
วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขบวนการสานต่อ
หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:

เสม พริ้งพวงแก้ว

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

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

๑ คนยืนหยัด  ๑ ศตวรรษ  เสม พริ้งพวงแก้ว
ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพ

ื่อสังคม: เสม พ
ริ้งพ
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๒
๕
๕
๔

ร่วมจัดทำ�โดย



เสม พริ้งพวงแก้ว 
Sem Pring-Puang-keo
พระนคร
 บุรุษผิวคลำ้� ร่�งใหญ่ หวีผมแสกกล�งโดย
เส้นผมไม่กระดิกแม้แต่เส้นเดียว แต่งก�ยสม๊�ท 
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจ�กผูท้ีห่ล�ยคนเรยีกกนัว่� ลงุ
เสม. เสมฟักตัวม�จ�กเทพศิรินทร์ กิริย�ม�รย�ท
เรียบร้อยเงียบ ๆ ขรึม ทำ�ง�นเอ�จริงเอ�จังเป็น
ระเบียบ เพื่อน ๆ เห็นเสมนั่งอยู่กับโต๊ะหมกอยู่กับ
กองตำ�ร�เสมอ และแน่นอนในก�รเรียนเสมเป็น
ด�ร�คนหนึ่งของชั้น นอกจ�กก�รเรียนยังมีวิช�ท่ี
อวดฝีมือได้ คือ ไวโอลิน และ แท๊ปด�้นซ์ เห็นจะ
เป็นเพร�ะปีน้ีเป็นปีสุดท้�ย เร�จึงเห็นเสมจับแรค
เก๊ตไล่ตีลูกขนไก่ในตอนเย็นเสมอ ๆ เป็นนักชักกะ
เย่อคนหนึ่งของคณแพทย์ ซึ่งไม่พ้นร�งวัลที่สอง 
สกัคร�ว. เพือ่นร่วมชัน้หวงักนัว่� เสมจะเป็นคนหนึง่ 
ที่จะนำ�ชื่อเสียงในท�งแพทย์ ม�สู่นิสสิตรุ่น ๒๔๗๘ 
เสมสนใจในวชิ�สตูศิ�สตร์และน�รเีวชวทิย�. คว�ม
สุขุมใจเย็นของเข�อย่�งน้อยคงจะช่วยเข�ม�ก.

อ�ยุ ๒๔ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์

พ.ศ. ๒๔๗๒
“ลุง”

อุดม โปษะกฤษณะ
Udom Poshakrishana
พระนคร
 อุดมเป็นพีช่�ยใหญ่ของโปษกฤษณะอกีสองคน
ที่จะสำ�เร็จจ�กศิริร�ชปีนี้ พวกเร�ทุกคนเรียกเข� 
“พ่ีดม” เพร�ะนอกจ�กคว�มเป็นผูใ้หญ่แล้ว อดุมยงั
มกีล้�มทีน่่�กลวั และซ้อมคว�มโตของเข�เสมอด้วย
ก�รต่อยมวย ว่�ยนำ�้ และพ�ยเรอื. และทมีชกักะเย่อ 
อนัไม่เคยพล�ดทีส่องกท็ิง้เข�เสยีไม่ได้ เข�ไม่สูพ้อใจ
ในคว�มยตุตธิรรมของแย้ลงรูปีนี้นัก อุดมเป็นด�ร�
คนหนึ่งในก�รเรียน เข�ได้เหรยีญร�งวลัในก�รเป็น 
ทีห่นึง่ในแผนกสรรวีทิย� และแผนกพย�ธิวิทย�ถึง
สองเหรียญ เขียนหนังสือไวและสวย โน้ตที่เข�จด
โดยตรงจ�กป�ฐกถ�ทีเ่ป็นรถไฟด่วน ทำ�ให้หล�ยคน
เข้�ใจว่�เข�ไปทำ�โน๊ตใหม่เสมอ เข�ฝ�กศิลปของ
ก�รเขยีนภ�พไว้ในหนงัสอืหล�ยแห่ง. ปีนีเ้ข�ได้รบั
เลือกเป็นผู้แทนหอศิริร�ช คว�มโตของร่�ง คว�ม
ง�มของหัวใจ และก�รมุอย่�งไม่กลัวต�ย เป็นล�ง
บอกว่�ต่อไปอดุมจะเป็นอ�ยรุแพทย์ทีรุ่น่ ’๗๘ ภมูิใจ
อีกคนหนึ่ง.

อ�ยุ ๒๕ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์

พ.ศ. ๒๔๗๒
“พี่ดม”
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ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:
เสม พริ้งพวงแก้ว



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว2   

ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:
เสม พริ้งพวงแก้ว

ที่ปรึกษา
	 ผศ.ภญ.ส�ำล	ีใจดี			รศ.ดร.ภญ.จิรำพร	ลิ้มปำนำนนท์

กองบรรณาธิการ
	 ผศ.ดร.ภญ.นิยดำ	เกียรติยิ่งอังศุลี	 รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ	วิวัฒน์
	 น.ส.ปำรณัฐ	สุขสุทธิ์	 ผศ.ดร.ภญ.วรรณำ	ศรีวิริยำนุภำพ
	 ภญ.วรสุดำ	ยูงทอง	 นำยนภนำท	อนุพงศ์พัฒน์
	 รศ.ดร.วิพรรณ	ประจวบเหมำะ	 ผศ.ภญ.อภิฤดี		เหมะจุฑำ

พิมพ์ครั้งที่	๑	มิถุนำยน	๒๕๕๔	จ�ำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม
ISBN   978-616-90690-2-7

พิสูจน์อักษร 
	 นำงสุดำรัตน์	สุวรรณพงศ	์		นำงสำวสรินทร์ทิพย	์เกิดแสง

ร่วมจัดท�าโดย
	 แผนงำนเฝ้ำระวังกลไกและพัฒนำระบบยำ	(กพย.)
	 กลุ่มศึกษำปัญหำยำ	(กศย.)
	 มูลนิธิสำธำรณสุขกับกำรพัฒนำ	(มสพ.)
	 หอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภำพไทย	(หพสท.)
	 มูลนิธิพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย	(มพท.)
	 มูลนิธิเภสัชศำสตร์เพื่อสังคม(มภส)

เจ้าของ จัดพิมพ์และเผยแพร่
	 แผนงำนเฝ้ำระวังกลไกและพัฒนำระบบยำ	(กพย.)
	 คณะเภสัชศำสตร	์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 ปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	๑๐๓๓๐
	 โทร.๐-๒๒๑๘-๘๔๔๕	โทรสำร	๐-๒๒๕๑-๓๕๓๑

สนับสนุนโดย
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)

สมทบทุน	เล่มละ	๔๐	บำท

พิมพ์ที่	อุษำกำรพิมพ์
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สารบัญ

ปฏิทินชีวิต	๑๐๐	ปี	หมอคนจริง	นำยแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว	 ๖	
พ่อ	 ๑๐	
เสม	:	เสมำของสังคมไทย	
ร่มโพธิ์ร่มไทร	ขององค์กรสำธำรณประโยชน์เพื่อสังคม	 ๑๔	
หมอหนุ่มคนกล้ำ	:	นักสู้ไม่ถอย	 ๑๘	
ผู้ริเริ่มและผู้สร้ำงสรรค์	(๑)	 ๒๔
ผู้ริเริ่มและผู้สรำ้งสรรค์	(๒)	 ๓๐
ต�ำแหน่งรัฐมนตร	ี(๓	สมัย)	ที่ไม่ได้คำดฝัน	 ๓๖
ผู้น�ำนโยบำยแห่งชำติดำ้นยำ	 ๔๒
หนึ่งในผู้บุกเบิกนโยบำยประชำกรของไทย	 ๕๐
ผู้มีกัลยำณมิตร	 ๕๖
สัมโมทนียกถำงำน	 ๖๐
โคลงสดุดี	ชีวิตและเกียรติยศยิ่ง	โดย	ท่ำนอังคำร	กัลยำณพงศ์	 ๗๒
โคลงสดุดี	ศรีศตวรรษหมอเสม	โดย	เนำวรัตน	์พงษ์ไพบูลย์		 ๗๖
เพลงหนึ่งคนยืนหยัด	หนึ่งศตวรรษ	เสม	พริ้งพวงแก้ว	 ๗๗
เพลงประกำยไฟศรัทธำ		 ๗๘
เพลงพ่อเสม	พริ้งพวงแก้ว	 ๗๙



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว4   

 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว มีอายุครบ ๑๐๐ ปี 
	 แต่กำรมชีวีติอยูย่นืยำวนบัศตวรรษ	คงไม่ส�ำคัญเท่ำกบัว่ำชัว่ชวีติอนัยนืยงนัน้	
เขำได้สร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง	ๆ	ขึ้นมำกมำยให้กับสังคมไทย	ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำร
แพทย์	กำรใช้ยำสมุนไพร	นโยบำยประชำกร	นโยบำยยำ	ระบบบริกำรและกำร
ดูแลสุขภำพอนำมัยของประชำชนที่ปรำกฏอยู่ในทุกวันนี้	มีหลำยสิ่งที่เป็นผลมำ
จำกกำรบุกเบิกริเริ่มของหมอชนบทคนนี้
	 เสม	พริ้งพวงแก้ว	 เกิดที่กรุงเทพฯ	บรรพบุรุษชั้นยำยทวดเป็นข้ำหลวงรับ
ใช้ในวงัสระปทุม	ส�ำเร็จปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติ	รุน่ที	่๘	จำกคณะแพทยศำสตร์
และศริริำชพยำบำล	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เม่ือปี	๒๔๗๘	เร่ิมต้นกำรท�ำหน้ำที่
แพทย์ปรำบอหิวำต์ท่ีวัดอมัพวนัเจตยิำรำม	อ.อมัพวำ	จ.สมทุรสงครำม	ประสบกำรณ์
ครัง้แรกของกำรปฏิบัติงำนในชนบท	สรำ้งควำมประทับใจ	ให้ตัดสินใจเป็นแพทย์
ชนบทตลอดชีวิต	 ท�ำให้ได้เห็นปัญหำสำธำรณสุขพื้นฐำน	 ปัญหำยำ	 และควำม
เป็นจริงของระบบกำรดูแลสุขภำพอนำมัยในระดับท้องถิ่นของประเทศ	
	 แต่อยู่ได้เพียง	 ๑๖	 ปี	 มีค�ำสั่งย้ำยให้เข้ำกรุงเทพ	 จึงได้น�ำมำผสำนเข้ำ							
กับบทบำทในฐำนะผู้บริหำรระดับสูงสุดของกระทรวงสำธำรณสุขในเวลำต่อมำ
ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณูปกำรใหญ่หลวงต่อวงกำรสำธำรณสุขไทย
มำจนทุกวันนี้

เสม พริ้งพวงแก้ว

แพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย

ที่ยืนหยัดในอุดมคติและอุดมการณ์ได้อย่างมั่นคง

ตลอดหนึ่งศตวรรษ
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	 ท่านเป็นแบบอย่างในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องดีงามของสังคม	

	 เป็นต้นแบบของคนที่ยืนหยัดในอุดมคติแห่งชีวิต	และอุดมกำรณ์เพื่อสังคม
ได้อย่ำงมั่นคงตลอดชีวิต	
	 เป็นสัญลักษณ์ทำงคุณธรรมอันเป็นที่จดจ�ำของคนรุ่นหลัง	กระทั่งได้รับกำร
ยกย่องว่ำ	เป็นเสมือนหลัก	“เสมำ”	บอกเขตคุณธรรมของสังคม

คือ	“เสม	พริ้งพวงแก้ว”
ที่คนทั่วไปรู้จักในฐำนะ

“ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์”
แต่คนรู้จักชิดใกล้จะเรียกขำน
ด้วยนับถือรักใคร่อย่ำงสนิทใจว่ำ

“พ่อเสม”
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๒๔๕๔	 •	 ถือก�ำเนดิ	เมือ่แรกเกิดได้รับกำรตัง้ชือ่ว่ำ	“เกษม”		ต่อมำมำรดำ 
	 	 เปลีย่นให้ใหม่ว่ำ	“เสม”	มำจำกค�ำว่ำ	“เส-มำ”	ทีห่มำยถงึ	หลกั 
	 	 บอกเขตพระอุโบสถ	
๒๔๖๘	 •	 เข้ำเรยีนหนงัสอืชัน้มธัยม	ทีโ่รงเรียนเทพศิรินทร์	จบชัน้มัธยม	๘	 
	 	 แผนกวิทยำศำสตร์เป็นรุ่นแรก
๒๔๗๒	 •	สอบเข้ำเรียนเตรียมแพทย์	 คณะวิทยำศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์ 
	 	 มหำวิทยำลัย	แล้วข้ำมฟำกไปเรียนที่ศิริรำช	๔	ปี
๒๔๗๘	 •	ส�ำเร็จปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต	จุฬำฯ	รุ่นที่	๘	
	 •	ตัง้โรงพยำบำลเอกเทศปรำบอหวิำต์	ณ	วดัอมัพวนัเจตยิำรำม
	 	 อ�ำเภออัมพวำ	จังหวัดสมุทรสงครำม
๒๔๗๙	 •	แพทย์ประจ�ำโรงพยำบำลเทศบำลเมืองนครสวรรค์
๒๔๘๐	 •	๑	สิงหำคม	สมรสกับพยำบำลสำวแฉล้ม	ปิยะเกศิน
	 •	 กมุภำพนัธ์	(ตำมปฏทินิแบบเดมิ)	มคี�ำส่ังย้ำยไปเป็นผูอ้�ำนวยกำร
	 	 “โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์”	หรือ	“โฮงยำไทย”
๒๔๙๑	 •	 ได้รับทุนของ	“โฮงยำไทย”	ไปศึกษำต่อดำ้นกำรแพทย์	ที่เมือง 
	 	 เซนต์หลุยส์	สหรัฐอเมริกำ	เป็นเวลำ	๒	ป	ี
๒๔๙๓	 •	ตั้งธนำคำรเลือดที	่“โฮงยำไทย”	เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	
๒๔๙๔	 •	๑	มิถุนำยน	มีค�ำสั่งยำ้ยไปเป็นผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลหญิง 
	 	 	ในพระนคร

