บริการสาธารณสุขสมัยใหม่ กอปรกับสถานที่ใน
การจัดตั้งโรงพยาบาลเอกเทศ ตั้งอยู่ใกล้ป่าช้าที่ชาวอัมพวาลือว่า ผีดุนัก
วันต่อมา มีคนหามชายอายุราว ๕๐ ปี ชื่อ นายผ่อง แวะมาที่ศาลาก่อนจะ
มุ่งหน้าไปยังป่าช้าที่อยู่ใกล้ ๆ
“ไหน ๆ ก็มีหมอแล้ว ไอ้นี้ตายแล้วลองดูสิ เขาให้เราลองดู คนทุกคนที่มา
ถือดาบกันทั้งนั้น เราเผอิญเคราะห์มันดี เอาเข็มแทงเข้าเส้นเลือดด�ำ แล้วก็ให้
น�้ำเกลือ 2 ขวด... พอคนไข้ฟื้นขอกินน�้ำหน่อย เท่านั้นล่ะเว้ย มันร้อง ไอ้นี่มัน
เทวดา ตายแล้วยังให้ฟื้นมาได้”
เมือ่ นายผ่อง หายแล้วกลับไปบ้าน ปรากฏว่า แกเป็นหัวหน้านักเลงในอัมพวา 
นายผ่องไปเที่ยวบอกว่า  ‘หมอคนนี้รักษาฉันไว้ใครจะไปแตะต้องหมอคนนี้ไม่ได้
เด็ดขาด ถ้าพวกเราคนไหน เป็นโรคอหิวาต์ไปหาเขาให้หมด’ ก็มคี นไข้มาเรือ่ ย... 
เอากันใหญ่ ทีนี้เราก็เลยไม่ได้หลับได้นอน การให้ชาวบ้านเป็นผู้สื่อข่าวนี่ สร้าง
ความสัมพันธ์กับชาวบ้านเป็นอย่างดี
นายแพทย์เสมได้พบว่าปัญหาเรื่องน�้ำส�ำคัญยิ่งกว่าแมลงวัน ทั้งนี้เพราะน�้ำ
ในคลองหรือล�ำประโดงนัน้ ไม่สามารถถ่ายเทออกสูแ่ ม่นำ�้ ใหญ่ได้ ประกอบกับสอง
ฝัง่ คลองมีตน้ จากขึน้ หนาแน่นบดบังแสงแดด ท�ำให้เชือ้ โรคในน�ำ้ มีชวี ติ อยูไ่ ด้นาน
จนได้ข้อสรุปว่า การป้องกันแก้ไขปัญหาอหิวาต์ จึงอยู่ที่การท�ำลายเชื้อโรค
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ในน�้ำ ต้องให้ประชาชนดื่มน�ำ้ ต้มสุก ไม่ใช้น�้ำในล�ำคลองล้างภาชนะ และป้องกัน
ไม่ให้นำ�้ เข้าปาก
ต้นปี ๒๔๗๙ การระบาดของอหิวาต์ที่อัมพวาซาลง หมอหนุ่มกลับเข้า
กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ครั้งแรกของการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้กลายเป็นอุดมคติ ที่
ท�ำให้เขาเลือกที่จะอุทิศตนเป็นแพทย์ชนบทอีกนานนับ ๑๐ ปี

หินลับปัญญา : หม้อต้มน�ำ้ เกลือ

คราวที่โรคอหิวาต์ระบาดที่อัมพวา  สิบวันแรกไม่มีคนไข้ ต่อมามีคนไข้มา
ให้รักษามาก จนน�้ำเกลือไม่พอใช้ หมอเสมแก้ปัญหาด้วยการผลิตน�้ำเกลือใช้เอง
โดยอาศัยเครือ่ งมือต้มเหล้าของชาวบ้าน เอามากลัน่ น�ำ้ ฝนให้เป็นน�ำ้ บริสทุ ธิ์ ผสม
เกลือน�ำ้ ตาล ให้คนป่วย คนไข้มกั สัน่ เมือ่ ได้รบั น�ำ้ เกลือนี้ เพราะไม่บริสทุ ธิพ์ อ แต่
คนไข้ที่สั่นมักไม่ตาย เพราะนั่นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าร่างกายยังแสดงอาการต่อต้าน
ส่วนที่ไม่สั่นจะมีอัตราการตายสูงกว่า
“หนทางใหม่นี้ อาจไม่ใช่วิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นบทเรียนของเรา
ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ได้รบั การยกย่องมากมายว่าการ
กระท�ำของเราถูกต้อง”
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นั้นเป็นครั้งแรกในชีวิต ครูสอนว่าต้องท�ำอย่างนี้
เราก็ท�ำทุกอย่างเลย เราดึงอย่างไงก็ไม่ออก ทีนี้เรามองที่ตะเกียงข้างรั้ว
เราก็เห็นมีดดาบแขวนอยู่ ๒ อัน ขยับไปมา สามีบอกคุณหมอ
“ถ้าเมียผมตาย คุณหมอกลับไม่ได้นะเว้ย...”
เรากลัว... เกิดมาไม่เคยดึงมาก่อนคิดว่าออกมาบ้านนอกมาตายแน่”

ท�ำคลอดท้องแรกที่บึงบอระเพ็ด

ปี ๒๔๗๙ มีคำ� สัง่ ย้ายไปเป็นแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์
หนึง่ ในโรงพยาบาลท้องถิน่ ๗ แห่งของประเทศสยาม ทีม่ ขี นาด ๒๐ เตียง และเขา
เป็นแพทย์ปริญญาคนแรกที่มาประจ�ำอยู่ที่นี่
“อยูห่ วั เมืองนี้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ต้องท�ำผ่าตัดได้นะ ผ่าตัดเราไม่เคยท�ำเอง
แต่ก็ต้องท�ำเพราะความจ�ำเป็นของชีวิต ตอนผ่าตัดเราเริ่มท�ำผ่าตัดไส้ติ่งก่อน
เครือ่ งมือก็ไม่ครบ ตาดูตำ� รา มือก็คล�ำดู และคนทีเ่ ราคล�ำได้ดที สี่ ดุ แล้วไม่เดือดร้อน
กับเราทีส่ ดุ ก็คอื ศพ ศพทีไ่ หนเขาไม่มญี าติ ก่อนไปฝังเราก็ขอขมาลาศพ ขอเปิด
ดูท้อง เปิดดูไส้ติ่ง เราก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง… จนกระทั่งมีความช�ำนาญที่จะท�ำ
เองได้… เวลาผ่าตัดไส้ติ่งเราต้องท�ำคนเดียว วางยาเอง ผ่าตัดเอง”
ส่วน “ผู้ช่วย” ที่มาช่วยในด้านต่าง ๆ ก็เป็นลูกชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งตอน
หลังเมื่อเขาย้ายออกมาแล้ว คนเหล่านั้นก็มีความรู้พอจะรักษาคนไข้ได้
“นีแ่ หละเป็นสาธารณสุขชุมชน ฝึกชาวบ้านเข้ามาเป็นหมอ ตอนหลังเพิง่ มา
เขียนเป็นสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งพ่อเคยท�ำมาก่อนหลายสิบปีแล้ว”
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กลางดึกคืนหนึง่ ในปี ๒๔๗๙ มีคนมาตามนายแพทย์หนุม่ ให้ไปช่วยท�ำคลอด
สาวท้องแรกทีเ่ รือนไม้กลางบึงบอระเพ็ด หมอหนุม่ ไปพร้อมกับเครือ่ งมือท�ำคลอด
ที่เรียกว่า forceps (คีมช่วยคลอด) ซึ่งเคยได้รับการสอนวิธีใช้มาบ้าง แต่ก็ไม่เคย
ท�ำคลอดด้วยตนเอง
นายแพทย์หนุม่ ลงมือตรวจ และพบว่า จ�ำเป็นต้องใช้คมี ช่วยคลอดแน่นอน
เพราะมดลูกอ่อนเพลียเกินกว่าทีจ่ ะเบ่งคลอดเองได้...  แต่นา่ เสียดายทีด่ งึ แล้ว ดึงอีก
ไม่ปรากฏการเขยื้อนของศีรษะเด็กแม้แต่น้อย
ภายหลังความพยายามใช้คีมดึงอยู่เกือบชั่วโมง...  สามีผู้ป่วยซึ่งย้อมใจให้
กล้าด้วยการจิบสุราติดต่อกันมาตั้งแต่หัวค�่ำ ทนสงสารเมียไม่ไหว จึงปรารภออก
มาว่า “คุณหมอครับ ถ้าผมเสียภรรยา คุณหมอกลับบ้านไม่ได้” ส�ำเนียงอันนุม่ นวล
ของสามีที่เป็นห่วงภรรยาสุดที่รัก พร้อมกับประกายแสงของมีดดาบที่แขวนติด
ไว้ข้างฝา ช่วยเป็นก�ำลังผลักดันให้นายแพทย์ผู้นี้สามารถดึงเด็กอย่างสุดแรงเกิด
จนได้ยินเสียงเด็กร้อง จึงได้คืนสู่ภวังค์
พ่อของเด็กน้อยทีเ่ พิง่ ลืมตามาดูโลก แสดงความคารวะและขอบคุณด้วยการ
มอบดาบคูก่ ายให้กบั หมอ และหมอเสมก็ยงั เก็บรักษาดาบเล่มนัน้ เอาไว้จนทุกวันนี้
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ผู้ริเริ่ม

และผู้สร้างสรรค์ (๑)