ปฏิทินชีวิต ๑๐๐ ปี หมอคนจริง 
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
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๒๔๙๗-๒๕๐๕	 •	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น	 เลขำธิกำรสมำคมศัลยแพทย์นำนำชำติ 
	 	 แห่งประเทศไทย	๒๔๙๘-๒๕๐๕	
	 •	ส่งแฝดสยำม	 นภิศ-ปริศนำ	 ไปผ่ำตัดแยกร่ำงที่โรงพยำบำล	 
	 	 Billing	Hospital	มหำวิทยำลัย	Chicago
	 •	 ร่วมผ่ำตัดแยกร่ำงแฝด	 วันดี-ศรีวัน	 ดวงแก้ว	 ครั้งแรกที่ 
	 	 โรงพยำบำลหญิง	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 มกรำคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙ 
	 	 (พ.ท.นพ.หลวงนิตย์เวชวิศิษฐ	์เป็นหัวหน้ำคณะผ่ำตัด)
	 •	 เป็นหัวหน้ำคณะผ่ำตัดแยกร่ำง	 ปรำจีน-บุรี	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 
	 	 ธันวำคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 เป็นผลส�ำเร็จ	 และมีชีวิตปกติจนถึง 
	 	 ปัจจุบัน	
๒๕๐๖	 •	ลำออกจำกรำชกำรก่อนเกษียณอำยุ	๘	ป	ี
	 	 ไปประกอบวิชำชีพอิสระโดยเปิดคลินิก	“บำงกะปิ	โอสถ”		
๒๕๑๓	 •	 ร่วมบกุเบกิจดัท�ำ	“นโยบำยส่งเสรมิกำรวำงแผนครอบครัวโดย 
	 	 ระบบสมัครใจ	พ.ศ.	๒๕๑๓”
๒๕๑๖-๒๕๑๘	 •	 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข	ใน 
	 	 สมัยรัฐบำลสัญญำ	 ธรรมศักดิ	์ ๑๖	 ตุลำคม	 ๒๕๑๖	 ถึง	 ๑๔	 
	 	 กุมภำพันธ์	๒๕๑๘
๒๕๑๗	 •	 ผ่ำตดักระทรวงสำธำรณสขุครัง้ส�ำคญั	เน้นกำรป้องกนัโรค	และ 
	 	 สร้ำงโรงพยำบำลระดับอ�ำเภอทั่วประเทศ
๒๕๒๑	 •	มบีทบำทในกำรส่งเสริมและผลกัดันกำรปฏริปูด้ำนคณุภำพชวีติ
	 	 อนำมัยและสิ่งแวดล้อม	โดยด�ำรงต�ำแหน่งวุฒิสภำสุขำภิบำล 
	 	 สิ่งแวดล้อม
๒๕๒๒-ปัจจุบัน	•	สรำ้งควำมรู้และเสนอแนะทิศทำงกำรท�ำงำน	และเป็นร่มโพธิ์ 
	 	 ร่มไทร	ขององค์กรสำธำรณประโยชน์ดำ้นสังคมและสุขภำพ
๒๕๒๓	 •	 ได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 ในสมัย 
	 	 รัฐบำลพลเอกเกรยีงศกัดิ	์ชมะนันท์	วนัที	่๑๑	กมุภำพนัธ์	๒๕๒๓	 
	 	 ถึง	๒๙	กุมภำพันธ์	๒๕๒๓
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๒๕๒๔-๒๕๒๖	 •	 ได้รับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 ในสมัย 
	 	 รัฐบำลพลเอกเปรม	ติณสูลำนนท์	วันที่	๑๑	มีนำคม	๒๕๒๔	 
	 	 ถึง	๑๙	มีนำคม	๒๕๒๖
๒๕๒๔	 •	 ประกำศใช้	“นโยบำยแห่งชำตด้ิำนยำ”	และ	บญัชยีำหลักแห่งชำติ	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๒๔	เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
	 •	จัดท�ำแผนพัฒนำกำรสำธำรณสุข	ระยะที่	๕	ตำมแผนพัฒนำ 
	 	 เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที	่๕	(พ.ศ.๒๕๒๕	-	๒๕๒๙)		 
	 	 เน้น	แผนงำนพัฒนำยำแห่งชำติ	แผนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน	 
	 	 แผนงำนคุ้มครองผู้บริโภคดำ้นอำหำร	ยำ	เครื่องส�ำอำง	และ 
	 	 วตัถุมีพิษ		เพือ่ยืนยันหลกักำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพของชมุชน
๒๕๒๕-๒๕๓๑	 •	 เป็นประธำนคณะแพทย์ถวำยกำรรักษำ	 พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพล 
	 	 อดุลยเดช	รัชกำลที่	๙
๒๕๒๗-๒๕๓๑	 •	ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยมหดิล	๒	วำระ	(วนัที	่๔	
	 	 ตุลำคม	๒๕๒๗	-	๓	ตุลำคม	๒๕๒๙	;	วันที่	๔	ตุลำคม	๒๕๒๙	 
	 	 -๓	ตุลำคม	๒๕๓๑)
๒๕๒๙	 •	ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	สภำองค์กำรพฒันำเดก็และ 
	 	 เยำวชน
	 •	ประธำนโครงกำรปีสันติภำพ	 เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
	 	 ระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบำ้น
๒๕๓๕	 •	๒๔	พฤษภำคม	เป็นประธำนในกำรจัดต้ัง	“ศนูย์รวมน�ำ้ใจไทย”	
	 	 เพื่อรณรงค์หำทุน	ช่วยเหลือบรรเทำทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
	 	 จำกเหตุกำรณ์พฤษภำคม	๒๕๓๕
๒๕๕๔	 •	๓๑	พฤษภำคม	อำยุครบ	๑๐๐	ปี
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พ่อ

	 ท�ำพิธีสมรสกับนำงสำวแฉล้ม	 ปิยะเกศิน	 พยำบำลอนุปริญญำ	 เม่ือวันที ่
๑๕	สิงหำคม	๒๔๘๐	หลังกำรสมรส	๖	เดือน	(ก.พ.๒๔๘๐	เป็นปฏิทินแบบเดิม)
มคี�ำสัง่ย้ำยหมอเสมไปเป็นผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลจงัหวดัเชยีงรำย	ทัง้คูไ่ด้พำกนั
ยำ้ยในเดือนเมษำยน	และมีลูกด้วยกัน	๕	คน	เป็นชำย	๓	คน	หญิง	๒	คน	
	 จวบจนปี	 ๒๔๙๔	 ย้ำยกลับมำพระนคร	 ตำมค�ำสั่งให้มำเป็นผู้อ�ำนวยกำร 
โรงพยำบำลหญิง
	 ตลอดช่วงเวลำของกำรท�ำหน้ำที่	 เขำได้ชื่อว่ำเป็นหมอที่เอำใจใส่ต่อคนไข ้
อย่ำงยิ่ง	เขำเล่ำเมื่ออยู่ในวัย	๙๖	ปี	วำ่
	 “กับคนไข้หนัก	พ่อจะอยู่กับคนไข้	อยู่ด้วยกันจนกระทั่งหมดลม	แล้วพ่อจะ
ปิดตำให้คนไข้	คนไข้ที่ตำยอย่ำงนั้นมีควำมสุข”
	 ส่วนภรรยำคูช่วีติเล่ำว่ำ	เขำเป็นหมอทีข่ยนัท�ำงำนมำก	ไม่ค่อยมเีวลำได้อุม้
ลูก	ๆ	“คุณพ่อเป็นคนขยันเหลือเกิน	เป็นห่วงเป็นใยผู้ป่วยตลอดเวลำ	ขนำดแม่ 
คลอดลูก	 พอคุณพ่อท�ำคลอดให้เสร็จ	 คุณพ่อก็บอกว่ำ	 ‘เอานะเรียบร้อยแล้ว 
ดึกมากแล้ว พ่อจะไปนอนแล้ว พรุ่งนี้ต้องไปดูแลคนไข้แต่เช้า’	”
	 แต่คุณพ่อให้ควำมส�ำคัญกับเด็กมำก	
	 “พอแม่คลอดลูกคนท่ี	 ๒	 ตอนอยู่เชียงรำย	 คุณพ่อก็ให้แม่ลำออกจำกงำน 
ที่โรงพยำบำลมำดูแลลูกอย่ำงเต็มที	่พ่อให้ควำมส�ำคัญกับกำรเลี้ยงดูลูกมำก”
	 รำยได้จำกเงินเดือนข้ำรำชกำรรำว	๓๐๐	บำทต่อเดือน	ไม่มำกพอจะเหลือ 
เก็บส�ำหรับซื้อบ้ำนหรือที่ดิน	 ตลอดระยะ	 ๑๒	 ปีที่ย้ำยกลับมำอยู่พระนคร 
นำยแพทย์เสมและครอบครวัจงึอยูบ้่ำนพกัหลวงในโรงพยำบำลหญงิมำโดยตลอด

เราขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน…	ให้เห็นว่า	เขามีความส�าคัญ
เมื่ออยากเรียนอะไรก็เรื่องของเขา	มันเป็นชีวิตของเขา	จนเขาท�างาน

มีครอบครัวก็จบไซเคิลของชีวิต	นั่นคือหน้าที่ของคนเป็นพ่อ



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว12   

	 แม้เป็นที่รู้กันว่ำในสมัยนั้นนำยแพทย์เสมเป็นท่ีรู้จักและยอมรับจำกผู้ใหญ่ 
ตั้งแต่ระดับอธิบดีกรมกำรแพทย์จนถึงนำยกรัฐมนตร	ีแต่ก็โดยพื้นฐำนของควำม
ไว้เนื้อเชื่อใจในควำมสำมำรถ	โดยไม่มีเรื่องอำมิสใด	ๆ 	เกี่ยวข้อง	ดังจะเห็นได้ว่ำ
เมื่อท่ำนลำออกจำกรำชกำรในป	ี๒๕๐๕	ท่ำนแทบไม่มีสมบัติพัสถำนใด
	 เมื่อปี	 ๒๕๐๐	 เพื่อนนักเรียนเทพศิรินทร์คนหน่ึงให้ยืมเงิน	 ๒	 แสนบำท 
มำซื้อห้องแถวขนำด	๒๐	ตำรำงวำ	ย่ำนสุขุมวิท	ซอย	๕	เปิดคลินิกเล็ก	ๆ	ชื่อ 
บางกะปิ โอสถ แม่แฉล้มเป็นพยำบำล	ท�ำหน้ำทีจ่่ำยยำ	และซือ้ทีด่นิย่ำนบำงจำก
ซึง่เป็นทุง่นำว่ำงเปล่ำมองเห็นเขำบำงปลำสร้อยท่ีชลบุรเีป็นอย่ำงด…ี	 ตำรำงวำละ	
๑๒๕	บำท	คือที่อยู่ปัจจุบันในซอยสุขุมวิท	๙๓
	 หลังจำกนั้นอีก	๕	ปี	ใช้หนี้หมด	จึงเก็บเงินสรำ้งบ้ำน	พอหลัง	ปี	๒๕๐๕ 
กล็ำออกจำกรำชกำรมำประกอบวชิำชพีอสิระทีค่ลนิกิ	บำงกะปิ	โอสถ	ท�ำรำชกำร
รำยได้จ�ำกดัมำก	ออกมำท�ำงำนส่วนตัวพอมีเงนิส่งเสยีลกูให้เรยีนด	ีๆ	ได้
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	 แม้ในวันท่ีมีอำยุล่วงเลยวัย	 ๘๐	 ปีไปแล้ว	 นำยแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว 
	ยังคงรับต�ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร	และท�ำหนำ้ที่อยำ่งแข็งขันให้กับองค์กร
พัฒนำเอกชนหลำยแห่ง	อำทิ
	 เป็นประธำนมูลนิธิหมอชำวบ้ำน	 ที่มุ่งเน้นกำรดูแลสร้ำงเสริมสุขภำพแก ่
ประชำชนให้เกิดกำรพึ่งตนเอง	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งป	ี๒๕๒๔
	 เป็นประธำนมูลนิธิแพทย์ชนบท	มำตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	เมื่อวันที	่๑๔	มีนำคม
๒๕๒๕
	 เป็นประธำนคนแรกของมูลนิธิพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย
	 เป็นประธำนมูลนิธิหมอเสม	พริ้งพวงแก้ว	ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส
	 เป็นประธำนมลูนธิเิด็ก	และประธำนมูลนธิเิพ่ือกำรพฒันำเดก็	ทีพ่ฒันำต่อมำ
จำก	“โครงกำรแด่น้องผูห้วิโหย”	ของมลูนธิเิดก็	เพือ่แก้ปัญหำเดก็ขำดสำรอำหำร
ในชนบท
	 ประธำนสหทยัมลูนธิ	ิท่ีก่อตัง้ขึน้ด้วยควำมปรำรถนำทีจ่ะพทิกัษ์และคุม้ครอง
เดก็ทีถ่กูทอดทิง้	ให้ได้รบักำรเลีย้งดูในบรรยำกำศแบบครอบครวั	ไม่ใช่โรงเล้ียงเดก็

นายแพทย์เสมไม่เพียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสาธารณสุข
และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กเท่านั้น

แต่ชื่อเสียงของท่าน	ยังเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้รักความถูกต้อง
รักความเป็นธรรมในสังคม

(สันติสุข	โสภณสิริ,	เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝำกไว้ให้ชนรุ่นหลัง)

เสม :
เสมาของสังคมไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร

ขององค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว16   

	 มูลนิธิหม่อมเจำ้หญิงบุญจิรำธร	(ชุมพล)	จุฑำธุช	ที่ตั้งขึ้นตำมพระนำมของ
เจ้ำนำยชัน้สงูพระองค์หนึง่	ทีเ่คยเป็นคนไข้ผ่ำตัดของนำยแพทย์เสม	ได้บริจำคเงนิ
๓	ล้ำนบำท	ส�ำหรบัจดัตัง้กองทนุช่วยเหลอืนกัศกึษำแพทย์และนกัศึกษำพยำบำล	
นำยแพทย์เสมจึงจัดกำรให้ตำมพระประสงค	์และเป็นรองประธำนมูลนิธิ
	 จนทุกวันนี้	 ดูเหมือนว่ำบทบำทของนำยแพทย์อำวุโสไม่ได้อ่อนล้ำไปตำม 
อำยุที่เพิ่มมำกขึ้น	ทำ่นยังพร้อมเสมอที่จะออกมำยืนเคียงข้ำงคนรุ่นลูกรุ่นหลำน	
เพื่อยืนยันในควำมถูกต้องของสังคม

	 “พ่อเชื่อมั่นในพลังของใจ	 ถึงเรำมองไม่เห็น	 จับต้องไม่ได้	 แต่พ่อก็สัมผัส 
ได้ถึงควำมมีอยู่ของใจ”
	 ทุกวัน	พ่อไหว้พระในตอนเชำ้	อย่ำงชำวพุทธที่แท้
	 “ขอให้คนไทยมีควำมสำมัคคีปรองดองกัน	 อย่ำให้มีเรื่องบำดหมำงอำฆำต 
พยำบำทกัน	 ลูกศิษย์ลูกหำ	 คนรู้จัก	 ที่ก�ำลังป่วยไข้อยู่	 หรือหำยหน้ำหำยตำไป 
ขอให้เขำเหล่ำนัน้อยูใ่นสภำพท่ีพอทนได้	พ่อขอส่งพลงัใจไปให้เขำ	ให้เขำหำยจำก
ควำมเจ็บไข้ได้ป่วย	ถ้ำไม่หำยป่วยกำย	ก็ขอให้จิตใจผำสุข	มีปัญญำเห็นชอบ”	
	 จำกนัน้พ่อกพ็จิำรณำถงึตวัเองว่ำ	ตัวเรำนัน้มนัไม่ใช่ของเรำ	ถงึเวลำจะต้อง
จำกไป	พ่อแผ่เมตตำอยู่สม�่ำเสมอ	อะไรที่กระทบกระทั่งจิตใจก็พิจำรณำให้อภัย 
ให้เป็นอโหสกิรรม	ท�ำไปแล้วพ่อกไ็ม่มศีตัร	ู น่ีส�ำคญัมำก	 ใครเป็นศัตรูกบัเรำกเ็ป็นไป 
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กำรตบมอืข้ำงเดยีวไม่มีเสยีงหรอก	อนันีดี้มำก	ๆ 	ท�ำให้พ่อไม่เป็นศตัรกูบัใครทัง้ส้ิน
จิตใจก็เบำสบำย	สงบ	ผำสุข”
	 ท่ำนเป็นแบบอย่ำงของนกัอดุมคติท่ีต่อสูเ้พ่ือควำมด	ีควำมงำม	ควำมจรงิใน
สงัคมอยู่เสมอ	อย่ำงไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค	เป็นนักกำรแพทย์ผูม้คีวำมเชีย่วชำญเป็น
เลศิในวิชำชพีของตน	เป็นแบบอย่ำงของนกักำรสำธำรณสุขทีเ่ชีย่วชำญในกลวธีิกำร
กระจำยบรกิำรสำธำรณสขุและคนือ�ำนำจในกำรดแูลสุขภำพสู่ชมุชน	เป็นต้นแบบของ
นักบรหิำรผูม้คีวำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเด็ดขำดในเวลำอนัรวดเรว็	กระทัง่
ได้รับกำรยกย่องวำ่	เป็นสัญลักษณ์ทำงคุณธรรมของคนรุ่นใหม่	
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ปราบอหิวาต์ที่อัมพวา
	 นำยแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว	 จบกำรศึกษำเป็นแพทย์ปริญญำแล้วไปรับ
รำชกำรที่กรมสำธำรณสุข	เมื่อวันที	่๑	เมษำยน	๒๔๗๘		
	 เดือนสิงหำคม	๒๔๗๘	โรคอหิวำต์ระบำดจำกเมืองมะละแหม่งในพม่ำ	เข้ำ
สูจ่งัหวดักำญจนบรุ	ีรำชบุรี	เดือนต่อมำ	กำรระบำดแพร่กระจำย	ตำมล�ำน�ำ้แม่กลอง
เขำ้สู่จังหวัดสมุทรสงครำม	และพื้นที่รอบ	ๆ	พระนคร	ระบำดอยู่รำว	๒	ปี	มีคน
เสียชีวิตนับหมื่นคน
	 นำยแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว	แพทย์ฝึกหัดวัย	๒๔	ปี	ถกูส่งไปยงัอ�ำเภออมัพวำ	
	 “พอถึง	เรำก็ขึ้นไปหำนำยอ�ำเภอ	บอกว่ำ	พวกกรมสำธำรณสุขเขำให้ผมมำ
ตัง้โรงพยำบำลเอกเทศ	เพือ่ป้องกันอหิวำต์ท่ีอมัพวำ	นำยอ�ำเภอบอก	ผมไม่รู้ว่ำโรง
พยำบำลเอกเทศของคุณหมอหมำยควำมว่ำอะไร	 แต่ผมมีศำลำวัดที่คุณหมอจะ
ใช้เป็นสถำนที่ได้ก็เอำ	”
	 ๑๐	วันแรก	โรงพยำบำลเอกเทศของหมอเสมที่ศำลำวัดอัมพวันไม่มีคนไข้
เลยสักคน

ตอนเราอยู่โรงเรียน…	โรคอหิวาต์เขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลศิริราช
เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นคนไข้ประเภทนี้	จึงอยากเห็นว่าวิธีรักษาป้องกัน
เขาท�าอย่างไร	ก็พอดีตอนนั้นโรงพยาบาลศิริราช	มีความปรารถนา

ร่วมกับกรมสาธารณสุข	เพื่อป้องกันปราบปรามอหิวาต์
ทางกรมก็ส่งพ่อไป…

หมอหนุ่มคนกล้า :
นักสู้ไม่ถอย
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	 ชำวบ้ำนสมัยนั้นไม่นิยมใช้บริกำรสำธำรณสุขสมัยใหม่	กอปรกับสถำนที่ใน
กำรจัดตั้งโรงพยำบำลเอกเทศ	ตั้งอยู่ใกล้ป่ำช้ำที่ชำวอัมพวำลือว่ำ	ผีดุนัก	
	 วันต่อมำ	มีคนหำมชำยอำยุรำว	๕๐	ป	ีชื่อ	นำยผ่อง	แวะมำที่ศำลำก่อนจะ
มุ่งหน้ำไปยังป่ำชำ้ที่อยู่ใกล้	ๆ	
	 “ไหน	ๆ	ก็มีหมอแล้ว	ไอ้นี้ตำยแล้วลองดูสิ	เขำให้เรำลองดู	คนทุกคนที่มำ
ถือดำบกันทั้งนั้น	 เรำเผอิญเครำะห์มันด	ี เอำเข็มแทงเข้ำเส้นเลือดด�ำ	 แล้วก็ให้ 
น�้ำเกลือ	2	ขวด…	พอคนไข้ฟื้นขอกินน�้ำหน่อย	เทำ่นั้นล่ะเว้ย	มันร้อง	ไอ้นี่มัน
เทวดำ	ตำยแล้วยังให้ฟื้นมำได้”	
	 เมือ่นำยผ่อง	หำยแล้วกลบัไปบ้ำน	ปรำกฏว่ำ	แกเป็นหวัหน้ำนกัเลงในอมัพวำ	
นำยผ่องไปเที่ยวบอกว่ำ	 ‘หมอคนนี้รักษำฉันไว้ใครจะไปแตะต้องหมอคนนี้ไม่ได้
เดด็ขำด	ถ้ำพวกเรำคนไหน	เป็นโรคอหวิำต์ไปหำเขำให้หมด’	กมี็คนไข้มำเร่ือย…	
เอำกันใหญ่	ทีนี้เรำก็เลยไม่ได้หลับได้นอน	กำรให้ชำวบ้ำนเป็นผู้สื่อข่ำวนี่	สร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับชำวบำ้นเป็นอย่ำงดี

	 นำยแพทย์เสมได้พบวำ่ปัญหำเรื่องน�้ำส�ำคัญยิ่งกว่ำแมลงวัน	ทั้งนี้เพรำะน�้ำ
ในคลองหรอืล�ำประโดงนัน้ไม่สำมำรถถ่ำยเทออกสูแ่ม่น�ำ้ใหญ่ได้	ประกอบกบัสอง
ฝ่ังคลองมต้ีนจำกขึน้หนำแน่นบดบงัแสงแดด	ท�ำให้เชือ้โรคในน�ำ้มีชวิีตอยู่ได้นำน
	 จนได้ข้อสรุปวำ่	การป้องกันแก้ไขปัญหาอหิวาต์ จึงอยู่ที่การท�าลายเชื้อโรค
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ในน�้า ต้องให้ประชาชนดื่มน�้าต้มสุก ไม่ใช้น�้าในล�าคลองล้างภาชนะ และป้องกัน
ไม่ให้น�า้เข้าปาก
	 ต้นปี	 ๒๔๗๙	 กำรระบำดของอหิวำต์ที่อัมพวำซำลง	 หมอหนุ่มกลับเข้ำ
กรุงเทพฯ	
 ประสบการณ์ครั้งแรกของการปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้กลายเป็นอุดมคติ ท่ี
ท�าให้เขาเลือกที่จะอุทิศตนเป็นแพทย์ชนบทอีกนานนับ ๑๐ ปี 

หินลับปัญญา : หม้อต้มน�้าเกลือ
	 ครำวที่โรคอหิวำต์ระบำดท่ีอัมพวำ	 สิบวันแรกไม่มีคนไข้	 ต่อมำมีคนไข้มำ
ให้รักษำมำก	จนน�้ำเกลือไม่พอใช้	หมอเสมแก้ปัญหำด้วยกำรผลิตน�้ำเกลือใช้เอง	
โดยอำศยัเคร่ืองมอืต้มเหล้ำของชำวบ้ำน	เอำมำกลัน่น�ำ้ฝนให้เป็นน�ำ้บรสุิทธิ	์ผสม
เกลือน�ำ้ตำล	ให้คนป่วย	คนไข้มกัสัน่เมือ่ได้รบัน�ำ้เกลอืนี	้เพรำะไม่บรสิทุธิพ์อ	แต่
คนไข้ท่ีสั่นมักไม่ตำย	 เพรำะนั่นเป็นสิ่งบ่งบอกว่ำร่ำงกำยยังแสดงอำกำรต่อต้ำน	
ส่วนที่ไม่สั่นจะมีอัตรำกำรตำยสูงกว่ำ
 “หนทางใหม่นี้ อาจไม่ใช่วิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นบทเรียนของเรา
ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่๒ แต่อย่างไรกต็าม เรากไ็ด้รับการยกย่องมากมายว่าการ
กระท�าของเราถูกต้อง”
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นั้นเป็นครั้งแรกในชีวิต	ครูสอนว่าต้องท�าอย่างนี้
เราก็ท�าทุกอย่างเลย	เราดึงอย่างไงก็ไม่ออก	ทีนี้เรามองที่ตะเกียงข้างรั้ว

เราก็เห็นมีดดาบแขวนอยู	่๒	อัน	ขยับไปมา	สามีบอกคุณหมอ
	“ถ้าเมียผมตาย	คุณหมอกลับไม่ได้นะเว้ย…”

เรากลัว…	เกิดมาไม่เคยดึงมาก่อนคิดว่าออกมาบ้านนอกมาตายแน่”

ท�าคลอดท้องแรกที่บึงบอระเพ็ด
	 ปี	๒๔๗๙	มคี�ำสัง่ย้ำยไปเป็นแพทย์ประจ�ำโรงพยำบำลเทศบำลเมอืงนครสวรรค์	
หนึง่ในโรงพยำบำลท้องถิน่	๗	แห่งของประเทศสยำม	ทีมี่ขนำด	๒๐	เตียง	และเขำ
เป็นแพทย์ปริญญำคนแรกที่มำประจ�ำอยู่ที่นี่
	 “อยูห่วัเมอืงนี	้ส่ิงทีส่�ำคัญท่ีสดุ	คอื	ต้องท�ำผ่ำตัดได้นะ	ผ่ำตดัเรำไม่เคยท�ำเอง	
แต่ก็ต้องท�ำเพรำะควำมจ�ำเป็นของชีวิต	 ตอนผ่ำตัดเรำเริ่มท�ำผ่ำตัดไส้ติ่งก่อน	
เคร่ืองมอืกไ็ม่ครบ	ตำดตู�ำรำ	มอืกค็ล�ำดู	และคนทีเ่รำคล�ำได้ดทีีส่ดุแล้วไม่เดอืดร้อน
กับเรำทีส่ดุกค็อื	ศพ	ศพทีไ่หนเขำไม่มีญำติ	ก่อนไปฝังเรำกข็อขมำลำศพ	ขอเปิด
ดูท้อง	เปิดดูไส้ติ่ง	เรำก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง…	จนกระทั่งมีควำมช�ำนำญที่จะท�ำ
เองได้…	เวลำผำ่ตัดไส้ติ่งเรำต้องท�ำคนเดียว	วำงยำเอง	ผ่ำตัดเอง”
	 ส่วน	“ผู้ช่วย”	ที่มำช่วยในดำ้นต่ำง	ๆ	ก็เป็นลูกชำวบ้ำนในท้องถิ่น	ซึ่งตอน
หลังเมื่อเขำย้ำยออกมำแล้ว	คนเหลำ่นั้นก็มีควำมรู้พอจะรักษำคนไข้ได้
 “น่ีแหละเป็นสาธารณสุขชมุชน ฝึกชาวบ้านเข้ามาเป็นหมอ ตอนหลงัเพิง่มา
เขียนเป็นสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งพ่อเคยท�ามาก่อนหลายสิบปีแล้ว”
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	 กลำงดกึคนืหนึง่	ในปี	๒๔๗๙	มคีนมำตำมนำยแพทย์หนุม่ให้ไปช่วยท�ำคลอด
สำวท้องแรกท่ีเรือนไม้กลำงบงึบอระเพด็	หมอหนุม่ไปพร้อมกบัเครือ่งมอืท�ำคลอด	
ที่เรียกว่ำ	forceps	(คีมช่วยคลอด)	ซึ่งเคยได้รับกำรสอนวิธีใช้มำบำ้ง	แต่ก็ไม่เคย
ท�ำคลอดด้วยตนเอง
	 นำยแพทย์หนุม่	ลงมือตรวจ	และพบว่ำ	จ�ำเป็นต้องใช้คมีช่วยคลอดแน่นอน	
เพรำะมดลกูอ่อนเพลยีเกนิกว่ำทีจ่ะเบ่งคลอดเองได้…	 แต่น่ำเสยีดำยทีด่งึแล้ว	 ดึงอกี	
ไม่ปรำกฏกำรเขยื้อนของศีรษะเด็กแม้แต่น้อย
	 ภำยหลังควำมพยำยำมใช้คีมดึงอยู่เกือบชั่วโมง…	 สำมีผู้ป่วยซึ่งย้อมใจให้
กล้ำด้วยกำรจิบสุรำติดต่อกันมำตั้งแต่หัวค�่ำ	ทนสงสำรเมียไม่ไหว	จึงปรำรภออก
มำว่ำ	“คณุหมอครบั	ถ้ำผมเสยีภรรยำ	คณุหมอกลบับ้ำนไม่ได้”	ส�ำเนยีงอนันุม่นวล
ของสำมีท่ีเป็นห่วงภรรยำสุดที่รัก	 พร้อมกับประกำยแสงของมีดดำบที่แขวนติด
ไว้ขำ้งฝำ	ช่วยเป็นก�ำลังผลักดันให้นำยแพทย์ผู้นี้สำมำรถดึงเด็กอย่ำงสุดแรงเกิด	
จนได้ยินเสียงเด็กร้อง	จึงได้คืนสู่ภวังค์
	 พ่อของเดก็น้อยทีเ่พิง่ลมืตำมำดูโลก	แสดงควำมคำรวะและขอบคณุด้วยกำร
มอบดำบคูก่ำยให้กบัหมอ	และหมอเสมก็ยังเก็บรักษำดำบเล่มนัน้เอำไว้จนทกุวนันี้
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	 ปี	๒๔๗๙	พระพนมนครำนรุกัษ์	ข้ำหลวงประจ�ำจงัหวัดเชยีงรำย	เป็นหัวเรือใหญ่
ในกำรรวมชำวเชยีงรำยทัง้คนรวยคนจน	เจ้ำอำวำสวดั	ช่วยกันอทุศิทีดิ่น	แรงงำน	
และ	“ฮวม”	เงินได้จ�ำนวน	๒๘,๒๒๙	บำท	๘๙	สตำงค์	(ที่เชียงรำยยุคนั้น	ไข่ไก่
ฟองละ	๑	สตำงค์	ไก่ตัวละ	๑๕	สตำงค	์ข้ำวสำรกระสอบละ	๒.๕๐	บำท)	เพื่อ
ก่อสร้ำงโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัดเชียงรำย	ตำมนโยบำย	“อวดธง”	ของ	“คณะ
รำษฎร์”	 ต่อประเทศเพื่อนบ้ำน	 โดยไม่ใช้งบประมำณเลยซักบำท	 รัฐบำลท�ำพิธี
เปิดโรงพยำบำล	เมื่อวันที่	๑๑	กุมภำพันธ์	๒๔๘๐	โดยใช	้“สำลำอ�ำนวยกำร”	เป็น
ท่ีท�ำงำนหลัก	 พระพนมนครำนุรักษ์จึงได้รับควำมเคำรพว่ำเป็น	 “บิดำแห่งโรง
พยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์”
	 ๑๖	เมษำยน	ปี	๒๔๘๐	(ปีใหม่ของประเทศสยำม)	กรมสำธำรณสขุ	กระทรวง
มหำดไทย	ส่งนำยแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว	วยั	๒๖	ปี	ไปเป็นนำยแพทย์ผูป้กครอง	
“โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์”	หรือ	“โฮงยำไทย”	ซึ่งหมำยถึงประชำชน
ร่วมกันสร้ำง
	 ด้วยบคุลำกรทีม่อียูไ่ม่ถงึ	๑๐	คน	ต่อประชำกรจังหวัดเชยีงรำย	๔๔๓,๔๗๖	คน 
ในปี	๒๔๘๐