ไปเชียงรายสมัยนั้นล�ำบาก เพื่อน ๆ ยังล้อเราเล่นว่า
‘ลื้อย้ายไปเชียงรายนี่ก็ดีนะ เอาหม้อไปด้วยใบหนึ่ง
จะได้เอาใส่กระดูกกลับมา’ เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย
ต้องนั่งรถไฟไปลงที่ล�ำปางก่อน แล้วก็อาศัยรถบรรทุกข้าว
ต้องอาศัยเกวียน… เราต้องรอนแรมล�ำบากมาก
ปี ๒๔๗๙ พระพนมนครานุรกั ษ์ ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดเชียงราย เป็นหัวเรือใหญ่
ในการรวมชาวเชียงรายทัง้ คนรวยคนจน เจ้าอาวาสวัด ช่วยกันอุทศิ ทีด่ นิ แรงงาน
และ “ฮวม” เงินได้จ�ำนวน ๒๘,๒๒๙ บาท ๘๙ สตางค์ (ที่เชียงรายยุคนั้น ไข่ไก่
ฟองละ ๑ สตางค์ ไก่ตัวละ ๑๕ สตางค์ ข้าวสารกระสอบละ ๒.๕๐ บาท) เพื่อ
ก่อสร้างโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดเชียงราย ตามนโยบาย “อวดธง” ของ “คณะ
ราษฎร์” ต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณเลยซักบาท รัฐบาลท�ำพิธี
เปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๐ โดยใช้ “สาลาอ�ำนวยการ” เป็น
ที่ท�ำงานหลัก พระพนมนครานุรักษ์จึงได้รับความเคารพว่าเป็น “บิดาแห่งโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”
๑๖ เมษายน ปี ๒๔๘๐ (ปีใหม่ของประเทศสยาม) กรมสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย ส่งนายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว วัย ๒๖ ปี ไปเป็นนายแพทย์ผปู้ กครอง
“โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” หรือ “โฮงยาไทย” ซึ่งหมายถึงประชาชน
ร่วมกันสร้าง
ด้วยบุคลากรทีม่ อี ยูไ่ ม่ถงึ ๑๐ คน ต่อประชากรจังหวัดเชียงราย ๔๔๓,๔๗๖ คน
ในปี ๒๔๘๐
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“ท�ำงานเช้ายันเย็น เย็นยันเช้า ไฟฟ้าเทศบาลขณะนั้นยังไม่มี เวลาเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตอนกลางคืนจึงต้องอาศัยตะเกียงรัว้ หรือดีหน่อยก็เจ้าพายุ๑ ท�ำงานอย่าง
ถวายหัว แต่ก็หายเหนื่อยเพราะแรงศรัทธาของพี่น้องชาวเชียงราย… ตอนอยู่
เชียงรายใหม่ ๆ โรงพยาบาลเพิ่งสร้างเสร็จ พยาบาลก็ไม่มี เมียเรานี่ตามเราไป
ตอนอยู่นครสวรรค์ให้เขาเป็นแม่บา้ นเฉย ๆ แต่ตอนไปเชียงรายมันจ�ำเป็น เขา
ต้องสมัครเป็นพยาบาลช่วยกันท�ำงาน การรักษาโรคต้องท�ำตัวเป็นผู้ช�ำนาญ
ทุกสาขา”
ท่ามกลางอุปสรรคและความขาดแคลน ทั้งบุคลากรและเครื่องมือด้านการ
แพทย์ ไม่ได้ท�ำให้หมอภูธรท้อถอย ตรงกันข้ามกลับเป็นบ่อเกิดให้เขาต้องคิดหา
ทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองกลายเป็นที่มาของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๙) ยาขาดแคลนและมีราคาสูง
จนซื้อไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก นายแพทย์ปริญญาแห่งโฮงยาไทย คิดน�ำ
ยาสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้แทนยาฝรั่ง เช่น ใช้กาสามปีกแทนควินินในการบ�ำบัด
ไข้ปา 
่ ใช้โมกหลวงรักษาโรคบิด เป็นต้น
“พ่อเคยรู้จากหนังสือมาก่อนแล้วว่า ต้นกาสามปีก (Vitex peduncularis)
รักษาโรคไข้จับสั่นได้ ที่เชียงรายมีต้นกาสามปีกขึ้นอยู่ทั่วไป จึงน�ำราก ต้นและ
๑

หมายถึง ตะเกียงเจ้าพายุ
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ใบมาต้มในปี๊บแล้วน�ำน�้ำยามาใช้รักษาคนไข้และทหาร ซึ่งขณะนั้นกองทัพมีคน
เป็นพัน ๆ คน ป่วยกันมากมาย ก็ได้ตน้ กาสามปีก นีแ่ หละช่วยประทังความรุนแรง
ของโรคไข้จับสั่นไปได้บ้าง”
อีกขนานคือยารักษาโรคบิดมีตวั แต่เดิมใช้ยา “เอมีทนี ” ซึง่ มีราคาไม่กสี่ ตางค์
แต่ เ มื่ อ เกิ ด สงครามขึ้ น มาเป็ น หลอดละ ๘๐ บาท หั น มาใช้ ต ้ น โมกหลวง
(Holarrhena antidysenterica) ที่ใช้กันมาแต่สมัยพุทธกาล โดยเอาเปลือกมา 
ตากแห้ง บดสกัดเอาตัวยามาใช้ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ทหารอาสาสมัครที่ขึ้นไป
ท�ำถนนในช่วงสงคราม กินน�ำ้ ไม่สะอาดแล้วป่วยด้วยโรคบิด ก็ใช้ยาสมุนไพรขนาน
นี้รักษา
ต่อมาองค์การเภสัชกรรมน�ำมาผลิตเป็นแคปซูล แต่กเ็ ลิกไปอย่างน่าเสียดาย
เพราะมียาตัวอื่น ๆ ที่ใช้สะดวกกว่า
หลังสงครามจบสิ้น คนจากกรุงเทพฯ ที่ไปชายแดนเพียงช่วงสั้น ๆ ได้รับ
เหรียญตรากันมาก แต่นายแพทย์หนุม่ ที่อยู่ทนี่ นั่ โดยตลอดไม่ได้รบั บ�ำเหน็จอะไร
กระทั่งปี ๒๕๓๑
“มีลกู ศิษย์คนหนึง่ ช่วยวิง่ เต้นให้จากกระทรวงกลาโหม คุณชาติชาย ชุณหะวัณ
เป็นคนเซ็นรับรองว่าพ่ออยู่ที่นั่นจริง คุณชาติชายขึ้นไปรบเชียงตุง ตอนนั้นเพิ่ง
ส�ำเร็จว่าที่ร้อยตรี พ่อเคยถอนฟันให้ท่าน จึงจ�ำกันได้”
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ความจ�ำเป็นคือบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์

ก่อนนั้น ตอนที่ยังเป็นแพทย์อยู่ที่นครสวรรค์ มีคนถูกยิงเข้าที่ปอด มาให้
รักษา คนไข้มีเลือดลมอยู่ในปอดมาก จึงหายใจไม่ได้ และหมอก็ไม่สามารถช่วย
ด้วยการเปิดช่องปอด เพราะไม่มีเครื่องมือ
นายแพทย์หนุม่ แก้ปญั หาเฉพาะหน้าด้วยการน�ำถุงมือยางมาตัดเอาแต่สว่ นนิว้
สวมพันรอบเข็มอันใหญ่ที่เรียกว่า Trocar และเจาะรูตรงปลายนิ้วถุงมือ จากนั้น
ก็แทงปลายเข็มเข้าปอด ลมในปอดมีแรงดันสูงกว่าก็ดันเอาเลือดออกมา  แต่
อากาศภายนอกเข้าไม่ได้ เพราะบอลลูน (ลูกโป่ง) หุบปิดไว้
“โรงเรียนเขาก็สอนวิธีสูบเลือดจากช่องปอด แต่ต้องใช้เครื่องมือ เราไม่มี
เครื่องไม้เครื่องมือ ก็ท�ำเอง มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับเหตุการณ์”
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ผู้ริเริ่ม

และผู้สร้างสรรค์ (๒)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตรวจงานเชียงราย
เจอพ่อ ก็บอก คุณหมอ คุณหมอ ต้องส่งเงินเข้าคลัง...
พ่อบอก “รู้แล้วต้องส่งให้รัฐบาล แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณซักบาท
จะให้เงินของประชาชนไป จะถูกหรือ”
เสนาบดีตอบพ่อไม่ได้ ต่อมา ๓ เดือน ออกค�ำสั่งว่า
รายได้ของโรงพยาบาลให้ถือเป็นเงินทุนสะสม ซึ่งมีมาถึงปัจจุบันนี้

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ส�ำคัญคนหนึ่งในการ
ผลักดันเรื่องการขยายโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี ๒๔๙๐
ช่วงเวลายาวนานทีท่ า่ นท�ำงานเป็นแพทย์ชนบทอยูใ่ นท้องถิน่ ห่างไกล ไม่ได้
ท�ำให้ทา่ นล้าหลัง ด้านความรูแ้ ละความคิด เพราะท่านใช้หลัก Learning by Doing
โดยพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ริเริม่ บุกเบิกจนเกิดผลงานดีเด่น
ทางการแพทย์ ยาจากสมุนไพร และโรคทีเ่ ป็นปัญหาของชุมชน จนเป็นแบบอย่าง
ในการวางแผนงานด้านสาธารณสุขของประเทศในเวลาต่อมา
นับแต่การขยายกิจการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้เป็น
แผนกต่าง ๆ อาทิ ตึกสูติกัม (๒๔๘๑) ตึกสงฆ์ (๒๔๘๒) ตึกผ่าตัด (๒๔๘๕) โดย
ไม่พึ่งงบประมาณของรัฐบาล และ ริเริ่ม เงินทุนสะสมของโรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ
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ความเป็นคนใฝ่รู้ เป็นผลให้ท่านได้รับทุนของโรงพยาบาลเชียงรายฯ ไป
ศึกษาต่อด้านการแพทย์ที่สหรัฐฯ (ปี ๒๔๙๑-๒๔๙๓) เมื่อกลับมาในปี ๒๔๙๓
ท่านได้ริเริ่มตั้ง “ธนาคารเลือด” ในโรงพยาบาล ซึง่ ถือเป็นแห่งแรกและเรือ่ งใหม่
จนเป็นทีก่ ล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวาง
งานค้นคว้าวิจัยและการป้องกันโรค ที่นายแพทย์เสมท�ำในเวลานั้น ได้แก่
เหตุการณ์กนิ หมูปา่ เป็นพิษทีอ่ ำ� เภอเชียงค�ำ โรคคอพอกอ�ำเภอแม่จนั และโรคนิว่
ในเขตกว๊านพะเยา งานบริการ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ Anthrax
ไข้ปา 
่ ไข้รากสาด ปอดบวม ฝีดาษ คอพอกเป็นพิษ มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูก โรคเรือ้ น อันตรายจากสัตว์ปา 
่ หมีกดั เสือตะปบ ควายป่าขวิด ช้างป่าแทง
งานผ่าตัด โรคคอพอก โรคนิ่วในท่อไต/กระเพาะปัสสาวะ โรคเนื้องอกที่ตัว
มดลูก โรครังไข่เป็นถุงน�้ำ