ไปเชียงรายสมัยนั้นล�าบาก	เพื่อน	ๆ	ยังล้อเราเล่นว่า
‘ลื้อย้ายไปเชียงรายนี่ก็ดีนะ	เอาหม้อไปด้วยใบหนึ่ง

จะได้เอาใส่กระดูกกลับมา’	เดินทางจากกรุงเทพฯ	ไปเชียงราย
ต้องนั่งรถไฟไปลงที่ล�าปางก่อน	แล้วก็อาศัยรถบรรทุกข้าว

ต้องอาศัยเกวียน…	เราต้องรอนแรมล�าบากมาก

ผู้ริเริ่ม
และผู้สร้างสรรค์ (๑)
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	 “ท�ำงำนเช้ำยันเย็น	เย็นยันเช้ำ	ไฟฟ้ำเทศบำลขณะนั้นยังไม่มี	เวลำเกิดเหตุ
ฉกุเฉนิตอนกลำงคนืจงึต้องอำศัยตะเกยีงรัว้	หรือดีหน่อยกเ็จ้ำพำยุ๑	ท�ำงำนอย่ำง
ถวำยหัว	 แต่ก็หำยเหนื่อยเพรำะแรงศรัทธำของพี่น้องชำวเชียงรำย…	 ตอนอยู่
เชียงรำยใหม่	ๆ	โรงพยำบำลเพิ่งสร้ำงเสร็จ	พยำบำลก็ไม่มี	เมียเรำนี่ตำมเรำไป	
ตอนอยู่นครสวรรค์ให้เขำเป็นแม่บำ้นเฉย	ๆ	แต่ตอนไปเชียงรำยมันจ�ำเป็น	 เขำ
ต้องสมัครเป็นพยำบำลช่วยกันท�ำงำน	 กำรรักษำโรคต้องท�ำตัวเป็นผู้ช�ำนำญ 
ทุกสำขำ”
	 ท่ำมกลำงอุปสรรคและควำมขำดแคลน	 ทั้งบุคลำกรและเครื่องมือด้ำนกำร
แพทย์	ไม่ได้ท�ำให้หมอภูธรท้อถอย	ตรงกันข้ำมกลับเป็นบ่อเกิดให้เขำต้องคิดหำ
ทำงแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยตัวเองกลำยเป็นที่มำของควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	
ที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่	ๆ	ขึ้นมำกมำย	

	 ในช่วงสงครำมโลกครัง้ที	่๒	(พ.ศ.	๒๔๘๔-๒๔๘๙)	ยำขำดแคลนและมีรำคำสูง
จนซื้อไม่ได้ชำวบำ้นเดือดร้อนกันมำก	นำยแพทย์ปริญญำแห่งโฮงยำไทย	คิดน�ำ
ยำสมุนไพรท้องถิ่นมำใช้แทนยำฝรั่ง	 เช่น	 ใช้กำสำมปีกแทนควินินในกำรบ�ำบัด
ไข้ป่ำ	ใช้โมกหลวงรักษำโรคบิด	เป็นต้น
	 “พ่อเคยรู้จากหนังสือมาก่อนแล้วว่า ต้นกาสามปีก (Vitex peduncularis) 
รักษาโรคไข้จับสั่นได้ ที่เชียงรายมีต้นกาสามปีกขึ้นอยู่ทั่วไป จึงน�าราก ต้นและ
๑ หมำยถึง	ตะเกยีงเจ้ำพำยุ



   27

ใบมาต้มในปี๊บแล้วน�าน�้ายามาใช้รักษาคนไข้และทหาร ซ่ึงขณะนั้นกองทัพมีคน
เป็นพนั ๆ  คน ป่วยกันมากมาย กไ็ด้ต้นกาสามปีก นีแ่หละช่วยประทังความรนุแรง
ของโรคไข้จับสั่นไปได้บ้าง”

	 อีกขนำนคอืยำรกัษำโรคบดิมีตัว	แต่เดิมใช้ยำ	“เอมทีนี”	ซึง่มรีำคำไม่กีส่ตำงค์	
แต่เมื่อเกิดสงครำมขึ้นมำเป็นหลอดละ	 ๘๐	 บำท	 หันมำใช้ต้นโมกหลวง 
(Holarrhena antidysenterica)	 ที่ใช้กันมำแต่สมัยพุทธกำล	 โดยเอำเปลือกมำ	
ตำกแห้ง	บดสกัดเอำตัวยำมำใช้	ได้ผลดีเป็นที่นำ่พอใจ	ทหำรอำสำสมัครที่ขึ้นไป
ท�ำถนนในช่วงสงครำม	กนิน�ำ้ไม่สะอำดแล้วป่วยด้วยโรคบดิ	กใ็ช้ยำสมนุไพรขนำน
นี้รักษำ
	 ต่อมำองค์กำรเภสชักรรมน�ำมำผลติเป็นแคปซลู	แต่กเ็ลกิไปอย่ำงน่ำเสยีดำย	
เพรำะมียำตัวอื่น	ๆ	ที่ใช้สะดวกกวำ่
	 หลังสงครำมจบสิ้น	คนจำกกรุงเทพฯ	ที่ไปชำยแดนเพียงช่วงสั้น	ๆ	ได้รับ
เหรียญตรำกนัมำก	แตน่ำยแพทย์หนุม่ที่อยู่ทีน่ัน่โดยตลอดไม่ไดร้บับ�ำเหนจ็อะไร	
กระทั่งปี	๒๕๓๑
	 “มลีกูศษิย์คนหนึง่ช่วยวิง่เต้นให้จำกกระทรวงกลำโหม	คณุชำตชิำย	ชณุหะวณั	
เป็นคนเซ็นรับรองว่ำพ่ออยู่ที่นั่นจริง	 คุณชำติชำยขึ้นไปรบเชียงตุง	 ตอนนั้นเพิ่ง
ส�ำเร็จว่ำที่ร้อยตร	ีพ่อเคยถอนฟันให้ทำ่น	จึงจ�ำกันได้”
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ความจ�าเป็นคือบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์
	 ก่อนนั้น	 ตอนที่ยังเป็นแพทย์อยู่ที่นครสวรรค	์ มีคนถูกยิงเข้ำที่ปอด	 มำให้
รักษำ	คนไข้มีเลือดลมอยู่ในปอดมำก	จึงหำยใจไม่ได	้และหมอก็ไม่สำมำรถช่วย
ด้วยกำรเปิดช่องปอด	เพรำะไม่มีเครื่องมือ
	 นำยแพทย์หนุม่แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำด้วยกำรน�ำถงุมอืยำงมำตดัเอำแต่ส่วนนิว้	
สวมพันรอบเข็มอันใหญ่ที่เรียกว่ำ	Trocar	และเจำะรูตรงปลำยนิ้วถุงมือ	จำกนั้น
ก็แทงปลำยเข็มเข้ำปอด	 ลมในปอดมีแรงดันสูงกว่ำก็ดันเอำเลือดออกมำ	 แต่
อำกำศภำยนอกเข้ำไม่ได้	เพรำะบอลลูน	(ลูกโป่ง)	หุบปิดไว้
	 “โรงเรียนเขำก็สอนวิธีสูบเลือดจำกช่องปอด	 แต่ต้องใช้เครื่องมือ	 เรำไม่มี
เครื่องไม้เครื่องมือ	ก็ท�ำเอง	มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับเหตุกำรณ์”
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	 นำยแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว	 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ส�ำคัญคนหนึ่งในกำร 
ผลักดันเรื่องกำรขยำยโรงพยำบำลในส่วนภูมิภำค	ตั้งแต่ปี	๒๔๙๐
	 ช่วงเวลำยำวนำนทีท่่ำนท�ำงำนเป็นแพทย์ชนบทอยูใ่นท้องถิน่ห่ำงไกล	 ไม่ได้
ท�ำให้ท่ำนล้ำหลงั	ด้ำนควำมรู้และควำมคิด	เพรำะท่ำนใช้หลัก	Learning	by	Doing	
โดยพฒันำทักษะด้ำนกำรแพทย์	กำรสำธำรณสขุ	ริเริม่บกุเบกิจนเกดิผลงำนดีเด่น
ทำงกำรแพทย์	ยำจำกสมุนไพร	และโรคทีเ่ป็นปัญหำของชมุชน	จนเป็นแบบอย่ำง
ในกำรวำงแผนงำนด้ำนสำธำรณสุขของประเทศในเวลำต่อมำ
	 นับแต่กำรขยำยกิจกำรของโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ให้เป็น
แผนกต่ำง	ๆ 	อำทิ	ตึกสูติกัม	(๒๔๘๑)	ตึกสงฆ	์(๒๔๘๒)	ตึกผ่ำตัด	(๒๔๘๕)	โดย
ไม่พึ่งงบประมำณของรัฐบำล	 และ	 ริเริ่ม	 เงินทุนสะสมของโรงพยำบำลรัฐทั่ว
ประเทศ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตรวจงานเชียงราย
เจอพ่อ	ก็บอก	คุณหมอ	คุณหมอ	ต้องส่งเงินเข้าคลัง…

พ่อบอก	“รู้แล้วต้องส่งให้รัฐบาล	แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณซักบาท
จะให้เงินของประชาชนไป	จะถูกหรือ”

เสนาบดีตอบพ่อไม่ได้	ต่อมา	๓	เดือน	ออกค�าสั่งว่า
รายได้ของโรงพยาบาลให้ถือเป็นเงินทุนสะสม	ซึ่งมีมาถึงปัจจุบันนี้

ผู้ริเริ่ม
และผู้สร้างสรรค์ (๒)
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	 ควำมเป็นคนใฝ่รู้	 เป็นผลให้ท่ำนได้รับทุนของโรงพยำบำลเชียงรำยฯ	 ไป
ศึกษำต่อด้ำนกำรแพทย์ท่ีสหรัฐฯ	 (ปี	 ๒๔๙๑-๒๔๙๓)	 เมื่อกลับมำในปี	 ๒๔๙๓	
ท่ำนได้ริเริ่มตั้ง	 “ธนำคำรเลือด”	 ในโรงพยำบำล	ซึง่ถอืเป็นแห่งแรกและเรือ่งใหม่	
จนเป็นทีก่ล่ำวขวญักนัอย่ำงกว้ำงขวำง
 งานค้นคว้าวิจัยและการป้องกันโรค ที่นำยแพทย์เสมท�ำในเวลำนั้น	 ได้แก	่
เหตกุำรณ์กนิหมปู่ำเป็นพษิทีอ่�ำเภอเชยีงค�ำ	โรคคอพอกอ�ำเภอแม่จัน	และโรคนิว่
ในเขตกว๊ำนพะเยำ	งานบริการ	ส่วนใหญ่	ได้แก่	ท้องร่วง	อำหำรเป็นพษิ	Anthrax	
ไข้ป่ำ	 ไข้รำกสำด	ปอดบวม	ฝีดำษ	คอพอกเป็นพิษ	มะเร็งเต้ำนม	มะเร็งปำก
มดลกู	โรคเร้ือน	อันตรำยจำกสตัว์ป่ำ	หมกีดั	เสอืตะปบ	ควำยป่ำขวดิ	ช้ำงป่ำแทง	 
 งานผ่าตัด	โรคคอพอก	โรคนิ่วในท่อไต/กระเพำะปัสสำวะ	โรคเนื้องอกที่ตัว
มดลูก	โรครังไข่เป็นถุงน�้ำ

ปิดฉากหมอชนบท: ค�าสั่งย้ายสู่เมืองหลวง
	 ๑	มถินุำยน	๒๔๙๔	กรมกำรแพทย์มคี�ำสัง่ย้ำยนำยแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว	
มำด�ำรงต�ำแหน่ง	 นำยแพทย์ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลหญิง	 ด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยเพิ่มประชำกรของ	จอมพล	ป.	พิบูลสงครำม	เพื่อลดอัตรำกำรตำยของ
มำรดำและทำรก	ซึ่งสอดคล้องกับควำมคิดของทำ่นที่เห็นว่ำแม่เป็นบุคคลส�ำคัญ
ยิ่งในกำรสร้ำงลูกที่มีคุณภำพ	
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	 ท่ำนมีบทบำทอย่ำงส�ำคัญในกำรสร้ำง	 “ศักยภำพโรงเรียนพยำบำล”	 และ	
“พัฒนำครูพยำบำล”	 ในโรงเรียนพยำบำล	โรงพยำบำลหญิง	 โดยแสวงหำแหล่ง
ทนุ	เพ่ือส่งผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำรุน่แรก	ๆ 	ให้ไปศกึษำต่อต่ำงประเทศ	ระหว่ำงปี	พ.ศ.	
๒๔๙๔-๒๕๐๑	มีพยำบำลและครูพยำบำลที่ส�ำเร็จกำรศึกษำถึง	๒,๑๘๐	คน	กลับ
มำท�ำงำนในชนบท	และสอนในโรงเรียนพยำบำลทั่วประเทศ
	 ในปี	๒๔๙๖	ท่ำน	ริเริ่มจัดตั้ง	“วงดนตรีแจ๊สนักศึกษำพยำบำล”	วงแรกขึ้น
ในประเทศไทย	และจัดตั้ง	“แผนกพยำบำล”	ในโรงพยำบำลหญิง	ป	ี๒๕๐๒	
	 จำกนั้นท่ำนก็มีควำมคิดริเริ่มในกำรผลิตนักเทคนิคกำรแพทย์	 จึงได้มีกำร
ตัง้โรงเรยีนเทคนคิกำรแพทย์ขึน้ในปี	๒๔๙๗	นอกจำกนีย้งัมกีำรจดัตัง้โรงพยำบำลเดก็
ขึน้	ภำยใต้กำรบรหิำรดูแลของผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลหญงิ	ในปีเดยีวกนันัน้ด้วย
	 รูปธรรมหนึ่งท่ีเป็นผลมำจำกควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรสำธำรณสุขในช่วงนั้น	
คอือตัรำกำรเสยีชวีติของมำรดำและทำรกลดลงอย่ำงเหน็ได้ชดั	จำกอตัรำกำรตำย	
๙๘.๙๗	คนต่อประชำกรพันคน	ในช่วงปี	๒๔๗๕-๒๔๘๙	ลดลงเหลือ	๖๕.๕๙	คน
ต่อพันคน	ในช่วงปี	๒๔๙๐-๒๔๙๘	เช่นเดียวกับอัตรำกำรตำยของมำรดำ	ที่ลด
ลงจำก	๘.๑๑	คนต่อประชำกรพันคน	เมื่อช่วงปี	๒๔๗๕-๒๔๙๓	เหลือ	๕.๙๕	คน
ต่อประชำกรพันคน	ในช่วงป	ี๒๔๙๔-๒๔๙๘	
	 ควำมก้ำวหน้ำในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของชำวไทยนี	้หลำย	ๆ 	ปัจจยั	เป็น
ผลมำจำกกำรรเิริม่ทีม่นีำยแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว	เป็นผูม้ส่ีวนร่วมผลกัดนัอยูด้่วย	
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การผ่าตัดแยกร่างแฝดสยาม (Siamese Twins)
 
	 ในช่วงกึง่พทุธกำล	ประเทศไทยมข่ีำวฝำแฝดสยำมปรำกฏหลำยคู	่อำท	ิพ.ศ.	
๒๔๙๖	 พบเด็กหญิงท่ีเป็นแฝดสยำมชื่อ	 นภิษ-ปริศนำ	 ผลภิญโญ	 คลอดตำม
ธรรมชำติที	่ต�ำบลหัวเรียง	อ�ำเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	และในเดือนมิถุนำยน	
พ.ศ.	๒๔๙๖	พ.ท.นพ.หลวงนิตย์เวชวิศิษฐ	์อธิบดีกรมกำรแพทย์	และ	นพ.เสม	
พริง้พวงแก้ว	ผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลหญงิออกไปพบขณะตรวจรำชกำรทีข่อนแก่น	
จึงรับมำดูแลที่โรงพยำบำลหญิง	เมื่อวันที	่๕	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๔๙๖
	 ต่อมำได้น�ำไปท�ำกำรผ่ำตัดแยกร่ำงที	่โรงพยำบำล	Billing	Hospital	โรงเรยีน
แพทย์ของมหำวิทยำลัย	Chicago	โดยมีนำยแพทย	์Lester	R.	Dragsted	เป็น
หัวหน้ำคณะผ่ำตัด	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 มีนำคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 (มีพยำบำลจิรำพร 
เกษมศักดิ์เป็นพี่เลี้ยง)	กำรผ่ำตัดประสบควำมส�ำเร็จ	ฝำแฝดทั้งสองคนรอดชีวิต
กลับมำเมอืงไทย	ถอืเป็นแฝดสยำมท่ีผ่ำตัดแยกร่ำงแล้วมชีวีติรอดเป็นคูแ่รกของโลก	
(ไทม์	๑๑	เมษำยน	๑๙๕๕)	ต่อมำครอบครัว	Atkinsons	ชำวอเมริกันขอรับเลี้ยง
เป็นบุตรบุญธรรม	และย้ำยไปอยู่อเมริกำ	มีชีวิตและมีครอบครัวปกติ

การผ่าตัดแยกร่างแฝดสยาม
กับ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว
	 มฝีำแฝดหญงิทีร่่ำงตดิกนั	ชือ่ว่ำ	วนัด-ีศรวีนั	ดวงแก้ว	เกดิโดยผ่ำท้องคลอด
ที่โรงพยำบำลหญิง	 เมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิกำยน	พ.ศ.๒๔๙๗	และผ่ำตัดแยกรำ่ง
เมื่อวันที	่๒๑	มกรำคม	พ.ศ.	๒๔๙๙	โดยคณะแพทย	์ซึ่งมี	พ.ท.นพ.หลวงนิตย์
เวชวิศิษฐ์	 และนพ.เสม	 พริ้งพวงแก้ว	 เป็นหัวหน้ำคณะผ่ำตัด	 ครำวนี้ถือเป็น 
คร้ังแรกของกำรผ่ำตัดแยกร่ำงแฝดสยำมโดยคณะแพทย์	 ชำวไทยและเกิดขึ้น 
ที่ประเทศไทย	 แต่ต่อมำภำยหลังจำกกำรผ่ำตัดได้รำวสิบวันแฝดคนหนึ่งได้เสีย
ชีวิตลง
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	 พ.ศ.	๒๕๐๔	พบแฝดสยำมหญงิอกีคูห่นึง่	คลอดตำมธรรมชำตทิีโ่รงพยำบำล
ปรำจีนบุรี	เมื่อวันที	่๑	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๐๔	ได้รับกำรตั้งชื่อว่ำ	ปรำจีน-บุรี	
น�ำมำเลี้ยงที่โรงพยำบำลรำชวิถี	 (รพ.หญิง)	และท�ำกำรผ่ำตัดแยกร่ำง	เมื่อวันที่	
๒๒	ธนัวำคม	พ.ศ.	๒๕๐๕	โดยมี	นพ.เสม	พริง้พวงแก้ว	เป็นหวัหน้ำคณะ	ท�ำกำร
ผ่ำตดัแยกร่ำงเป็นผลส�ำเรจ็	หลงักำรผ่ำตัดแยกร่ำงแล้ว	พบว่ำ	แฝดทัง้สองมชีวีติ
อยู่เป็นปกติดี	 และมำกรำบคุณหมอเสม	 ท่ีโรงพยำบำลรำชวิถี	 เมื่อวันที่	 ๓๐	
พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	
	 แฝดสยำมหญิงทั้งสำมคู่ล้วนได้รับกำรดูแลจำกโรงพยำบำลหญิง	 ซึ่งมี	
นพ.เสม	 พร้ิงพวงแก้ว	 เป็นผู้อ�ำนวยกำร	 และเป็นผู้ท�ำกำรผ่ำตัดเองสองคู่	
ปรำกฏกำรณ์ทำงกำรแพทย์ในครั้งนี้	 นับเป็นควำมก้ำวหน้ำอีกขั้นหนึ่งของกำร
ศัลยกรรมเด็ก	และยังเป็นเหตุกำรณ์ที่เรียกได้วำ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย



๑๔	ตุลำ	๑๖
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เปิดฉากชีวิต หมอกับการเมือง
สมัยแรก	(นายกรัฐมนตรี	ฯพณฯ	นายสัญญา	ธรรมศักดิ์)
	 สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ	่๑๔	ตุลำคม	๒๕๑๖	นำยแพทย์เสม	
พริง้พวงแก้ว	ได้รับเชญิจำกเพือ่นร่วมรุน่	คือ	ศ.นพ.อดุม	โปษะกฤษณะ	รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ	(ขณะน้ันเป็นคณบดีคณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล)	
ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรฯ	(ขณะน้ันหมอเสมประกอบวิชำชพีอสิระ
โดยเปิดคลินิก	“บำงกะปิ	โอสถ”	หลังลำออกจำกรำชกำรก่อนเกษียณ	๘	ปี	โดย
มีต�ำแหน่งสุดทำ้ย	เป็นผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลหญิง)	ระหวำ่งวันที่	๑๖	ตุลำคม	
๒๕๑๖	ถึง	วันที	่๑๔	กุมภำพันธ์	๒๕๑๘	
	 ช่วงระยะเวลำหนึง่ปีกว่ำ	ๆ 	ทีห่มอทัง้สองเป็นเจ้ำกระทรวงสำธำรณสขุสมยันัน้	
ได้ร่วมกันท�ำงำนอย่ำงเข้มข้นจน	 ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกระทรวง
สำธำรณสุข	 ส�ำเร็จ	 (ภำยใต้กำรต่อต้ำนของแพทย์บำงกลุ่ม)	 เพ่ือให้เกิดกำร 
กระจำยอ�ำนำจกำรบรหิำรงำนกำรให้บรกิำรไปยงัส่วนภมูภิำค	สุดท้ำยสมำชกิสภำ
นติิบัญญตัิแหง่ชำตกิ็มมีตเิหน็ชอบให้มีกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ตำมหลกักำร
แบ่งส่วนรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข	พ.ศ.๒๕๑๗	

ผมมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะพิจารณาเลือกบุคคล
ที่ปรากฏชัดว่า	บริสุทธิ์	สุจริต	และเป็นคนที่ประชาชนเคารพนับถือ…
คุณหมออุดมก็บอกชื่อ	“คุณหมอเสม	พริ้งพวงแก้ว”	ไม่ลังเลเลย…

“ท่านก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมีฝีมือมาก”
(ฯพณฯ	ศำสตรำจำรย์สัญญำ	ธรรมศักดิ์)

ต�าแหน่งรัฐมนตรี
(๓ สมัย) ที่ไม่ได้คาดฝัน
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	 วันที่	๑๔-๒๐	มกรำคม	พ.ศ.	๒๕๑๘	นำยแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว	รมช.
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนที่ประชุมของประเทศในกลุ่มโลกที่	 ๓	 จ�ำนวน	
๑๙	ประเทศ	ที่เอสแคป	กรุงเทพฯ	มีกำรเจรจำในที่ประชุมจนเห็นชอบร่วมกันใน
กำรจัดท�ำ	นโยบำยลดกำรเพิ่มประชำกร	หรือ	นโยบำยประชำกรระดับโลก
	 เมือ่องค์กำรอนำมัยโลก	(WHO)	สนบัสนนุให้องค์กรสมำชกิทัว่โลกปรบัปรงุ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขให้บรรลุเปำ้หมำย	สุขภำพดีถ้วนหน้ำ	๒๕๔๓	โดยกลวิธี
สำธำรณสุขมูลฐำน	รัฐมนตรีทั้ง	๒	ท่ำน	ได้ร่วมกันสร้ำงควำมเข้ำใจโดยไปเยี่ยม
โรงพยำบำลท่ัวประเทศและสนบัสนนุกำรจดัต้ังอำสำสมคัรสำธำรณสขุ(อสม.)	และ
ผู้สื่อขำ่วสำธำรณสุข(ผสส.)	มำกกว่ำ	๒๐๐,๐๐๐	คน	เป็นผู้บุกเบิก
	 นบัเป็นยคุสมยักำรท�ำงำนสขุภำพทีท่�ำให้เจ้ำหน้ำทีใ่นกระทรวงฯ	ท�ำงำนกนั
อย่ำงจรงิจงัแบบพีน้่อง	ถอืได้ว่ำเจ้ำกระทรวงสำธำรณสขุทัง้สองหมอท�ำงำนหนนุ
ประสำนกันได้อยำ่งมั่นคง	เป็นยุคสมัยกำรสร้ำงอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย
	 เมื่อพ้นต�ำแหน่ง	 นำยแพทย์เสม	 พร้ิงพวงแก้ว	 จึงกลับไปท�ำคลินิกอย่ำง
สมถะอีกครั้ง

สมัยที่สอง	(นายกรัฐมนตรี	ฯพณฯ	พลเอก	เกรียงศักดิ์	ชมะนันท์)
	 กำรปรบัคณะรฐัมนตร	ีครัง้ที	่๓	นำยแพทย์เสม	พริง้พวงแก้ว	ได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข	 เม่ือวันที่	 ๑๑	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๒๓	
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ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง	๑๘	วัน	นำยกรัฐมนตรีก็ประกำศลำออกกลำงสภำ	
เตรยีมกำรจดัท�ำแผนกำรผลติและพัฒนำบคุลำกรสำธำรณสุขให้กระจำยทัว่ประเทศ

สมัยที่สาม	(นายกรัฐมนตรี	ฯพณฯ	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์)
	 นำยแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว	 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นประมุขของกระทรวง
สำธำรณสุข	ในยุครัฐบำลเปรม	๒	ระหวำ่งวันที่	๑๑	มีนำคม	๒๕๒๔	ถึง	วันที่	๗	
พฤษภำคม	๒๕๒๖
	 เนือ่งจำกควำมส�ำเรจ็ในกำรปรบัปรงุรปูแบบกำรบรหิำรของกระทรวงสำธำรณสขุ
เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยแรก	 โดยหมอทั้งสองท่ำนเห็นพ้องกันว่ำ
ต้องจดัท�ำแผนสำธำรณสขุแห่งชำต	ิให้เข้ำสูแ่ผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ	
ต่อมำได้รบักำรสนบัสนนุทนุและผูเ้ชีย่วชำญ	จำก	WHO	ท�ำให้โครงกำรสำธำรณสขุ
แห่งชำต	ิ(Country	Health	Programming)	ประสบผลส�ำเร็จ	และ	WHO	ได้น�ำ
โครงกำรของประเทศไทยไปเป็นแบบอยำ่งในกำรพัฒนำในที่อื่น	ๆ	ต่อไป	
	 กำรประกำศใช้	นโยบำยแห่งชำติดำ้นยำ	และ	บัญชียำหลักแห่งชำติ	พ.ศ.
๒๕๒๔	 เป็นครัง้แรกในประเทศไทย	 เป็นกำรสำนต่อวธีิแก้ปัญหำกำรขำดแคลนยำ	
และแก้ปัญหำยำล้นเกินควำมจ�ำเป็น	แบบพึ่งตนเองอยำ่งเต็มที่
	 มีกำรจัดประชุมที่ประเทศไทยในป	ี๒๕๒๔	ซึ่งนำยแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว	
รฐัมนตรว่ีำกำรฯ	ได้แลกเปลีย่นกบั	นพ.มำร์เลอร์	(Halfdant	T.	Mahler)	ผูอ้�ำนวย
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กำรใหญอ่งคก์ำรอนำมัยโลก	ผลจำกควำมกระตือรือรน้และควำมส�ำเร็จของเรือ่ง	
สำธำรณสุขมูลฐำนในประเทศไทย	 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับควำมไว้วำงใจใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่ำง	ๆ	ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก	WHO	ด้วยตนเอง	
กำรยอมรับกำรจำก	 WHO	 ในคร้ังนี้	 จึงเป็นเหตุกำรณ์ส�ำคัญในประวัติศำสตร์
สุขภำพของไทย	
	 	แผนพฒันำกำรสำธำรณสขุ	ระยะที่	๕	ตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติ	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.๒๕๒๕	-	๒๕๒๙	)	เน้นให้ม	ีงำนส�ำคัญหลำยด้ำน	เช่น	
(๑)	แผนงำนพัฒนำยำแห่งชำติ	(๒)	แผนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน	(๓)	แผนงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำร	ยำ	เครื่องส�ำอำง	และวัตถุมีพิษ	…
	 กำรพัฒนำนโยบำยให้ม	ี“แผนงำนสำธำรณสุขมูลฐำน”	ในแผนฯ	ฉบับที่	๕	
อย่ำงสมสมัยนั้น	 มำจำกกำรวำงแนวทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสำธำรณสุข	 ดังแนวควำมคิดที่ท่ำนกล่ำวในวันอนำมัยโลก	 ๗	 เมษำยน	
๒๕๓๑	ว่ำ	
 “…การสาธารณสุขมูลฐานปรากฏข้ึนในประเทศไทยนานแสนนานมาแล้ว 
สมัยที่ยังไม่มีชื่อเฉพาะมาจนถึงปัจจุบัน…แต่ความจริงแล้วประชาชนคนไทย ใน
สังคมหมู่บ้านชนบท และในชีวิตความเป็นอยู่แบบครอบครัว…ล้วนได้อาศัยหลัก
การและการประพฤติตามแบบอย่าง การสาธารณสุขมูลฐาน มาช้านานแล้ว”
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หมอ บทบาทน�าในการพัฒนาระบบยาเพื่อประชาชน
	 คอื	กำรประกำศใช้	นโยบำยแห่งชำตด้ิำนยำ	และบญัชยีำหลักแห่งชำติ	พ.ศ.
๒๕๒๔	 เป็นครัง้แรกในประเทศไทย	 เป็นกำรสำนต่อวธีิแก้ปัญหำกำรขำดแคลนยำ	
ในยุคบุกเบิก	ปรำบอหิวำต์โดยผลิตน�้ำเกลือ	ใช้สมุนไพร	กำสำมปีกแก้ไข้ป่ำ	