ปิดฉากหมอชนบท: ค�ำสั่งย้ายสู่เมืองหลวง

๑ มิถนุ ายน ๒๔๙๔ กรมการแพทย์มคี ำ� สัง่ ย้ายนายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว
มาด�ำรงต�ำแหน่ง นายแพทย์ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหญิง ด�ำเนินงานตาม
นโยบายเพิ่มประชากรของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อลดอัตราการตายของ
มารดาและทารก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของท่านที่เห็นว่าแม่เป็นบุคคลส�ำคัญ
ยิ่งในการสร้างลูกที่มีคุณภาพ
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ท่านมีบทบาทอย่างส�ำคัญในการสร้าง “ศักยภาพโรงเรียนพยาบาล” และ
“พัฒนาครูพยาบาล” ในโรงเรียนพยาบาล โรงพยาบาลหญิง โดยแสวงหาแหล่ง
ทุน เพือ่ ส่งผูส้ ำ� เร็จการศึกษารุน่ แรก ๆ ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.
๒๔๙๔-๒๕๐๑ มีพยาบาลและครูพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาถึง ๒,๑๘๐ คน กลับ
มาท�ำงานในชนบท และสอนในโรงเรียนพยาบาลทั่วประเทศ
ในปี ๒๔๙๖ ท่าน ริเริ่มจัดตั้ง “วงดนตรีแจ๊สนักศึกษาพยาบาล” วงแรกขึ้น
ในประเทศไทย และจัดตั้ง “แผนกพยาบาล” ในโรงพยาบาลหญิง ปี ๒๕๐๒
จากนั้นท่านก็มีความคิดริเริ่มในการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ จึงได้มีการ
ตัง้ โรงเรียนเทคนิคการแพทย์ขนึ้ ในปี ๒๔๙๗ นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ โรงพยาบาลเด็ก
ขึน้ ภายใต้การบริหารดูแลของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลหญิง ในปีเดียวกันนัน้ ด้วย
รูปธรรมหนึ่งที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านการสาธารณสุขในช่วงนั้น
คืออัตราการเสียชีวติ ของมารดาและทารกลดลงอย่างเห็นได้ชดั จากอัตราการตาย
๙๘.๙๗ คนต่อประชากรพันคน ในช่วงปี ๒๔๗๕-๒๔๘๙ ลดลงเหลือ ๖๕.๕๙ คน
ต่อพันคน ในช่วงปี ๒๔๙๐-๒๔๙๘ เช่นเดียวกับอัตราการตายของมารดา ที่ลด
ลงจาก ๘.๑๑ คนต่อประชากรพันคน เมื่อช่วงปี ๒๔๗๕-๒๔๙๓ เหลือ ๕.๙๕ คน
ต่อประชากรพันคน ในช่วงปี ๒๔๙๔-๒๔๙๘
ความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวไทยนี้ หลาย ๆ ปัจจัย เป็น
ผลมาจากการริเริม่ ทีม่ นี ายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมผลักดันอยูด่ ว้ ย
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การผ่าตัดแยกร่างแฝดสยาม (Siamese Twins)

ในช่วงกึง่ พุทธกาล ประเทศไทยมีขา่ วฝาแฝดสยามปรากฏหลายคู่ อาทิ พ.ศ.
๒๔๙๖ พบเด็กหญิงที่เป็นแฝดสยามชื่อ นภิษ-ปริศนา  ผลภิญโญ คลอดตาม
ธรรมชาติที่ ต�ำบลหัวเรียง อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ท.นพ.หลวงนิตย์เวชวิศิษฐ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.เสม
พริง้ พวงแก้ว ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลหญิงออกไปพบขณะตรวจราชการทีข่ อนแก่น
จึงรับมาดูแลที่โรงพยาบาลหญิง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
ต่อมาได้นำ� ไปท�ำการผ่าตัดแยกร่างที่ โรงพยาบาล Billing Hospital โรงเรียน
แพทย์ของมหาวิทยาลัย Chicago โดยมีนายแพทย์ Lester R. Dragsted เป็น
หัวหน้าคณะผ่าตัด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (มีพยาบาลจิราพร
เกษมศักดิ์เป็นพี่เลี้ยง) การผ่าตัดประสบความส�ำเร็จ ฝาแฝดทั้งสองคนรอดชีวิต
กลับมาเมืองไทย ถือเป็นแฝดสยามทีผ่ า่ ตัดแยกร่างแล้วมีชวี ติ รอดเป็นคูแ่ รกของโลก
(ไทม์ ๑๑ เมษายน ๑๙๕๕) ต่อมาครอบครัว Atkinsons ชาวอเมริกันขอรับเลี้ยง
เป็นบุตรบุญธรรม และย้ายไปอยู่อเมริกา มีชีวิตและมีครอบครัวปกติ

การผ่าตัดแยกร่างแฝดสยาม
กับ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว

มีฝาแฝดหญิงทีร่ า่ งติดกัน ชือ่ ว่า วันดี-ศรีวนั ดวงแก้ว เกิดโดยผ่าท้องคลอด
ที่โรงพยาบาลหญิง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๗ และผ่าตัดแยกร่าง
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยคณะแพทย์ ซึ่งมี พ.ท.นพ.หลวงนิตย์
เวชวิศิษฐ์ และนพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นหัวหน้าคณะผ่าตัด คราวนี้ถือเป็น
ครั้งแรกของการผ่าตัดแยกร่างแฝดสยามโดยคณะแพทย์ ชาวไทยและเกิดขึ้น
ที่ประเทศไทย แต่ต่อมาภายหลังจากการผ่าตัดได้ราวสิบวันแฝดคนหนึ่งได้เสีย
ชีวิตลง
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พ.ศ. ๒๕๐๔ พบแฝดสยามหญิงอีกคูห่ นึง่ คลอดตามธรรมชาติทโี่ รงพยาบาล
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับการตั้งชื่อว่า ปราจีน-บุรี
น�ำมาเลี้ยงที่โรงพยาบาลราชวิถี (รพ.หญิง) และท�ำการผ่าตัดแยกร่าง เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมี นพ.เสม พริง้ พวงแก้ว เป็นหัวหน้าคณะ ท�ำการ
ผ่าตัดแยกร่างเป็นผลส�ำเร็จ หลังการผ่าตัดแยกร่างแล้ว พบว่า แฝดทัง้ สองมีชวี ติ
อยู่เป็นปกติดี และมากราบคุณหมอเสม ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
แฝดสยามหญิงทั้งสามคู่ล้วนได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหญิง ซึ่งมี
นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นผู้อ�ำนวยการ และเป็นผู้ท�ำการผ่าตัดเองสองคู่
ปรากฏการณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการ
ศัลยกรรมเด็ก และยังเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

๑๔ ตุลา ๑๖

ต�ำแหน่งรัฐมนตรี
(๓ สมัย) ที่ไม่ได้คาดฝัน
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ผมมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะพิจารณาเลือกบุคคล
ที่ปรากฏชัดว่า บริสุทธิ์ สุจริต และเป็นคนที่ประชาชนเคารพนับถือ…
คุณหมออุดมก็บอกชื่อ “คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว” ไม่ลังเลเลย…
“ท่านก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมีฝีมือมาก”
(ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์)

เปิดฉากชีวิต หมอกับการเมือง

สมัยแรก (นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นายแพทย์เสม
พริง้ พวงแก้ว ได้รบั เชิญจากเพือ่ นร่วมรุน่ คือ ศ.นพ.อุดม โปษะกฤษณะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ขณะนัน้ เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล)
ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการฯ (ขณะนัน้ หมอเสมประกอบวิชาชีพอิสระ
โดยเปิดคลินิก “บางกะปิ โอสถ” หลังลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ๘ ปี โดย
มีต�ำแหน่งสุดท้าย เป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหญิง) ระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๑๖ ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
ช่วงระยะเวลาหนึง่ ปีกว่า ๆ ทีห่ มอทัง้ สองเป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุขสมัยนัน้
ได้ร่วมกันท�ำงานอย่างเข้มข้นจน ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานกระทรวง
สาธารณสุข ส�ำเร็จ (ภายใต้การต่อต้านของแพทย์บางกลุ่ม) เพื่อให้เกิดการ
กระจายอ�ำนาจการบริหารงานการให้บริการไปยังส่วนภูมภิ าค สุดท้ายสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติก็มมี ติเห็นชอบให้มีการบริหารราชการแนวใหม่ตามหลักการ
แบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๑๗
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วันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รมช.
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานที่ประชุมของประเทศในกลุ่มโลกที่ ๓ จ�ำนวน
๑๙ ประเทศ ที่เอสแคป กรุงเทพฯ มีการเจรจาในที่ประชุมจนเห็นชอบร่วมกันใน
การจัดท�ำ นโยบายลดการเพิ่มประชากร หรือ นโยบายประชากรระดับโลก
เมือ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) สนับสนุนให้องค์กรสมาชิกทัว่ โลกปรับปรุง
ระบบบริการสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย สุขภาพดีถ้วนหน้า ๒๕๔๓ โดยกลวิธี
สาธารณสุขมูลฐาน รัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจโดยไปเยี่ยม
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศและสนับสนุนการจัดตัง้ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และ
ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข(ผสส.) มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน เป็นผู้บุกเบิก
นับเป็นยุคสมัยการท�ำงานสุขภาพทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีใ่ นกระทรวงฯ ท�ำงานกัน
อย่างจริงจังแบบพีน่ อ้ ง ถือได้วา่ เจ้ากระทรวงสาธารณสุขทัง้ สองหมอท�ำงานหนุน
ประสานกันได้อย่างมั่นคง เป็นยุคสมัยการสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย
เมื่อพ้นต�ำแหน่ง นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว จึงกลับไปท�ำคลินิกอย่าง
สมถะอีกครั้ง
สมัยที่สอง (นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์)
การปรับคณะรัฐมนตรี ครัง้ ที่ ๓ นายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว ได้รบั การแต่งตัง้
ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
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ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง ๑๘ วัน นายกรัฐมนตรีก็ประกาศลาออกกลางสภา 
เตรียมการจัดท�ำแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้กระจายทัว่ ประเทศ
สมัยที่สาม (นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นประมุขของกระทรวง
สาธารณสุข ในยุครัฐบาลเปรม ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ ถึง วันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๒๖
เนือ่ งจากความส�ำเร็จในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยแรก โดยหมอทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่า
ต้องจัดท�ำแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เข้าสูแ่ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อมาได้รบั การสนับสนุนทุนและผูเ้ ชีย่ วชาญ จาก WHO ท�ำให้โครงการสาธารณสุข
แห่งชาติ (Country Health Programming) ประสบผลส�ำเร็จ และ WHO ได้น�ำ
โครงการของประเทศไทยไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาในที่อื่น ๆ ต่อไป
การประกาศใช้ นโยบายแห่งชาติด้านยา และ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๒๔ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย เป็นการสานต่อวิธแี ก้ปญั หาการขาดแคลนยา 
และแก้ปัญหายาล้นเกินความจ�ำเป็น แบบพึ่งตนเองอย่างเต็มที่
มีการจัดประชุมที่ประเทศไทยในปี ๒๕๒๔ ซึ่งนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
รัฐมนตรีวา่ การฯ ได้แลกเปลีย่ นกับ นพ.มาร์เลอร์ (Halfdant T. Mahler) ผูอ้ ำ� นวย
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การใหญ่องค์การอนามัยโลก ผลจากความกระตือรือร้นและความส�ำเร็จของเรือ่ ง
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจใน
การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก WHO ด้วยตนเอง
การยอมรับการจาก WHO ในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
สุขภาพของไทย
แผนพัฒนาการสาธารณสุข ระยะที่ ๕ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ ) เน้นให้มี งานส�ำคัญหลายด้าน เช่น
(๑) แผนงานพัฒนายาแห่งชาติ (๒) แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน (๓) แผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง และวัตถุมีพิษ ...
การพัฒนานโยบายให้มี “แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน” ในแผนฯ ฉบับที่ ๕
อย่างสมสมัยนั้น มาจากการวางแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสาธารณสุข ดังแนวความคิดที่ท่านกล่าวในวันอนามัยโลก ๗ เมษายน
๒๕๓๑ ว่า 
“…การสาธารณสุขมูลฐานปรากฏขึ้นในประเทศไทยนานแสนนานมาแล้ว
สมัยที่ยังไม่มีชื่อเฉพาะมาจนถึงปัจจุบัน...แต่ความจริงแล้วประชาชนคนไทย ใน
สังคมหมู่บ้านชนบท และในชีวิตความเป็นอยู่แบบครอบครัว...ล้วนได้อาศัยหลัก
การและการประพฤติตามแบบอย่าง การสาธารณสุขมูลฐาน มาช้านานแล้ว”

41
หมอ บทบาทน�ำในการพัฒนาระบบยาเพื่อประชาชน

คือ การประกาศใช้ นโยบายแห่งชาติดา้ นยา และบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๒๔ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย เป็นการสานต่อวิธแี ก้ปญั หาการขาดแคลนยา 
ในยุคบุกเบิก ปราบอหิวาต์โดยผลิตน�้ำเกลือ ใช้สมุนไพร กาสามปีกแก้ไข้ปา 
่

หั		
วใจมวลชน สรรสร้างการเมืองเพื่อประชาชน

นโยบายสนับสนุนการกระจายระบบบริการการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึง เท่าเทียม
เน้นเรื่องความจ�ำเป็นพื้นฐาน พัฒนาโครงข่ายการบริการด้านสุขภาพ ระหว่าง
โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลอ�ำเภอ ร่วมกับการสร้าง อสม. และผสส.
ทั่วประเทศ อีกทั้งการประกาศนโยบายแห่งชาติด้านยา และนโยบายประชากร ที่
เป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ถือได้
ว่าเป็นจินตภาพของบริการสาธารณสุขที่เน้นประชาชนเป็นส�ำคัญ
ทั้งแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมอ
เสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย น�ำประเทศไปสู่การพึ่งตนเอง
ทุกด้าน ขณะเดียวกันที่เป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของบางกลุ่ม
เราทั้งสองไม่มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนแก่ท่านผู้ใดเลย
แต่หน้าที่ชั่วคราวท�ำให้เราทั้งสอง
ต้องตัดสินใจร่วมกันด�ำเนินการตามครรลองแห่งประชาธิปไตย
เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน
เมื่อแสงทองส่องฟ้าอ�ำไพ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
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ผู้น�ำนโยบายแห่งชาติด้านยา

การประกาศใช้ นโยบายแห่งชาติด้านยา
และ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๔
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่ง
ของ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีเจตจ�ำนงทางการเมืองเพื่อประชาชน
และ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหายาแบบพึ่งตนเอง
เพราะท่านเข้าใจปัญหายา ทั้งการขาดแคลนยา การเข้าไม่ถึงยา
ยาราคาแพง และมียาล้นเกินความจ�ำเป็น
  รวมทั้งอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยา
การโฆษณาสรรพคุณทางวิทยุ รถเร่ และสื่อต่าง ๆ
เป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย             
ขณะเดียวกันก็เป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของธุรกิจยา
และบุคคลในวงการแพทย์บางส่วน

๑. ปัญหายา

พระราชบัญญัตยิ าฉบับทีใ่ ช้ในปัจจุบนั เริม่ ใช้ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีมาตรการ
และการด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาอยู่บ้าง เช่น มีการประกาศถอน
ทะเบียนต�ำรับยาที่เป็นอันตราย แต่ก็ยังมีปัญหาต่างๆ อีกมาก ท�ำให้นักวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะ กลุม่ ศึกษาปัญหายา (กศย.) ได้ศกึ ษาวิจยั รณรงค์
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพือ่ ผลักดันให้รฐั บาลแก้ปญั หายาชุด ยาซอง
แก้ปวด ยาสูตรผสม ยาปฏิชวี นะ หรือยารูปแบบไม่เหมาะสมทีก่ ระจายในชนบท... 
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การใช้ยาไม่เหมาะสม ชื่อการค้า  ยาราคาแพง ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต�ำรับ
ในต่างประเทศ ยังน�ำมาจ�ำหน่ายในประเทศไทย จนเมืองไทยเสมือน “ถังขยะยา” ฯลฯ
มีกลั ยาณมิตร เข้าร่วมเคลือ่ นไหวค่อนข้างมาก ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์สสู่ งั คม ซึง่
มีส่วนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปเรื่องยาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก
นโยบายยาแห่งชาติ

๒. ผู้น�ำนโยบายยาแห่งชาติแบบพึ่งตนเอง

ขณะเป็น รมว. กระทรวงสาธารณสุขสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
หมอเสมประกาศใช้นโยบายแห่งชาติดา้ นยา และ บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับแรก
ของประเทศไทยในปี ๒๕๒๔ โดยใช้ “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ซื้อยาด้วยเงินงบประมาณของหน่วยราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๒๔” เป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม การจัดท�ำวารสารผู้สั่งใช้ยา  การ
ตรึงราคายาโดยก�ำหนดให้ซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการจัด
ท�ำบัญชียา ฯ จ�ำนวน ๑๖ คน น�ำโดย นพ.อวย เกตุสิงห์ นพ.ชาญ สถาปนกุล
ภก.ประดิษฐ์ หุตางกูร ภก.ประโชติ เปล่งวิทยา ฯลฯ
ท่านเป็นผูน้ ำ� ในการแก้ไขปัญหายาอย่างเป็นระบบ โดยจัดท�ำแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕๒๕๒๙) ทีเ่ น้นให้มี (๑) แผนงานพัฒนายาแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
คือ โครงการผลิตยา, โครงการจัดหาและกระจายยา, โครงการวิจยั ยาและสมุนไพร
(๒) แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดหายาทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับชาวบ้าน (๓) แผนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง และวัตถุมีพิษ
พ่อเสม มีความหวังที่ยิ่งใหญ่ ...
ให้ลูกหลาน สานต่ออุดมการณ์ พึ่งตนเองด้านยา
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เห็นชัดจากท้าย ค�ำปรารภ “บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๒๔” ฉบับแรก
	... ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอตัง้ ความหวังไว้วา่ จะได้เห็นการพัฒนาทางด้านยาเกิด
ขึ้น และเจริญรุดหน้าไปในระยะเวลาของแผนพัฒนาการสาธารณสุข ระยะที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะ
ตามแนวนโยบายแห่งชาติทางด้านยาที่ก�ำหนดขึ้น
(นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม ๒๕๒๔
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๓. ขบวนการสานต่อ

• ขยายการใช้ “บัญชียาหลักแห่งชาติ”
ปี ๒๕๒๘ รัฐบาลมีนโยบายขยายการใช้ “บัญชียาหลักแห่งชาติ” ไปยังหน่วย
ราชการอื่นๆ โดยออก “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๒๙” ก�ำหนดการจัดซือ้ ยาด้วยเงินงบประมาณของส่วนราชการทัง้ ในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้จดั ซือ้ จากองค์การเภสัชกรรมในกรณีทอี่ งค์การ
เภสัชกรรมผลิต และก�ำหนด “ราคากลางยา” ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ใน
การจัดซื้อยา เพิ่ม “รายการยาส�ำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน” ใน “บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐”
• ขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติด้านยา” พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่สอง)
   คณะรัฐมนตรี มีมติ ประกาศใช้ “นโยบายแห่งชาติด้านยา” (ฉบับที่สอง)
เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อให้ทราบศักยภาพ
ด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและบ�ำบัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพร และ
ยาแผนโบราณ ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารใช้ยาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมการใช้ “ยาจากสมุนไพร” และ “การใช้ยาอย่างปลอดภัย”  
ประกาศใช้ “บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๔๒” เป็นครั้งแรก ในบัญชียา

47

หลักแห่งชาติ ต่อมาปรับปรุง เป็นฉบับปัจุบัน คือ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๕๔” และจัดท�ำ “เภสัชต�ำรับโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙” เพื่อยืนหยัดหลักแห่ง
การพึ่งตนเองด้านยา  
• มุ่งนโยบายเพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
“บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” เริม่ จัดให้มี บัญชียาของผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นเฉพาะ เป็นครั้งแรกเรียกว่า บัญชี จ (๒) ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญมีคา่ ใช้จ่ายสูงและมีกลไกกลางก�ำกับดูแลการใช้ยาให้เป็นไปอย่างสม
เหตุผล
การจัดท�ำ นโยบายสาธารณะผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ และครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์
การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ และ เห็น
ชอบ ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ต่อมามีมติเห็นชอบ นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓)
และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เมื่อ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๔
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การปฏิรูปเรื่องยาอย่างเป็นระบบ จะเป็นจริงได้ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
ธุรกิจยาเป็นธุรกิจที่มีอ�ำนาจทางการเมืองและทางธุรกิจสูงมากทั้งในและนอก
ประเทศ การเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่โชคดีที่ในสมัยที่ พ่อเสม เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขนั้น ท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เที่ยงตรง และเข้าใจเรื่อง
ยา สามารถชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้การสนับสนุน และก�ำลังใจ แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จเบื้องต้นในระดับนโยบาย ส่งผลให้เกิด
กลไก/ขบวนการสานต่อการพัฒนาระบบยาแบบพึ่งตนเอง
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงยาของทุกชนชั้น
จนถึงวันนี้
วันที่ พ่อเสม ยืนหยัด ๑ ศตวรรษเพื่อสังคม
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
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หนึ่งในผู้บุกเบิก
นโยบายประชากรของไทย