หัวใจมวลชน สรรสร้างการเมืองเพื่อประชาชน 
  
	 นโยบำยสนบัสนนุกำรกระจำยระบบบริกำรกำรสำธำรณสุขให้ทัว่ถงึ	เท่ำเทยีม	
เน้นเรื่องควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน	 พัฒนำโครงข่ำยกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ	 ระหว่ำง
โรงพยำบำลจังหวัด	 และโรงพยำบำลอ�ำเภอ	 ร่วมกับกำรสรำ้ง	 อสม.	 และผสส.	
ทั่วประเทศ	อีกทั้งกำรประกำศนโยบำยแห่งชำติดำ้นยำ	และนโยบำยประชำกร	ที่
เป็นส่วนส�ำคัญในกำรช่วยสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพตนเองของประชำชน	ถือได้
วำ่เป็นจินตภำพของบริกำรสำธำรณสุขที่เน้นประชำชนเป็นส�ำคัญ
	 ทั้งแนวคิดและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขของหมอ
เสม	 สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมไทย	 น�ำประเทศไปสู่กำรพึ่งตนเอง
ทุกด้ำน	ขณะเดียวกันที่เป็นกำรขัดขวำงผลประโยชน์ของบำงกลุ่ม

เราทั้งสองไม่มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนแก่ท่านผู้ใดเลย
แต่หน้าที่ชั่วคราวท�าให้เราทั้งสอง

ต้องตัดสินใจร่วมกันด�าเนินการตามครรลองแห่งประชาธิปไตย
เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน

เมื่อแสงทองส่องฟ้าอ�าไพ	ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
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๑. ปัญหายา 
	 พระรำชบญัญตัยิำฉบบัทีใ่ช้ในปัจจบุนั	เริม่ใช้	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๑๐	มีมำตรกำร
และกำรด�ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำอยู่บ้ำง	 เช่น	 มีกำรประกำศถอน
ทะเบียนต�ำรับยำที่เป็นอันตรำย	แต่ก็ยังมีปัญหำต่ำงๆ	อีกมำก	ท�ำให้นักวิชำกำร	
องค์กรพฒันำเอกชน	โดยเฉพำะ	กลุม่ศกึษาปัญหายา	(กศย.)	ได้ศกึษำวจิยัรณรงค์
อย่ำงต่อเนือ่ง	ตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	เพือ่ผลกัดันให้รฐับำลแก้ปัญหำยำชดุ	ยำซอง
แก้ปวด	ยำสตูรผสม	ยำปฏชิวีนะ	หรือยำรปูแบบไม่เหมำะสมทีก่ระจำยในชนบท…	

การประกาศใช้ นโยบายแห่งชาติด้านยา
และ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๔

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย	นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่ง
ของ	นพ.เสม	พริ้งพวงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีเจตจ�านงทางการเมืองเพื่อประชาชน
	และ	มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	ในการแก้ปัญหายาแบบพึ่งตนเอง

เพราะท่านเข้าใจปัญหายา	ทั้งการขาดแคลนยา	การเข้าไม่ถึงยา
ยาราคาแพง	และมียาล้นเกินความจ�าเป็น
		รวมทั้งอิทธิพลของการส่งเสริมการขายยา

การโฆษณาสรรพคุณทางวิทยุ	รถเร่	และสื่อต่าง	ๆ
เป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย													
	ขณะเดียวกันก็เป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของธุรกิจยา

และบุคคลในวงการแพทย์บางส่วน

ผู้น�านโยบายแห่งชาติด้านยา
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กำรใช้ยำไม่เหมำะสม	 ชื่อกำรค้ำ	 ยำรำคำแพง	 ยำที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต�ำรับ 
ในต่ำงประเทศ	ยงัน�ำมำจ�ำหน่ำยในประเทศไทย	จนเมอืงไทยเสมือน	“ถงัขยะยำ”	ฯลฯ	
มกัีลยำณมติร	เข้ำร่วมเคลือ่นไหวค่อนข้ำงมำก	ผลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์สูส่งัคม	ซึง่
มีส่วนท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงกำรปฏิรูปเร่ืองยำอย่ำงเป็นระบบ	 โดยเริ่มจำก	
นโยบำยยำแห่งชำติ	

๒. ผู้น�านโยบายยาแห่งชาติแบบพึ่งตนเอง 
	 ขณะเป็น	รมว.	กระทรวงสำธำรณสุขสมัยรัฐบำลพลเอกเปรม	ติณสูลำนนท์	
หมอเสมประกำศใช้นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ	และ	บัญชยีำหลักแห่งชำต	ิฉบบัแรก
ของประเทศไทยในปี	 ๒๕๒๔	 โดยใช้	 “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ 
ซื้อยาด้วยเงินงบประมาณของหน่วยราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๒๔”	เป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติของกระทรวงสำธำรณสุข	
ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม	 กำรจัดท�ำวำรสำรผู้สั่งใช้ยำ	 กำร
ตรึงรำคำยำโดยก�ำหนดให้ซื้อยำจำกองค์กำรเภสัชกรรม	 ซึ่งมีคณะกรรมกำรจัด
ท�ำบัญชียำ	ฯ	จ�ำนวน	๑๖	คน	น�ำโดย	นพ.อวย	เกตุสิงห์	นพ.ชำญ	สถำปนกุล	
ภก.ประดิษฐ์	หุตำงกูร	ภก.ประโชต	ิเปล่งวิทยำ	ฯลฯ
	 ท่ำนเป็นผูน้�ำในกำรแก้ไขปัญหำยำอย่ำงเป็นระบบ	โดยจัดท�ำแผนพฒันำกำร
สำธำรณสุข	 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต	ิ ฉบับที่	 ๕	 (๒๕๒๕-
๒๕๒๙)	ทีเ่น้นให้ม	ี(๑)	แผนงำนพัฒนำยำแห่งชำติ	ประกอบด้วย	๓	โครงกำรย่อย	
คอื	โครงกำรผลติยำ,	โครงกำรจดัหำและกระจำยยำ,	โครงกำรวจิยัยำและสมนุไพร	
(๒)	แผนงำนสำธำรณสขุมลูฐำน	กำรจดัหำยำทีจ่�ำเป็นส�ำหรับชำวบ้ำน	(๓)	แผนงำน
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำร	ยำ	เครื่องส�ำอำง	และวัตถุมีพิษ	

พ่อเสม มีความหวังที่ยิ่งใหญ่ …
ให้ลูกหลาน สานต่ออุดมการณ์ พึ่งตนเองด้านยา
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	 เห็นชัดจำกท้ำย	ค�ำปรำรภ	“บัญชียำหลักแห่งชำติ	พ.ศ	๒๕๒๔”	ฉบับแรก
 … ท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอตัง้ความหวงัไว้ว่า จะได้เหน็การพฒันาทางด้านยาเกดิ
ขึ้น และเจริญรุดหน้าไปในระยะเวลาของแผนพัฒนาการสาธารณสุข ระยะที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะ
ตามแนวนโยบายแห่งชาติทางด้านยาที่ก�าหนดขึ้น

(นำยแพทย	์เสม	พริ้งพวงแก้ว)
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข

สิงหำคม	๒๕๒๔
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๓. ขบวนการสานต่อ
	 •	ขยายการใช้	“บัญชียาหลักแห่งชาติ”	
	 ปี	๒๕๒๘	รฐับำลมนีโยบำยขยำยกำรใช้	“บญัชยีำหลักแห่งชำติ”	ไปยังหน่วย
รำชกำรอื่นๆ	โดยออก	“ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสด	ุ(ฉบับที่	๗)
พ.ศ.๒๕๒๙”	ก�ำหนดกำรจดัซือ้ยำด้วยเงนิงบประมำณของส่วนรำชกำรทัง้ในและ
นอกกระทรวงสำธำรณสขุ	โดยให้จดัซือ้จำกองค์กำรเภสชักรรมในกรณทีีอ่งค์กำร
เภสัชกรรมผลิต	และก�ำหนด	“รำคำกลำงยำ”	ในบัญชียำหลักแห่งชำติเพื่อใช้ใน
กำรจัดซื้อยำ	เพิ่ม	“รำยกำรยำส�ำหรับงำนสำธำรณสุขมูลฐำน”	ใน	“บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐”	

	 •	ขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติด้านยา”	พ.ศ.	๒๕๓๖	(ฉบับที่สอง) 
			 	คณะรัฐมนตร	ีมีมต	ิประกำศใช	้ “นโยบายแห่งชาติด้านยา”	 (ฉบับที่สอง)	
เมื่อ	 ๔	 พฤษภำคม	 ๒๕๓๖	 สนับสนุนกำรศึกษำและวิจัยเพื่อให้ทรำบศักยภำพ
ดำ้นกำรป้องกัน	ส่งเสริมสุขภำพและบ�ำบัดรักษำของสมุนไพร	ยำสมุนไพร	และ
ยำแผนโบรำณ	ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม	และมีประสิทธิภำพ	
เพื่อส่งเสริมกำรใช้	“ยำจำกสมุนไพร”	และ	“กำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัย”		
	 ประกำศใช้	 “บัญชียำจำกสมุนไพร	 พ.ศ.๒๕๔๒”	 เป็นครั้งแรก	 ในบัญชียำ
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หลักแห่งชำติ	 ต่อมำปรับปรุง	 เป็นฉบับปัจุบัน	 คือ	 บัญชียำจำกสมุนไพร	พ.ศ.	
๒๕๕๔”	และจัดท�ำ	“เภสัชต�ำรับโรงพยำบำล	พ.ศ.	๒๕๔๙”	เพื่อยืนหยัดหลักแห่ง
กำรพึ่งตนเองด้ำนยำ		

	 •	มุ่งนโยบายเพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย	และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
	 “บญัชยีำหลกัแห่งชำต	ิพ.ศ.	๒๕๕๑”	เริม่จดัให้ม	ีบญัชยีำของผูป่้วยทีม่คีวำม
จ�ำเป็นเฉพำะ	เป็นครั้งแรกเรียกวำ่	บัญชี	จ	(๒)	ซึ่งเป็นยำที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญมีคำ่ใช้จ่ำยสูงและมีกลไกกลำงก�ำกับดูแลกำรใช้ยำให้เป็นไปอย่ำงสม
เหตุผล	
	 กำรจัดท�ำ	 นโยบำยสำธำรณะผ่ำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำต	ิ ครั้งที่	 ๑	พ.ศ.	
๒๕๕๑	และครัง้ท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๕๒	ส่งผลให้คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบ	“ยทุธศำสตร์
กำรเข้ำถงึยำถ้วนหน้ำของประชำกรไทย”	เม่ือวันที	่๙	มถินุำยน	๒๕๕๒	และ	เหน็
ชอบ	ยุทธศำสตร์ยุติกำรส่งเสริมกำรขำยยำที่ขำดจริยธรรม	เมื่อ	๒๐	กรกฎำคม	
๒๕๕๓	ต่อมำมีมติเห็นชอบ	นโยบำยแห่งชำติดำ้นยำ	พ.ศ.	๒๕๕๔	(ฉบับที่	๓)	
และ	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙	 เมื่อ	 ๑๔	
มีนำคม	๒๕๕๔



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว48   

	 กำรปฏิรูปเรื่องยำอย่ำงเป็นระบบ	 จะเป็นจริงได้	 จึงไม่ใช่เรื่องง่ำย	 เพรำะ
ธุรกิจยำเป็นธุรกิจท่ีมีอ�ำนำจทำงกำรเมืองและทำงธุรกิจสูงมำกทั้งในและนอก
ประเทศ	กำรเคลือ่นไหวเพือ่ให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชำชน	
มีปัญหำและอุปสรรคมำกมำย	แต่โชคดีที่ในสมัยที	่พ่อเสม	เป็นรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขนั้น	ท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมกล้ำหำญ	เที่ยงตรง	และเข้ำใจเรื่อง
ยำ	 สำมำรถชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ	 ให้กำรสนับสนุน	 และก�ำลังใจ	 แก่ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง	

ท�าให้เกิดผลส�าเร็จเบื้องต้นในระดับนโยบาย ส่งผลให้เกิด
กลไก/ขบวนการสานต่อการพัฒนาระบบยาแบบพึ่งตนเอง
เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงยาของทุกชนชั้น 