การบุกเบิกนโยบายประชากรของประเทศไทย
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นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกนโยบายประชากรของ
ประเทศไทย ท่านเข้าใจถึงความจ�ำเป็นของนโยบายการเพิ่มพลเมืองของรัฐบาล
ปี ๒๔๘๕ เพราะมีประชากรเพียง ๑๘ ล้านคน ไม่เพียงพอในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งมีเนื้อที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ๕๐ ล้านไร่ มากกว่าประชากร รัฐบาลจึง
สนับสนุนการเพิ่มพลเมือง โดยให้ของขวัญคู่สมรสคนละ ๑ ชั่ง (๘๐ บาท) กรณี
เด็กที่เกิดเฉพาะเด็กที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๖ จะได้รับการดูแลจากรัฐ ใน
เรื่องการศึกษา การเจ็บป่วย และความจ�ำเป็นต่าง ๆ ของชีวิต
จนปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านคิดทบทวนว่าจะท�ำ
อย่างไร จากสภาพที่พบเห็นความแออัด อาหารไม่เพียงพอ หรือเด็กไม่มีสถาน
ที่เรียน จนปี ๒๕๐๐ มี World Bank, USAID เข้ามาส�ำรวจภาวะโภชนาการ และ
สภาวิจัยเริ่มคิดจะให้ประชากรจ�ำนวนพอเหมาะกับทรัพยากรที่มีอยู่
เมือ่ ปี ๒๕๐๐-๒๕๐๕ หมอเสมจึงเริม่ ต้นการท�ำงานวางแผนครอบครัวทีโ่ รง
พยาบาลหญิงแบบธรรมชาติ โดยใช้ค�ำขวัญว่า “วันโกนให้ละ วันพระให้เว้น” เพื่อ
ให้มีลูกจ�ำนวนพอเหมาะ
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ดังค�ำบรรยาย เรื่อง ปริทัศน์ประชากรไทย (๒๕๓๓) มีใจความโดยย่อว่า 
...เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ยังเป็นที่เปลี่ยว แต่พอ
พ.ศ. ๒๔๙๗ มันแน่นไปหมดแล้ว เมือ่ เราจะเอาลูกไปเข้าโรงเรียน เข้าไม่ได้
เพราะที่เต็มหมด ราคาข้าวของที่ดินขึ้นมาก
ทัง้ นีเ้ พราะประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ฉะนัน้ เรารูส้ กึ ว่าต้องเริม่ หา
วิธแี ก้ไข แต่ผบู้ ริหารประเทศ เขาอยากให้มลี กู มาก ๆ เพราะฉะนัน้ ต้องริเริม่
ท�ำให้มีประชากรอยู่ในระดับที่เราจะพออยู่ได้
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ การคลอดที่โรงพยาบาลหญิงไม่ใช่เป็นวันละกี่คน
แต่เป็นชั่วโมงละกี่คน นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำ� ไมเราจึงต้องมาแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ ถ้าขืนมีประชากรเพิ่มขนาดนี้เราไปไม่รอดแน่ เราถึงได้เริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าเราควรจะท�ำอย่างไร..

ร่วมก�ำหนดนโยบายประชากร

ปี ๒๕๐๐-๒๕๐๑ ธนาคารโลกเข้ามาส�ำรวจภาวะโภชนาการ อัตราเพิ่ม
ประชากร และให้ความเห็นว่า  รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้รู้จักวิธีจัดขนาดของ
ครอบครัว โดยเผยแพร่วิธีคุมก�ำเนิดตามสถานีอนามัย
ปี ๒๕๐๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าธนบุรี และ รพ. หัวเฉียว เริ่มให้
บริการโดยวิธีใส่ห่วงอนามัยเพื่อคุมก�ำเนิด
ปี ๒๕๐๕ เริ่มมีการสอนวิชา “ปัญหาประชากร” ที่จุฬาฯ และธรรมศาสตร์
ปี ๒๕๐๖-๒๕๑๓ พ่อเสมมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ช่วยกัน
คิดเตรียมการก�ำหนดนโยบายประชากรของประเทศไทย
ปี ๒๕๐๖-๒๕๐๗ คณะรัฐมนตรีมอบ สภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข จัดท�ำ“โครงการโพธาราม” จ.ราชบุรี โดยวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั กิ ารวางแผนครอบครัวในเขตชนบท” พบว่าผูห้ ญิง
ไม่อยากมีลูกมาก แต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร
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ปี ๒๕๐๘ เริ่มจัดท�ำนโยบายการวางแผนครอบครัวและประชากรที่โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยมี รศ.นพ.อารี สมบูรณ์สุข และ ศ.นพ.
หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นก�ำลังส�ำคัญ โรงพยาบาลจุฬาฯ เริ่มให้บริการ
คุมก�ำเนิดโดยใช้หว่ งอนามัย โรงพยาบาลหญิงเริม่ ให้บริการคุมก�ำเนิดเฉพาะบางราย
ปี ๒๕๐๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ดร.วิศษิ ฐ์ ประจวบเหมาะ จบปริญญา
เอกด้านประชากรคนแรกจากอเมริกา  น�ำความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ มาช่วยกัน
วางแผน และมีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางประชากร” ตามมติคณะ
รัฐมนตรี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม๒๕๐๙ (ต่อมายกระ
ดับเป็น “สถาบันประชากรศาสตร์” เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๓ และยกระดับเป็น
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑)
และในปี ๒๕๐๙ ที่เชียงใหม่มี Dr.Edwin B. McDaniel ใช้ ยาฉีดคุมก�ำเนิด
ไม่ให้มีลูกได้ ๓ เดือน คือยา Depo-provera ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐยังไม่
รับรอง ในลักษณะงานวิจัย
ปี ๒๕๑๐-๒๕๑๒ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง
ชาติ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย และมาตรการอันเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
ประชากรต่อรัฐบาล
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วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ประกาศนโยบาย
ประชากร “รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการวางแผนครอบครัวด้วยระบบ
ใจสมัคร เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราเพิ่มของประชากรสูงมาก ที่จะ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยมอบ
ให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ปี ๒๕๑๕ รัฐบาลบรรจุ “นโยบายประชากร” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๙ เพื่อให้มีประชากรจ�ำนวนพอเหมาะ
กับทรัพยากรที่มีอยู่

ประชาคมโลกยอมรับ

ปีพ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐบาลแต่งตัง้ ให้เป็นประธานของคณะผูแ้ ทนไทยไปประชุมประชากรโลก (World
Population Conference) ที่กรุงบูคาเรส ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างรัฐบาลใน
ประเด็นประชากรในระดับโลกเป็นครัง้ แรก ท่านมีบทบาทส�ำคัญในการเจรจาและ
ผลักดันให้ที่ประชุมยอมรับนโยบายลดอัตราการเพิ่มประชากร ท�ำให้ประเทศใน
กลุม่ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์, ประเทศในลาตินอเมริกาและแอฟริกา ซึง่ ไม่มปี ญั หา
การเพิ่มประชากรในขณะนั้นเห็นคล้อยตาม จนน�ำไปสู่การเห็นชอบร่วมกัน ใน
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การที่จะมีนโยบายการชะลอการเพิ่มประชากร
และต่อมา  ผู้แทนของประเทศเอเชียและแปซิฟิก ๑๙ ประเทศ ได้มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือที่เอสแคป กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ปี
๒๕๑๘ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประธานที่ประชุม จนน�ำไปสู่การมีมติ
ก�ำหนดกลยุทธ์ทางประชากรเพือ่ การพัฒนาทีส่ ำ� คัญส�ำหรับภูมภิ าคนี้ โดยก�ำหนด
เป้าหมายด้านการลดภาวะเจริญพันธุแ์ ละการลดภาวะการตายทีช่ ดั เจนอย่างเป็น
รูปธรรม
นายแพทย์เสม มีบทบาทน�ำด้านนโยบายประชากรต่อเนือ่ งมาอีก เมือ่ ด�ำรง
ต�ำแหน่ง รมว.กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๖ ท่านเป็นประธาน
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุข และประธาน
อนุกรรมการนโยบายและแผนประชากรของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๕ จนถึงแผนฯ ฉบับที่ ๖

ผู้มีกัลยาณมิตร
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อายุกาล ผ่านวิถี สี่แผ่นดิน ได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน สิ้นทุกสิ่ง
รู้ดี-ชั่ว ถูก-ผิด รู้เท็จ-จริง รู้หยุดนิ่ง รู้ปล่อยวาง ว่างตัวตน
เป็นเทียนทอง ส่องทาง กลางมืดมิด เป็นดาวเหนือ น�ำทิศ ในหาวหน
เป็นพ่อหมอ พ่อครู ปูชนียบุคคล เป็นกุศล ต้นธาร แห่งความดี
แม้วันนี้ สีฟ้าไม่ทอง ผ่องอ�ำไพ แม้ ประชาธิปไตย ยังริบหรี่
ตราบเสมา ประชาไทย ยังคงมี ย่อมต้องถึง วันที่ ฟ้าสีทอง
วิสาขปุณมี วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ดิถี ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖

เป็นปูชนียแพทย์อนั ผ่องแผ้ว เป็นอาจารย์เสม พริง้ พวงแก้วผูห้ าญกล้า
เป็นพลังแห่งสังคมอุดมปัญญา เป็นชีวิตทายท้า อยุติธรรม
วางเสาเข็มงานสาธารณสุข เพื่อคนเจ็บคนทุกข์ที่จนกระหน�่ำ
ผู้ถางทางประเทศไทยโดยธรรมน�ำ เชิญเอ่ยค�ำน�ำน้อมสนทนา
ประสาร มฤคพิทักษ์
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ด้วยคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และความกล้าหาญของนายแพทย์
เสม พริ้งพวงแก้ว ปรากฎเป็นที่เคารพนับถือของสังคมอย่างกว้างขวาง ส�ำหรับ
เพือ่ นร่วมงาน ผูอ้ าวุโส ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมสังคมหลากหลายสาขาวิชาชีพ
และศิษย์รุ่นเยาว์ ต่างได้รับน�้ำใจไมตรีของท่านอย่างจริงใจ
ท่านจึงเป็นผู้มีกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกล รวมทั้งร่วมกันริเริ่มแลกเปลี่ยน
กับบุคคล องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำงานเพื่อ
สังคมหลายรูปแบบและวิธีการอย่างสม�่ำเสมอ และพบว่ามีจดหมายจ�ำนวน
มากมายที่ส่งมาจากผู้คนหลากหลายอาชีพ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อขอ
ค�ำชี้แนะ ค�ำปรึกษา และเชิญไปร่วมงานต่าง ๆ แม้ท่านเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ตาม
“อาจารย์แพทย์เสมกรุณาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ เตือนสติ ตลอดจนเป็น
วิทยากรในที่ประชุมสัมนาวิชาการอยู่เนื่องๆ เช่น การเป็นประธานเปิดคอนเสิร์ต
การกุศล “สาธารณสุขเพือ่ สันติภาพ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นหนึ่งในสามขององค์ปาฐกถา เรื่อง ก้าวให้ถึงประชาธิปไตย : ราษฎรไทยจะ
ท�ำอย่างไรดี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙”
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วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาบ�ำเพ็ญสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในทางพุทธศาสนา 
ดังที่มีพุทธพจน์ตรัสว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด บุคคลที่เรา
ได้รว่ มใจกันมาบูชาและระลึกถึงด้วยความชืน่ ชมในความดีงามของท่านในวันนีก้ ็
คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริง้ พวงแก้ว ซึง่ ถือว่าเป็นทัง้ บุรษุ อาชาไนยและ
เป็นทั้งบัณฑิตผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีอันน่าระลึกนึกถึง
เป็นที่น่ายินดีว่าทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่กับเรา  เป็นไปได้ยากที่ในช่วงชีวิตของ
เราจะได้น้อมระลึกนึกถึงหรือบูชาชื่นชมคนดีที่มีอายุยืนนานถึงหนึ่งศตวรรษใน
ขณะที่ทา่ นยังมีชีวิตอยู่ อาตมาคิดว่าหลายท่านไม่เคยมีโอกาสดีอย่างนี้ เพิ่งมามี
วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาบูชาคนดีที่มีอายุถึงหนึ่งศตวรรษในขณะที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่กับเรา
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คุณหมอเสม พริง้ พวงแก้วเป็นบัณฑิตตรงทีท่ า่ นได้ใช้ปญั ญาให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ไม่เพียงแต่ประโยชน์ตนเท่านั้น หากยังก่อให้เกิดประโยชน์ท่านอย่างกว้างขวาง
และใช้ปัญญาโดยเริ่มต้นจากจุดที่ท่านได้รับการฝึกฝนและมีความถนัดมากที่สุด
ก็คือในทางการแพทย์
ความที่ทา่ นได้ร�่ำเรียนมาสูงทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศ หากว่าท่าน
พอใจที่จะด�ำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร ท่านก็คงจะมีชีวิต
ที่เจริญงอกงามในทางโภคทรัพย์ได้ แต่ว่าท่านเลือกที่จะไปประกอบกิจที่เป็น
ประโยชน์ในต่างจังหวัดทันทีที่จบการศึกษามา  เริ่มจากจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯแล้วก็ขยับขยายไปทีห่ า่ งไกลๆเรือ่ ยๆ คือจาก สมุทรสงคราม นครสวรรค์
ในที่สุดก็ไปไกลถึงเชียงราย ซึ่งเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกล
แสนไกลปลายเขตแดน
ที่นั่นท่านได้สร้างประโยชน์อย่างมากเริ่มต้นด้วยการให้การรักษาเยียวยา
ผู้คนด้วยความรู้ความสามารถที่ท่านมีทั้งๆที่อุปสรรคมีมากมายเพราะว่าความ
กันดารแร้นแค้น อุปกรณ์วสั ดุกม็ นี อ้ ยขาดแคลนทุกอย่าง แต่ทา่ นก็ใช้ปญั ญาและ
ความรูข้ องท่านดัดแปลงและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ จนสามารถรักษาโรคพืน้ ๆ
ที่ชาวบ้านเป็นกันมากมาย เช่นโรคคอพอก ไข้จับสั่นหรือโรคนิ่ว ซึ่งสร้างปัญหา
แก่ชาวบ้านมากในเวลานัน้ ยังไม่ตอ้ งพูดถึงการพยายามบุกเบิกงานด้านศัลยกรรม
ทันตกรรม ให้ตั้งมั่นในชนบททั้ง ๆ ที่ต้องประสบกับความล�ำบากมากมาย
ท่านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้รำ�่ เรียนมาอย่างเต็มทีแ่ ละขยายขอบเขต
การท�ำงานออกไปอย่างกว้างขวาง จากงานด้านรักษาโรคมาเป็นงานด้านป้องกัน
โรคซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องบุกเบิกทั้งสองประการ แต่ว่าท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียง
เท่านั้น หากยังได้ใช้ความรู้และสติปัญญาที่มี ขยายขอบข่ายของงานออกไปจน
พ้นเรื่องการรักษาและการป้องกันโรค ท่านยังให้ความส�ำคัญกับการตั้งสถาบัน
ต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้กจิ การด้านสาธารณสุขเป็นไปด้วยดี ท่านได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ สถาบัน
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ต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ ธนาคารเลือดแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายก็เกิดจากฝีมอื
ของท่าน และต่อมาท่านก็ยังให้ความส�ำคัญกับเรื่องของสุขภาพใจด้วย ไม่เพียง
แต่สุขภาพกายเท่านั้น
จะเห็นว่าท่านได้ใช้ปัญญาของท่านในการแสวงหาหนทางช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ โดยเริม่ จากจุดทีท่ า่ นช�ำนาญทีส่ ดุ ซึง่ เป็นจุดเล็กๆแล้วขยายขอบข่ายไปใน
วงกว้างขึ้น ในที่สุดก็ขยายจากงานด้านสาธารณสุขมาเป็นงานด้านบริการสังคม
มาเป็นงานด้านบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการพัฒนาสังคม
ในเรื่องการจัดการบริหารบ้านเมืองท่านก็ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติอยู่
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงสามทศวรรษหลังท่านได้ท�ำงานส่งเสริม
องค์กรสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นจุดส�ำคัญมากเพราะว่าในการสร้างความผาสุก
ให้กับประเทศชาติ การท�ำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเดียวย่อมไม่
พอ จ�ำต้องมีการพัฒนาด้านอื่นเข้ามาเสริมเพื่อท�ำให้เกิดความผาสุกอย่างครบ
ถ้วนนั่นก็คือ ความผาสุกในทางกายภาพ ในทางจิตใจและในด้านความสัมพันธ์
เกื้อกูลกันระหว่างคนในสังคม
นอกจากท่านจะใช้ปญั ญาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ท่านยังได้สร้างภาพประทับใจอันดีงาม
ให้กับผู้คนทั้งที่รู้จักท่านโดยตรงและที่รู้จักผ่านผลงานของท่าน สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
ด้วยการทีท่ า่ นมีเมตตากรุณาอย่างยิง่ องค์คณ
ุ ของพระพุทธองค์ประกอบด้วยสอง
ประการทีส่ ำ� คัญคือพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ นีค่ อื องค์คณ
ุ ทีพ่ ระภิกษุควร
น้อมน�ำมาใส่ตัวเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้คนได้ตระหนักว่าบัณฑิตนั้นควรประกอบ
ด้วยองค์คณ
ุ สองประการคือปัญญาและกรุณา นอกจากความรูค้ วามเข้าใจในทาง
วิชาการ ในเรือ่ งของโลกในเรือ่ งของสังคมประเทศชาติแล้ว เราจ�ำเป็นต้องมีกรุณา 
มีน�้ำใจ มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์และสรรพชีวิต เพราะ
เหตุนี้ผู้ใดที่ได้สัมผัสกับท่านย่อมได้พบได้สัมผัสกับกรุณาคุณ นอกเหนือจาก
ปัญญาคุณที่ทา่ นได้แสดงให้เห็นและปรากฏเป็นผลงานมาโดยตลอด
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พวกเราที่ได้รู้จักกับท่านย่อมได้รับแรงบันดาลใจในด้านนี้ เชื่อว่าถ้าเรา
พยายามน้อมน�ำเอาสิ่งที่เป็นหัวใจหรือสาระของท่านในฐานะที่เป็นบัณฑิตมา
ประกอบกิจการงานให้เกิดประโยชน์กจ็ ะพบทัง้ ความสุขใจและความเจริญก้าวหน้า
ในการงาน รวมไปถึงการท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม
คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้วเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ยืนนาน การมีชีวิตยืนนานนั้นใน
ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาเช่นเดียวกับการมีสขุ ภาพดี พระภิกษุ
ทีม่ ชี วี ติ ยืนนานก็ถอื ว่าควรได้รบั การยกย่องป็นเอตทัคคะได้เหมือนกัน อย่างพระ
อัญญาโกณฑัญญะก็ได้รบั การยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะด้านรัต
ตัญญู รัตตัญญูก็คือผู้รู้ราตรีนาน หมายความว่าผู้มีอายุยืนนาน ผ่านกาลเวลามา
มาก ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีความแก่ชราในทางกายอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง
การมีประสบการณ์มาก ประสบการณ์ที่ได้มาจากกาลเวลานี่แหละที่สามารถจะ
เป็นประโยชน์ให้กับมหาชนได้
คุ ณ หมอเสมเป็ น รั ต ตั ญ ญู ท ่ า นหนึ่ ง ในยุ ค ของเราโดยเฉพาะในแวดวง
สาธารณะสุขและแวดวงการพัฒนาสังคม อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา 
อย่างไรก็ตามคนเรานัน้ นอกจากการมีอายุยนื นานแล้วเรายังต้องประกอบด้วยองค์
คุณต่างๆอีกมาก ทุกวันนีผ้ คู้ นปรารถนาทีจ่ ะมีชวี ติ ยืนยาว แต่ทจี่ ริงแล้วล�ำพังการ
มีชีวิตยืนยาวยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดชีวิตที่ดีงามได้ เพราะชีวิตนั้นไม่ได้เป็น
เส้นตรงทีว่ ดั กันทีค่ วามยาวเท่านัน้ ชีวติ ผูค้ นเปรียบเหมือนสายน�ำ้ ทีม่ ที งั้ ความยาว
ความกว้างและความลึก คุณหมอเสม พริง้ พวงแก้วนัน้ เป็นผูม้ ที งั้ สามมิติ คือเป็น
ผู้ที่มีชีวิตที่ยืนยาวจนครบศตวรรษในวันนี้และเชื่อว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปอีก
แต่นอกจากการมีชวี ติ ยืนยาวแล้วท่านยังมีมติ อิ กี สองมิติ ซึง่ มีความส�ำคัญยิง่ กว่า
ความยืนยาวของชีวิต นั่นก็คือความกว้าง หรือความมีน�้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ มีจติ ใจกว้างขวาง ซึง่ เกิดได้จากการมีเมตตากรุณา และเมือ่ กรุณานัน้ ประกอบ
ไปด้วยปัญญาก็สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์แผ่ไพศาลกว้างขวางออกไป
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คนเรานั้นเพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่ถ้าไม่มีใจกว้างขวาง ไม่มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ไม่มีความเกื้อกูลต่อมนุษย์อย่างกว้างขวางแล้ว ก็เป็นชีวิตที่หาประโยชน์
ไม่ได้ เป็นชีวิตที่ศูนย์เปล่า  ในทางตรงข้ามแม้มีชีวิตที่สั้นแต่ว่ามีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ มีน�้ำใจกว้างขวาง ประกอบด้วยเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณ ชีวิตแบบ
นี้ต่างหากที่น่าสรรเสริญน่ายกย่อง แม้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า บัณฑิตคือผู้ที่มี
ปัญญาแม้อยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชม เป็นผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญ
นอกจากความกว้างแล้วบุคคลควรมีมติ ทิ ลี่ มุ่ ลึกด้วย คือความลุม่ ลึกทางจิตใจ
จนสามารถพบความสุขความสงบเย็นจากภายในและไม่เป็นทาสของสิง่ ภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นโภคทรัพย์ชื่อเสียงอ�ำนาจ คุณหมอเสมเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีจิตใจ
ที่ลุ่มลึก สามารถที่จะพบความสุขภายใน ท�ำให้ท่านสามารถประกอบกิจการงาน
ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ แม้ว่าท่านจะมีชีวิตที่ไม่สะดวกสบายนักแต่ท่าน
ก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่าย
คนเราจะมีความสุขกับชีวติ ทีเ่ รียบง่ายก็เพราะว่ามีความสุขภายใน ความสุข
จากจิตที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา ความสุขจากการท�ำประโยชน์ท�ำความดี จนเกิดปีติ
และความภาคภูมใิ จในชีวติ และเมือ่ พอใจกับชีวติ ทีเ่ รียบง่ายแล้วเราก็ยอ่ มไม่พา่ ย
แพ้ต่อแรงยั่วยุหรือสิ่งกระตุ้นเร้านอกตัวที่เรียกว่า  โลกธรรม ไม่วา่ ทรัพย์สินเงิน
ทอง เกียรติยศ สถานภาพ ชื่อเสียง ค�ำยกย่องสรรเสริญ หรือความสุขทางกาย
เมื่อไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม เราก็สามารถที่จะบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
เพือ่ นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ถกู ครอบง�ำด้วยความเห็นแก่ตวั คิดเห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตนเพื่อหวังจะมีความยิ่งใหญ่ร�่ำรวยอย่างที่ใครๆปรารถนากัน นี่คือผลแห่ง
การมีความลุม่ ลึกในจิตใจซึง่ ให้ความสงบเย็นเป็นรางวัล ท�ำให้สามารถทีจ่ ะมัน่ คง
ในวิถีแห่งอุดมคติได้
บ่อยครัง้ คนทีท่ ำ� ความดีกม็ คี วามหวัน่ ไหวว่าท�ำไมฉันท�ำความดีแล้วชีวติ ฉัน
ถึงไม่เจริญ ท�ำไมถึงไม่มั่งคั่งร�่ำรวย ท�ำไมถึงไม่มีคนยกย่องสรรเสริญ อันนั้นเป็น
เพราะว่าเขาขาดมิตแิ ห่งความลุม่ ลึกทางจิตใจ เพราะว่าถ้ามีความลุม่ ลึกทางจิตใจ
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แล้วก็จะไม่กังวล ไม่วิตก ไม่อนาทรร้อนใจที่ชีวิตฉันไม่ประสบความเจริญอย่างที่
โลกปรารถนา เพราะว่าได้มีความสุขความสงบเย็นเป็นรางวัล มีความพึงพอใจที่
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
ถ้าหากว่าคนเรามีทงั้ สามมิตคิ อื มิตทิ มี่ ชี วี ติ ทีย่ นื ยาว มีจติ ใจทีก่ ว้างขวางและ
มีภาวะภายในทีล่ มุ่ ลึก เราก็สามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึน้ อย่างมากมายทัง้
แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ท�ำให้ได้พบกับชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์พร้อม อย่างที่ท่าน
อาจารย์พุทธทาสได้ให้นิยามสั้นๆว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้นไม่ต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนานก็ได้ แม้จะ
อายุไม่ยาวแต่เราก็สามารถท�ำชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้
แต่หากมีชีวิตยืนยาวก็ยิ่งช่วยท�ำให้มีประสบการณ์มากพอเพื่อบ่มเพาะจิตใจให้
เกิดความลุ่มลึกและสามารถใช้ประสบการณ์นั้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
อย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนาถือว่าไม่มีอะไรที่ส�ำคัญเท่ากับการท�ำความดีให้
เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้ ส่วนกาลเวลาหรืออายุนั้นแม้จะสั้นก็
ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีน่ า่ วิตก และเราก็ไม่ควรทีจ่ ะปรารถนาหรือกังวลว่าชีวติ จะยืนยาว
หรือไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอน แต่ขอให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวัน
อย่างมีคุณค่า  ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พร้อมที่จะท�ำความดี ท�ำปัจจุบันให้ดี
ที่สุด เปิดใจรับรู้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อประโยชน์
สุขของผู้คนทั้งที่อยู่รอบข้างและกระจายออกไปสู่ผู้คนที่อยู่แวดล้อมรวมทั้งไปสู่
ผู้คนในสังคมที่กว้างขวาง
คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้วเป็นตัวอย่างบุคคลที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เริ่มต้น
จากจุดทีต่ วั เองถนัดคือด้านการแพทย์แล้วขยายการกระท�ำออกไปอย่างกว้างขวาง
เปรียบเสมือนคลืน่ ทีเ่ ริม่ จากจุดเล็กๆแล้วแผ่กระจายวงออกไปกว้างขึน้ กว้างออก
ไปเรื่อย ๆ หากว่าเราเริ่มต้นอย่างที่ท่านได้เป็นแบบอย่างแก่เรา โดยเริ่มจากจุด
เล็ก ๆ จากจุดทีเ่ ราถนัดแล้วขยายผลงานออกไปให้กว้างขวางโดยอาศัยปัญญาและ
กรุณา รวมทัง้ อาศัยประสบการณ์ทไี่ ด้เก็บเกีย่ วสัง่ สมมาและแปรให้เกิดประโยชน์
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ก็จะท�ำให้เกิดอานิสงส์อย่างกว้างขวาง ถึงพร้อมซึง่ ประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ น
อาตมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรส�ำหรับการกล่าวสัมโมทนียกถา  ขอ
อนุโมทนาทุกท่านทีไ่ ด้มาร่วมกันท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นมงคลสูงสุดในวันนี้ ขอให้พวกเราได้
พร้อมใจน้อมร�ำลึกถึงคุณงามความดีของคุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็น
ปูชนียบุคคลของเราเพือ่ ให้ทา่ นมีพลานามัยและได้พบกับความสุขใจในทุกขณะที่
ท่านมีชีวิตอยู่ร่วมกับเรา
พร้อมกันนีก้ ข็ ออ้างคุณพระศรีรตั นตรัยอ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านทีม่ าประกอบสิง่
ที่เป็นมงคลในวันนี้ได้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ได้เจริญงอกงามในธรรมและมี
ก�ำลังในการบ�ำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางด้วยปัญญา
และกรุณา  และเพื่อให้เกิดความลุ่มลึกในจิตใจจนกระทั่งได้พบกับความสงบเย็น
อันเป็นผลและรางวัลแห่งการท�ำคุณงามความดีอย่างยั่งยืนยาวนานตลอดไป
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โคลงสดุดี ชีวิตและเกียรติยศยิ่ง
ของศาสตราจารย์
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
๑

กราบทูลกระหม่อมแก้ว
บิดาแห่งสาธารณสุข
เกิดการแพทยศาสตร์ยุค
ปราชญ์เปรื่องแพทย์เจ้าฟ้าฯ
๒
เสม พริ้งพวงแก้ว เก่ง
ใจเมตตาเพื่อนมนุษย์
แพทยศาสตร์เปรื่องปราชญ์ดุจ
งามเกียรติยศเก่งกล้า
๓
จบปริญญาแพทย์แล้ว
สู้อหิวาตกโรค
อัมพวันช่วยมนุษยโลก
นฤมิตโรงแพทย์ไว้

ขจัดทุกข์ แผ่นดิน
เสน่ห์หล้า
บุกเบิก “ศิริราช”
เก่งกล้าสยามขวัญฯ
รัตนบุรุษ มนุษย์มณี
ทั่วหน้า
คุรุเทพ ไผทสยาม
ป่าวฟ้าอัญชลี ฯ
ปฏิบัติ ชัยโชค
ห่าร้าย
สลายโศก โรคหาย
ต่อสู้ภยันตราย ฯ
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๔

เมฆสร้างฝนช่วยข้าว
แพทยศาสตร์สร้างวีรบุรุษ
ใจกุศลวิเศษบริสุทธิ์
เพลินเกียรติยศเพริศแพร้ว
๕
เชียงราย ฝากเสน่ห์ไว้
กู้ชีพประชาราษฎร์
สาธารณสุขชาติ
ยิ่งใหญ่แพทย์เก่งกลัว
๖
เสม พริ้งพวงแก้ว เก่ง
ประโยชน์ประเทศชาติ
เสียสละอย่างคุรุปราชญ์
พลีชีพมีแต่ให้

เลี้ยงมนุษย์ โลกแล
แพทย์แก้ว
ช่วยมนุษย์ ชาติเจริญ
เลิศแล้วมนุษย์มณี ฯ
งานแพทย์ พิเศษศาสตร์
ทั่วหน้า
เกียรติยศ
เพื่อหล้าเกษมศานต์ ฯ
แพทยศาสตร์
รับใช้
กัมปนาท ความดี
ศิษย์ไหว้บูชา ฯ
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๗

ดุษฎีบัณฑิตแก้ว
จุฬาฯ มหิดลฯ เอกราช
เมตตาต่อปวงราษฎร์
เรืองชื่ออุโฆษเก่งกล้า
๘
หฤทัยปลูกมิ่งไม้
รุ่งสติปัญญาญาณ
เห็นโลกทั่วจักรวาล
ฌานผ่องใสไหวฟ้า
๙
เจตนาโลกอ่อนน้อม
เพาะหน่อมนุษย์วิจารณญาณ
ประโยชน์เพื่อวิเศษวิศาล
ลบโศกตัณหาแห้ง

แพทยศาสตร์ กิตติมศักดิ์
รุ่งฟ้า
ปราชญ์เปรื่อง เลื่องลือ
แหล่งหล้าอัญชลี ฯ
สุคันธมาลย์ วิจัยวิจารณ์
สว่างจ้า
ชีวิต วิญญาณ
หลุดหล้าเลยสวรรค์ ฯ
เจตนา จักรวาล
สว่างแจ้ง
เกษมสุข สันติโลก
เร่งแล้งอวิชชา ฯ
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๑๐