จนถึงวันนี้
วันที่ พ่อเสม ยืนหยัด ๑ ศตวรรษเพื่อสังคม

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
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การบุกเบิกนโยบายประชากรของประเทศไทย
	 นำยแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว	 เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกนโยบำยประชำกรของ
ประเทศไทย	ท่ำนเข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นของนโยบำยกำรเพิ่มพลเมืองของรัฐบำล
ปี	๒๔๘๕	เพรำะมีประชำกรเพียง	๑๘	ล้ำนคน	ไม่เพียงพอในกำรพัฒนำประเทศ	
ซึ่งมีเนื้อท่ีเหมำะแก่กำรเพำะปลูก	 ๕๐	 ล้ำนไร่	 มำกกว่ำประชำกร	 รัฐบำลจึง
สนับสนุนกำรเพิ่มพลเมือง	โดยให้ของขวัญคู่สมรสคนละ	๑	ชั่ง	(๘๐	บำท)	กรณี
เด็กที่เกิดเฉพำะเด็กที่เกิดวันที่	๑	มกรำคม	๒๔๘๖	จะได้รับกำรดูแลจำกรัฐ	ใน 
เรื่องกำรศึกษำ	กำรเจ็บป่วย	และควำมจ�ำเป็นต่ำง	ๆ	ของชีวิต	
	 จนปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	ประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	ท่ำนคิดทบทวนวำ่จะท�ำ
อย่ำงไร	จำกสภำพที่พบเห็นควำมแออัด	อำหำรไม่เพียงพอ	หรือเด็กไม่มีสถำน
ที่เรียน	จนปี	๒๕๐๐	ม	ีWorld	Bank,	USAID	เข้ำมำส�ำรวจภำวะโภชนำกำร	และ
สภำวิจัยเริ่มคิดจะให้ประชำกรจ�ำนวนพอเหมำะกับทรัพยำกรที่มีอยู่	
	 เมือ่ปี	๒๕๐๐-๒๕๐๕	หมอเสมจึงเริม่ต้นกำรท�ำงำนวำงแผนครอบครวัทีโ่รง
พยำบำลหญิงแบบธรรมชำต	ิโดยใช้ค�ำขวัญวำ่	“วันโกนให้ละ วันพระให้เว้น”	เพื่อ
ให้มีลูกจ�ำนวนพอเหมำะ

หนึ่งในผู้บุกเบิก
นโยบายประชากรของไทย



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว52   

	 ดังค�ำบรรยำย	เรื่อง	ปริทัศน์ประชำกรไทย	(๒๕๓๓)	มีใจควำมโดยย่อว่ำ		
 

	 …เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๔	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 ยังเป็นที่เปลี่ยว	 แต่พอ 
พ.ศ.	๒๔๙๗	มนัแน่นไปหมดแล้ว	 เมือ่เราจะเอาลกูไปเข้าโรงเรยีน	 เข้าไม่ได้	
เพราะที่เต็มหมด	ราคาข้าวของที่ดินขึ้นมาก	
	 ท้ังนีเ้พราะประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	ฉะนัน้เรารูส้กึว่าต้องเริม่หา
วธิแีก้ไข	แต่ผูบ้รหิารประเทศ	เขาอยากให้มลีกูมาก	ๆ 	เพราะฉะนัน้ต้องรเิริม่
ท�าให้มีประชากรอยู่ในระดับที่เราจะพออยู่ได้	
	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๗	การคลอดที่โรงพยาบาลหญิงไม่ใช่เป็นวันละกี่คน	
แต่เป็นชั่วโมงละกี่คน	นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ท�าไมเราจึงต้องมาแก้ไขปัญหา
เหล่านี้	 ถ้าขืนมีประชากรเพิ่มขนาดนี้เราไปไม่รอดแน่	 เราถึงได้เริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๗	ว่าเราควรจะท�าอย่างไร..

ร่วมก�าหนดนโยบายประชากร
	 ปี	 ๒๕๐๐-๒๕๐๑	 ธนำคำรโลกเข้ำมำส�ำรวจภำวะโภชนำกำร	 อัตรำเพิ่ม
ประชำกร	 และให้ควำมเห็นว่ำ	 รัฐควรส่งเสริมประชำชนให้รู้จักวิธีจัดขนำดของ
ครอบครัว	โดยเผยแพร่วิธีคุมก�ำเนิดตำมสถำนีอนำมัย
	 ปี	๒๕๐๑	โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำธนบุรี	และ	รพ.	หัวเฉียว	เริ่มให้
บริกำรโดยวิธีใส่ห่วงอนำมัยเพื่อคุมก�ำเนิด
	 ปี	๒๕๐๕	เริ่มมีกำรสอนวิชำ	“ปัญหำประชำกร”	ที่จุฬำฯ	และธรรมศำสตร์
	 ป	ี๒๕๐๖-๒๕๑๓	พ่อเสมมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง	ๆ	มำกมำย	ช่วยกัน
คิดเตรียมกำรก�ำหนดนโยบำยประชำกรของประเทศไทย
	 ปี	๒๕๐๖-๒๕๐๗	คณะรัฐมนตรีมอบ	สภำวิจัยแห่งชำติ	ร่วมกับ	กระทรวง
สำธำรณสุข	จัดท�ำ“โครงกำรโพธำรำม”	จ.รำชบุร	ีโดยวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมรู้	ทัศนคต	ิและกำรปฏบิตักิำรวำงแผนครอบครวัในเขตชนบท”	พบว่ำผูห้ญงิ
ไม่อยำกมีลูกมำก	แต่ไม่รู้จะท�ำอยำ่งไร
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	 ปี	 ๒๕๐๘	 เริ่มจัดท�ำนโยบำยกำรวำงแผนครอบครัวและประชำกรที่โรง
พยำบำลจุฬำลงกรณ์	สภำกำชำดไทยโดยม	ีรศ.นพ.อำร	ีสมบูรณ์สุข	และ	ศ.นพ.
หม่อมหลวงเกษตร	สนิทวงศ	์เป็นก�ำลังส�ำคัญ	โรงพยำบำลจุฬำฯ	เริ่มให้บริกำร
คมุก�ำเนดิโดยใช้ห่วงอนำมยั	โรงพยำบำลหญงิเริม่ให้บริกำรคุมก�ำเนดิเฉพำะบำงรำย
	 ปี	๒๕๐๙	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	มี	ดร.วศิษิฐ์	ประจวบเหมำะ	จบปรญิญำ
เอกด้ำนประชำกรคนแรกจำกอเมริกำ	 น�ำควำมรู้และเทคนิคใหม่	 ๆ	 มำช่วยกัน
วำงแผน	 และมีกำรจัดต้ัง	 “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทำงประชำกร”	 ตำมมติคณะ
รฐัมนตร	ีในจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เม่ือวนัที	่๒๓	ธนัวำคม๒๕๐๙	(ต่อมำยกระ
ดับเป็น	“สถำบันประชำกรศำสตร์”	เมื่อ	๑๔	สิงหำคม	๒๕๑๓	และยกระดับเป็น	
วิทยำลัยประชำกรศำสตร	์วันที่	๕	พฤศจิกำยน	๒๕๔๑)	
	 และในปี	๒๕๐๙	ที่เชียงใหม่ม	ีDr.Edwin	B.	McDaniel	ใช้	ยำฉีดคุมก�ำเนิด	
ไม่ให้มีลูกได้	๓	เดือน	คือยำ	Depo-provera	ที่องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐยังไม่
รับรอง	ในลักษณะงำนวิจัย	
	 ป	ี๒๕๑๐-๒๕๑๒	คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจแห่ง
ชำติ	 มีหน้ำท่ีเสนอแนะนโยบำย	 และมำตรกำรอันเหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ
ประชำกรต่อรัฐบำล



๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว54   

	 วันที่	 ๑๗	 มีนำคม	 ๒๕๑๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	 ประกำศนโยบำย
ประชำกร	 “รัฐบำลไทยมีนโยบำยท่ีจะสนับสนุนกำรวำงแผนครอบครัวด้วยระบบ
ใจสมัคร	 เพื่อแก้ไขปัญหำตำ่ง	 ๆ	 เกี่ยวกับอัตรำเพิ่มของประชำกรสูงมำก	 ที่จะ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”	โดยมอบ
ให้กระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำน	
	 ปี	 ๒๕๑๕	 รัฐบำลบรรจ	ุ “นโยบำยประชำกร”	 ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่	๓	พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๙	เพื่อให้มีประชำกรจ�ำนวนพอเหมำะ
กับทรัพยำกรที่มีอยู่

ประชาคมโลกยอมรับ
	 ปีพ.ศ.	๒๕๑๗	ขณะทีด่�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ	
รฐับำลแต่งตัง้ให้เป็นประธำนของคณะผูแ้ทนไทยไปประชมุประชำกรโลก	(World	
Population	 Conference)	 ที่กรุงบูคำเรส	 ซึ่งเป็นกำรประชุมระหว่ำงรัฐบำลใน
ประเดน็ประชำกรในระดบัโลกเป็นครัง้แรก	ท่ำนมบีทบำทส�ำคญัในกำรเจรจำและ
ผลักดันให้ที่ประชุมยอมรับนโยบำยลดอัตรำกำรเพิ่มประชำกร	 ท�ำให้ประเทศใน
กลุ่มสังคมนยิมคอมมวินสิต์,	ประเทศในลำตนิอเมรกิำและแอฟรกิำ	ซึง่ไม่มปัีญหำ
กำรเพ่ิมประชำกรในขณะนั้นเห็นคล้อยตำม	 จนน�ำไปสู่กำรเห็นชอบร่วมกัน	 ใน
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กำรที่จะมีนโยบำยกำรชะลอกำรเพิ่มประชำกร	
	 และต่อมำ	 ผู้แทนของประเทศเอเชียและแปซิฟิก	 ๑๙	 ประเทศ	 ได้มีกำร
ประชุมเพื่อปรึกษำหำรือที่เอสแคป	กรุงเทพฯ	ระหว่ำงวันที่	๑๔-๒๐	มกรำคม	ปี	
๒๕๑๘	นำยแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว	เป็นประธำนที่ประชุม	จนน�ำไปสู่กำรมีมติ
ก�ำหนดกลยทุธ์ทำงประชำกรเพือ่กำรพฒันำทีส่�ำคญัส�ำหรบัภมูภิำคนี	้โดยก�ำหนด
เป้ำหมำยด้ำนกำรลดภำวะเจรญิพนัธุแ์ละกำรลดภำวะกำรตำยทีช่ดัเจนอย่ำงเป็น
รูปธรรม
	 นำยแพทย์เสม	มีบทบำทน�ำด้ำนนโยบำยประชำกรต่อเนือ่งมำอกี	เม่ือด�ำรง
ต�ำแหน่ง	รมว.กระทรวงสำธำรณสขุ	ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๒๔-๒๕๒๖	ท่ำนเป็นประธำน
คณะกรรมกำรวำงแผนครอบครวัแห่งชำติของกระทรวงสำธำรณสขุ	และประธำน
อนุกรรมกำรนโยบำยและแผนประชำกรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิตัง้แต่แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ	ฉบบั
ที	่๕	จนถึงแผนฯ	ฉบับที	่๖
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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�าทิศ	ในหาวหน
	 เป็นพ่อหมอ	พ่อครู	ปูชนียบุคคล	 เป็นกุศล	ต้นธาร	แห่งความดี
	 แม้วันนี้	สีฟ้าไม่ทอง	ผ่องอ�าไพ	 แม้	ประชาธิปไตย	ยังริบหรี่
	 ตราบเสมา	ประชาไทย	ยังคงมี	 ย่อมต้องถึง	วันที	่ฟ้าสีทอง

วิสำขปุณม	ีวันพฤหัสบด	ีที่	๓๑	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๕๐
ดิถ	ีขึ้น	๑๕	ค�่ำ	เดือน	๖

ผู้มีกัลยาณมิตร

	 เป็นปชูนยีแพทย์อนัผ่องแผ้ว	 เป็นอำจำรย์เสม	พริง้พวงแก้วผูห้ำญกล้ำ
	 เป็นพลังแห่งสังคมอุดมปัญญำ	 เป็นชีวิตทำยท้ำ	อยุติธรรม
	 วำงเสำเข็มงำนสำธำรณสุข	 เพื่อคนเจ็บคนทุกข์ที่จนกระหน�่ำ
	 ผู้ถำงทำงประเทศไทยโดยธรรมน�ำ	 เชิญเอ่ยค�ำน�ำน้อมสนทนำ

ประสำร	มฤคพิทักษ์
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	 ด้วยคุณธรรม	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และควำมกล้ำหำญของนำยแพทย์ 
เสม	พริ้งพวงแก้ว	ปรำกฎเป็นที่เคำรพนับถือของสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง	ส�ำหรับ
เพือ่นร่วมงำน	ผูอ้ำวุโส	ผูใ้ต้บงัคับบญัชำ	เพ่ือนร่วมสงัคมหลำกหลำยสำขำวชิำชพี	
และศิษย์รุ่นเยำว์	ตำ่งได้รับน�้ำใจไมตรีของท่ำนอย่ำงจริงใจ
	 ท่ำนจึงเป็นผู้มีกัลยำณมิตรทั้งใกล้และไกล	 รวมทั้งร่วมกันริเริ่มแลกเปลี่ยน
กับบุคคล	 องค์กรสำธำรณประโยชน์	 และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่ท�ำงำนเพื่อ
สังคมหลำยรูปแบบและวิธีกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	 และพบว่ำมีจดหมำยจ�ำนวน
มำกมำยที่ส่งมำจำกผู้คนหลำกหลำยอำชีพ	 ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	 เพื่อขอ
ค�ำชี้แนะ	ค�ำปรึกษำ	และเชิญไปร่วมงำนต่ำง	ๆ	แม้ทำ่นเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว
ก็ตำม

	 “อำจำรย์แพทย์เสมกรุณำให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ	 เตือนสติ	 ตลอดจนเป็น
วิทยำกรในที่ประชุมสัมนำวิชำกำรอยู่เนื่องๆ	เช่น	กำรเป็นประธำนเปิดคอนเสิร์ต
กำรกศุล	“สำธำรณสขุเพือ่สนัตภิำพ”	ณ	หอประชมุใหญ่	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	
เป็นหนึ่งในสำมขององค์ปำฐกถำ	เรื่อง	กำ้วให้ถึงประชำธิปไตย	:	รำษฎรไทยจะ
ท�ำอย่ำงไรดี	เมื่อวันที่	๒๑	พฤศจิกำยน	๒๕๔๙”
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	 วันนี้พวกเรำทั้งหลำยได้มำบ�ำเพ็ญสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในทำงพุทธศำสนำ	
ดังที่มีพุทธพจน์ตรัสวำ่	กำรบูชำบุคคลที่ควรบูชำเป็นมงคลอันสูงสุด	บุคคลที่เรำ
ได้ร่วมใจกนัมำบชูำและระลกึถงึด้วยควำมชืน่ชมในควำมดงีำมของท่ำนในวนันีก้็
คอื	ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เสม	พร้ิงพวงแก้ว	ซึง่ถอืว่ำเป็นทัง้บรุุษอำชำไนยและ
เป็นทั้งบัณฑิตผู้ประกอบด้วยคุณงำมควำมดีอันน่ำระลึกนึกถึง
	 เป็นที่น่ำยินดีว่ำทุกวันนี้ท่ำนก็ยังอยู่กับเรำ	 เป็นไปได้ยำกที่ในช่วงชีวิตของ
เรำจะได้น้อมระลึกนึกถึงหรือบูชำชื่นชมคนดีที่มีอำยุยืนนำนถึงหนึ่งศตวรรษใน
ขณะที่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่	อำตมำคิดวำ่หลำยทำ่นไม่เคยมีโอกำสดีอยำ่งนี้	เพิ่งมำมี
วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มำบูชำคนดีที่มีอำยุถึงหนึ่งศตวรรษในขณะที่ท่ำนยังมีชีวิต
อยู่กับเรำ