น�้ำ ใสแควใหญ่น้อย
นิ่ง วิ่งวนเหวลึก
ไหล เอื่อยบ่อึกทึก
ลึก สติปัญญาไซร้
๑๑
น�้ำ ใจพุทธผ่องแผ้ว
นิ่ง ดิ่งมโนคติสุด
ไหล วิจัยเพ่งวิจารณ์ดุจ
ลึก แก่นโลกคิดพ้น
๑๒
เจริญศรีสวัสดิ์ วิเศษไว้
พลังเสน่ห์โพธิญาณหวาน
พุทธธรรมช่วยกรรมฐาน
ผ่านวัฏฏสังสารหน้า

ดงดึก หิมวันต์
อยู่ใต้
สงบเสงี่ยม ดังฤๅ
ซ่อนไว้โพธิญาณ ฯ
คิดวิสุทธิ์ ยุติธรรม
ลึกล้น
สูรย์สว่าง ดินแดน
แก่นฟ้านรกสวรรค์ ฯ
ชีวิต วิญญาณ
สว่างจ้า
งานทิพย์ นิรพาน
กว่าฟ้ามไหศวรรย์ ฯ

ศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แรม ๓ ค�่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ
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โคลงสดุดี ศรีศตวรรษหมอเสม
โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ
เสม พริ้งพวงแก้ว
ขับร้อง หงา คาราวาน  
ค�ำร้อง-ท�ำนอง-สมานเสียง ไก่ แมลงสาบ
ดนตรี ฮิเดกิ โมริ
หนึ่งคนยืนหยัด
ประกาศเกียรติแน่แน่ว
วีรกรรมผู้สร้างสรรค์
ยืนหยัดในชีวี
*ต�ำนานเลือดนักสู้
ส่องแสง พริ้งพราวแพรว
หนทางคนท�ำทาง
หมื่นแสนผู้ยากไร้

หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว
ประจักษ์แล้วผลความดี
ผู้สร้างงานอันมากมี
สู่รอบปี เสม พริ้งพวงแก้ว
เรืองรองอยู่อย่างวาวแวว
ดุจดั่งแก้วเจียระไน
ไม่จืดจางร้างแรมไกล
ประทับไว้ในใจชน

ดนตรี:
**ปฎิรูป ยิ่งใหญ่
จากกระทรวงสู่ปวงชน
จากหมอเมืองสู่บ้านนอก
โรงพยาบาล อนามัย
หนึ่งคนยืนหยัด
ประกาศเกียรติแน่แน่ว
วีรกรรมผู้สร้างสรรค์
ยืนหยัดในชีวี

ดั่งแม่นหมายได้เกิดผล
ทุกแห่งหนสุขทั่วไทย  
จากซอยซอกสู่แดนไกล
พ่อเสมได้ คิดเพื่อเรา
หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว
ประจักษ์แล้วผลความดี
ผู้สร้างงานอันมากมี
สู่ร้อยปี เสม พริ้งพวงแก้ว
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ประกายไฟศรัทธา

ขับร้อง สุรินทร์ อิสมันยี คีตาญชลี
โปรแกรม-ดนตรี โอ๊ะ  นวภาพ
ซอ / ร้องประสาน น้องน�้ำ
ฮาโมนิกา้ ร์ สมศักดิ์ อิสมันยี  คีตาญชลี
ค�ำร้อง-ท�ำนอง ไก่ แมลงสาบ
20 เมษายน 2554
เมื่อรุ่งอรุณได้ส่องแสงเรืองรอง
ชนทั้งผองย่อมเรืองรองศิวิไล
อุดมการณ์อันงดงามนี้มอบให้
จากหัวใจผู้รับใช้ชาติมวลชน
เส้นทางล�ำบากงานแสนเข็ญ
ทุกข์ล�ำเค็ญไม่ย่อท้อจักยอมทน
อุปสรรคขวากหนามคุกคามตน
ใช้เหตุผลใช้ปัญญามิล้าแรง
มีชีวาเกิดมาเพื่อชีวิต
ใช้ความคิดให้ความรู้คู่จิตแกร่ง
จึงทุ่มโถมโหมแรงใจให้เต็มแรง
ความเข้มแข็งจุดประกายไฟศรัทธา
จึงทุ่มโถมโหมกายใจให้เต็มแรง
เสมคือแสงจุดประกายไฟศรัทธา

พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว
ค�ำร้อง-ท�ำนอง-ขับร้อง ไก่ แมลงสาบ
โปรแกรม-ดนตรี โอ๊ะ นวภาพ
                            17 เมษายน 2554
*เกียรติประวัติแพทย์ไทย
ชีวิตและผลงาน ของศาสตราจารย์
เป็นนักคิดนักสร้าง
ปฎิบัติไว้เป็นแนว
คิดกว้างลึกซึ้ง
หนึ่งผู้ฉลาดท�ำ
สุขภาพกายจิต
สังคมปลอดภัย
ซื่อสัตย์อดทน
พ่อเสมผู้ประเทือง
*เกียรติประวัติแพทย์ไทย
ร้อยปีสร้างผลงาน คุณูปการ

ฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ผู้น�ำทางเพริดแพร้ว
เลิศแล้วผู้สร้างธรรม
คิดชัดและก้าวล�้ำ
คือผู้งดงามสร้างสรรค์ไทย
ทุกชีวิตสดใส
ใส่ใจบ้านเมือง
อ่อนน้อมถ่อมตนลือเลื่อง
ให้รองเรืองสังคมใหม่
ฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง
พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว

ดนตรี
เสมาบอกเขต เปรียบพ่อเสมหลักคงไว้
บอกเขตธรรมสังคมไทย มิให้กล�้ำกรายเหล่าทรชน
ร่วมปกป้องคนดี พรหมวิหารสี่ในใจตน
อุดมการณ์เพื่อมวลชน ผู้ทุกข์ทนคนร่วมทาง
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เสม พริ้งพวงแก้ว
Sem Pring-Puang-keo
พระนคร

บุรุษผิวคล�้ำ ร่างใหญ่ หวีผมแสกกลางโดย
เส้นผมไม่กระดิกแม้แต่เส้นเดียว แต่งกายสม๊าท
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผูท้ หี่ ลายคนเรียกกันว่า ลุง
เสม. เสมฟักตัวมาจากเทพศิรินทร์ กิริยามารยาท
เรียบร้อยเงียบ ๆ ขรึม ท�ำงานเอาจริงเอาจังเป็น
ระเบียบ เพื่อน ๆ เห็นเสมนั่งอยู่กับโต๊ะหมกอยู่กับ
กองต�ำราเสมอ และแน่นอนในการเรียนเสมเป็น
ดาราคนหนึ่งของชั้น นอกจากการเรียนยังมีวิชาที่
อวดฝีมือได้ คือ ไวโอลิน และ แท๊ปด้านซ์ เห็นจะ
เป็นเพราะปีนี้เป็นปีสุดท้าย เราจึงเห็นเสมจับแรค
เก๊ตไล่ตีลูกขนไก่ในตอนเย็นเสมอ ๆ เป็นนักชักกะ
เย่อคนหนึ่งของคณแพทย์ ซึ่งไม่พ้นรางวัลที่สอง
สักคราว. เพือ่ นร่วมชัน้ หวังกันว่า เสมจะเป็นคนหนึง่
ที่จะน�ำชื่อเสียงในทางแพทย์ มาสู่นิสสิตรุ่น ๒๔๗๘
เสมสนใจในวิชาสูตศิ าสตร์และนารีเวชวิทยา. ความ
สุขุมใจเย็นของเขาอย่างน้อยคงจะช่วยเขามาก.
อายุ ๒๔ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ. ๒๔๗๒
“ลุง”

อุดม โปษะกฤษณะ
Udom Poshakrishana
พระนคร

อุดมเป็นพีช่ ายใหญ่ของโปษกฤษณะอีกสองคน
ที่จะส�ำเร็จจากศิริราชปีนี้ พวกเราทุกคนเรียกเขา
“พีด่ ม” เพราะนอกจากความเป็นผูใ้ หญ่แล้ว อุดมยัง
มีกล้ามทีน่ า่ กลัว และซ้อมความโตของเขาเสมอด้วย
การต่อยมวย ว่ายนำ�้ และพายเรือ. และทีมชักกะเย่อ
อันไม่เคยพลาดทีส่ องก็ทงิ้ เขาเสียไม่ได้ เขาไม่สพู้ อใจ
ในความยุตติธรรมของแย้ลงรูปีนี้นัก อุดมเป็นดารา
คนหนึ่งในการเรียน เขาได้เหรียญรางวัลในการเป็น
ทีห่ นึง่ ในแผนกสรรีวทิ ยา และแผนกพยาธิวิทยาถึง
สองเหรียญ เขียนหนังสือไวและสวย โน้ตที่เขาจด
โดยตรงจากปาฐกถาทีเ่ ป็นรถไฟด่วน ท�ำให้หลายคน
เข้าใจว่าเขาไปท�ำโน๊ตใหม่เสมอ เขาฝากศิลปของ
การเขียนภาพไว้ในหนังสือหลายแห่ง. ปีนเี้ ขาได้รบั
เลือกเป็นผู้แทนหอศิริราช ความโตของร่าง ความ
งามของหัวใจ และการมุอย่างไม่กลัวตาย เป็นลาง
บอกว่าต่อไปอุดมจะเป็นอายุรแพทย์ทรี่ นุ่ ’๗๘ ภูมิใจ
อีกคนหนึ่ง.
อายุ ๒๕ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ. ๒๔๗๒
“พี่ดม”

ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม: เสม พริ้งพวงแก้ว

วิสาขปุณมี วันพฤหัสบดี
ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ดิถี ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖

๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

อายุกาล ผ่านวิถี สี่แผ่นดิน
ได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน สิ้นทุกสิ่ง
รู้ดี-ชั่ว ถูก-ผิด รู้เท็จ-จริง
รู้หยุดนิ่ง รู้ปล่อยวาง ว่างตัวตน
เป็นเทียนทอง ส่องทาง กลางมืดมิด
เป็นดาวเหนือ น�ำทิศ ในหาวหน
เป็นพ่อหมอ พ่อครู ปูชนียบุคคล
เป็นกุศล ต้นธาร แห่งความดี
แม้วันนี้ สีฟ้าไม่ทอง ผ่องอ�ำไพ
แม้ ประชาธิปไตย ยังริบหรี่
ตราบเสมา ประชาไทย ยังคงมี
ย่อมต้องถึง วันที่ ฟ้าสีทอง

ร่วมจัดทำ�โดย
๒๕๕๔

ขบวนการสานต่อ
หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:
เสม พริ้งพวงแก้ว

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