สัมโมทนียกถางาน

พระไพศำล	วิสำโล	
วันที่	๓๑	พฤษภำคม	๒๕๕๔	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ถอดเทปโดย	ศรีสุดำ	ลีประเสริฐ
แบ่งปันบน	www.visalo.org/article/person31Sem.htm%3E”	\t	“_blank”	Share  
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คณุหมอเสม	พร้ิงพวงแก้วเป็นบณัฑติตรงทีท่่ำนได้ใช้ปัญญำให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	
ไม่เพียงแต่ประโยชน์ตนเท่ำนั้น	 หำกยังก่อให้เกิดประโยชน์ท่ำนอย่ำงกว้ำงขวำง	
และใช้ปัญญำโดยเร่ิมต้นจำกจุดที่ท่ำนได้รับกำรฝึกฝนและมีควำมถนัดมำกที่สุด
ก็คือในทำงกำรแพทย์

	 ควำมที่ท่ำนได้ร�่ำเรียนมำสูงทั้งในเมืองไทยและในต่ำงประเทศ	หำกว่ำท่ำน
พอใจที่จะด�ำเนินชีวิตและประกอบวิชำชีพในกรุงเทพมหำนคร	ท่ำนก็คงจะมีชีวิต
ที่เจริญงอกงำมในทำงโภคทรัพย์ได้	 แต่ว่ำท่ำนเลือกที่จะไปประกอบกิจที่เป็น
ประโยชน์ในต่ำงจังหวัดทันทีที่จบกำรศึกษำมำ	 เริ่มจำกจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจำก
กรุงเทพฯแล้วกข็ยบัขยำยไปทีห่่ำงไกลๆเรือ่ยๆ	คือจำก	สมทุรสงครำม	นครสวรรค์	
ในที่สุดก็ไปไกลถึงเชียงรำย	ซึ่งเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนถือวำ่เป็นเมืองที่อยู่ไกล
แสนไกลปลำยเขตแดน
	 ที่นั่นท่ำนได้สร้ำงประโยชน์อย่ำงมำกเริ่มต้นด้วยกำรให้กำรรักษำเยียวยำ
ผู้คนด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีท่ำนมีท้ังๆท่ีอุปสรรคมีมำกมำยเพรำะว่ำควำม
กันดำรแร้นแค้น	อปุกรณ์วสัดกุม็น้ีอยขำดแคลนทกุอย่ำง	แต่ท่ำนกใ็ช้ปัญญำและ
ควำมรู้ของท่ำนดดัแปลงและประดษิฐ์นวตักรรมใหม่	ๆ 	จนสำมำรถรกัษำโรคพืน้ๆ
ที่ชำวบ้ำนเป็นกันมำกมำย	เช่นโรคคอพอก	ไข้จับสั่นหรือโรคนิ่ว	ซึ่งสร้ำงปัญหำ
แก่ชำวบ้ำนมำกในเวลำนัน้	ยงัไม่ต้องพดูถงึกำรพยำยำมบกุเบกิงำนด้ำนศัลยกรรม	
ทันตกรรม	ให้ตั้งมั่นในชนบททั้ง	ๆ	ที่ต้องประสบกับควำมล�ำบำกมำกมำย

	 ท่ำนได้ใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถทีไ่ด้ร�ำ่เรยีนมำอย่ำงเต็มทีแ่ละขยำยขอบเขต
กำรท�ำงำนออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง	จำกงำนด้ำนรกัษำโรคมำเป็นงำนด้ำนป้องกนั
โรคซึ่งถือว่ำเป็นงำนที่ต้องบุกเบิกท้ังสองประกำร	 แต่ว่ำท่ำนไม่ได้หยุดอยู่เพียง
เทำ่นั้น	หำกยังได้ใช้ควำมรู้และสติปัญญำที่ม	ีขยำยขอบข่ำยของงำนออกไปจน
พ้นเร่ืองกำรรักษำและกำรป้องกันโรค	 ท่ำนยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรตั้งสถำบัน
ต่ำง	ๆ 	เพือ่ช่วยให้กจิกำรด้ำนสำธำรณสขุเป็นไปด้วยด	ีท่ำนได้รเิริม่ก่อตัง้สถำบนั
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ต่ำง	ๆ 	มำกมำย	รวมทัง้ธนำคำรเลอืดแห่งแรกของจังหวดัเชยีงรำยกเ็กดิจำกฝีมือ
ของทำ่น	และต่อมำทำ่นก็ยังให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของสุขภำพใจด้วย	ไม่เพียง
แต่สุขภำพกำยเทำ่นั้น
	 จะเห็นว่ำท่ำนได้ใช้ปัญญำของท่ำนในกำรแสวงหำหนทำงช่วยเหลือเพื่อน
มนษุย์	โดยเริม่จำกจดุทีท่่ำนช�ำนำญทีส่ดุซ่ึงเป็นจุดเลก็ๆแล้วขยำยขอบข่ำยไปใน
วงกวำ้งขึ้น	 ในที่สุดก็ขยำยจำกงำนด้ำนสำธำรณสุขมำเป็นงำนด้ำนบริกำรสังคม	
มำเป็นงำนด้ำนบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์และกำรพัฒนำสังคม

	 ในเรื่องกำรจัดกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ำนก็ได้มีโอกำสรับใช้ประเทศชำติอยู่
ช่วงระยะเวลำหนึ่ง	 โดยเฉพำะในช่วงสำมทศวรรษหลังท่ำนได้ท�ำงำนส่งเสริม
องค์กรสำธำรณะประโยชน์ซึ่งเป็นจุดส�ำคัญมำกเพรำะว่ำในกำรสร้ำงควำมผำสุก
ให้กับประเทศชำติ	 กำรท�ำงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขอยำ่งเดียวย่อมไม่
พอ	 จ�ำต้องมีกำรพัฒนำด้ำนอื่นเข้ำมำเสริมเพื่อท�ำให้เกิดควำมผำสุกอย่ำงครบ
ถ้วนนั่นก็คือ	 ควำมผำสุกในทำงกำยภำพ	 ในทำงจิตใจและในดำ้นควำมสัมพันธ์
เกื้อกูลกันระหว่ำงคนในสังคม
 
นอกจำกท่ำนจะใช้ปัญญำอย่ำงเตม็ทีแ่ล้ว	ท่ำนยงัได้สร้ำงภำพประทบัใจอนัดงีำม
ให้กับผู้คนทั้งที่รู้จักท่ำนโดยตรงและท่ีรู้จักผ่ำนผลงำนของท่ำน	 ส่ิงนั้นเกิดขึ้นได้
ด้วยกำรทีท่่ำนมเีมตตำกรณุำอย่ำงยิง่	องค์คณุของพระพทุธองค์ประกอบด้วยสอง
ประกำรทีส่�ำคญัคอืพระปัญญำคณุและพระกรณุำคณุ	นีคื่อองค์คุณทีพ่ระภกิษคุวร
น้อมน�ำมำใส่ตัวเพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้ผู้คนได้ตระหนักว่ำบัณฑิตนั้นควรประกอบ
ด้วยองค์คณุสองประกำรคอืปัญญำและกรณุำ	นอกจำกควำมรูค้วำมเข้ำใจในทำง
วชิำกำร	ในเรือ่งของโลกในเรือ่งของสงัคมประเทศชำตแิล้ว	เรำจ�ำเป็นต้องมกีรณุำ	
มีน�้ำใจ	มีควำมปรำรถนำดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์และสรรพชีวิต	เพรำะ
เหตุน้ีผู้ใดที่ได้สัมผัสกับท่ำนย่อมได้พบได้สัมผัสกับกรุณำคุณ	 นอกเหนือจำก
ปัญญำคุณที่ท่ำนได้แสดงให้เห็นและปรำกฏเป็นผลงำนมำโดยตลอด
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	 พวกเรำที่ได้รู้จักกับท่ำนย่อมได้รับแรงบันดำลใจในด้ำนนี้	 เชื่อว่ำถ้ำเรำ
พยำยำมน้อมน�ำเอำสิ่งที่เป็นหัวใจหรือสำระของท่ำนในฐำนะที่เป็นบัณฑิตมำ
ประกอบกิจกำรงำนให้เกดิประโยชน์กจ็ะพบทัง้ควำมสขุใจและควำมเจรญิก้ำวหน้ำ
ในกำรงำน	รวมไปถึงกำรท�ำประโยชน์ให้แก่สังคม

	 คุณหมอเสม	พริ้งพวงแก้วเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ยืนนำน	กำรมีชีวิตยืนนำนนั้นใน
ทำงพทุธศำสนำถอืว่ำเป็นสิง่ทีพ่งึปรำรถนำเช่นเดียวกบักำรมสีขุภำพด	ีพระภกิษุ
ทีม่ชีวีติยนืนำนกถ็อืว่ำควรได้รบักำรยกย่องป็นเอตทคัคะได้เหมอืนกนั	อย่ำงพระ
อญัญำโกณฑญัญะกไ็ด้รบักำรยกย่องจำกพระบรมศำสดำว่ำเป็นเอตทคัคะด้ำนรตั
ตัญญู	รัตตัญญูก็คือผู้รู้รำตรีนำน	หมำยควำมวำ่ผู้มีอำยุยืนนำน	ผ่ำนกำลเวลำมำ
มำก	ซึ่งไม่ได้หมำยควำมวำ่มีควำมแก่ชรำในทำงกำยอย่ำงเดียว	แต่ยังหมำยถึง
กำรมีประสบกำรณ์มำก	 ประสบกำรณ์ที่ได้มำจำกกำลเวลำนี่แหละที่สำมำรถจะ
เป็นประโยชน์ให้กับมหำชนได้

	 คุณหมอเสมเป็นรัตตัญญูท่ำนหนึ่งในยุคของเรำโดยเฉพำะในแวดวง
สำธำรณะสุขและแวดวงกำรพัฒนำสังคม	 อันนี้นับว่ำเป็นสิ่งที่น่ำอนุโมทนำ	
อย่ำงไรกต็ำมคนเรำนัน้นอกจำกกำรมีอำยยุนืนำนแล้วเรำยงัต้องประกอบด้วยองค์
คณุต่ำงๆอีกมำก	ทุกวันนีผู้ค้นปรำรถนำทีจ่ะมชีวีติยนืยำว	แต่ท่ีจรงิแล้วล�ำพงักำร
มีชีวิตยืนยำวยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดชีวิตที่ดีงำมได	้เพรำะชีวิตนั้นไม่ได้เป็น
เส้นตรงทีว่ดักนัทีค่วำมยำวเท่ำนัน้	ชวีติผูค้นเปรยีบเหมอืนสำยน�ำ้ทีม่ทีัง้ควำมยำว	
ควำมกว้ำงและควำมลกึ	คณุหมอเสม	พร้ิงพวงแก้วนัน้เป็นผูม้ทีัง้สำมมติ	ิคือเป็น
ผู้ที่มีชีวิตที่ยืนยำวจนครบศตวรรษในวันนี้และเชื่อว่ำจะมีชีวิตที่ยืนยำวต่อไปอีก	
แต่นอกจำกกำรมชีวีติยนืยำวแล้วท่ำนยงัมีมิติอกีสองมติ	ิซึง่มคีวำมส�ำคญัยิง่กว่ำ
ควำมยืนยำวของชีวิต	นั่นก็คือควำมกวำ้ง	หรือควำมมีน�้ำใจ	ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่	มจีติใจกว้ำงขวำง	ซึง่เกดิได้จำกกำรมเีมตตำกรณุำ	และเมือ่กรณุำนัน้ประกอบ
ไปด้วยปัญญำก็สำมำรถท�ำให้เกิดประโยชน์แผ่ไพศำลกว้ำงขวำงออกไป
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	 คนเรำนั้นเพียงแค่มีชีวิตยืนยำวแต่ถำ้ไม่มีใจกว้ำงขวำง	 ไม่มีควำมเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่	ไม่มีควำมเกื้อกูลต่อมนุษย์อยำ่งกว้ำงขวำงแล้ว	ก็เป็นชีวิตที่หำประโยชน์
ไม่ได้	 เป็นชีวิตที่ศูนย์เปล่ำ	 ในทำงตรงข้ำมแม้มีชีวิตที่สั้นแต่ว่ำมีควำมเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ	่มีน�้ำใจกว้ำงขวำง	ประกอบด้วยเมตตำกรุณำอันไม่มีประมำณ	ชีวิตแบบ
นี้ตำ่งหำกที่น่ำสรรเสริญน่ำยกย่อง	แม้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสวำ่	บัณฑิตคือผู้ที่มี
ปัญญำแม้อยู่เพียงรำตรีเดียวก็นำ่ชม	เป็นผู้ที่น่ำยกย่องสรรเสริญ
	 นอกจำกควำมกว้ำงแล้วบคุคลควรมมีติทิีลุ่ม่ลกึด้วย	คอืควำมลุ่มลึกทำงจิตใจ
จนสำมำรถพบควำมสขุควำมสงบเยน็จำกภำยในและไม่เป็นทำสของส่ิงภำยนอก	
ไม่ว่ำจะเป็นโภคทรัพย์ชื่อเสียงอ�ำนำจ	คุณหมอเสมเป็นแบบอย่ำงของผู้ที่มีจิตใจ
ที่ลุ่มลึก	สำมำรถที่จะพบควำมสุขภำยใน	ท�ำให้ทำ่นสำมำรถประกอบกิจกำรงำน
ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์	แม้วำ่ท่ำนจะมีชีวิตที่ไม่สะดวกสบำยนักแต่ท่ำน
ก็มีควำมสุขกับชีวิตที่เรียบงำ่ย

	 คนเรำจะมคีวำมสขุกบัชวีติทีเ่รยีบง่ำยกเ็พรำะว่ำมีควำมสุขภำยใน	ควำมสุข
จำกจิตที่เปี่ยมไปด้วยเมตตำ	ควำมสุขจำกกำรท�ำประโยชน์ท�ำควำมด	ีจนเกิดปีติ
และควำมภำคภมูใิจในชวีติ	และเม่ือพอใจกบัชวีติทีเ่รยีบง่ำยแล้วเรำกย่็อมไม่พ่ำย
แพ้ต่อแรงยั่วยุหรือสิ่งกระตุ้นเร้ำนอกตัวที่เรียกวำ่	 โลกธรรม	 ไม่ว่ำทรัพย์สินเงิน
ทอง	เกียรติยศ	สถำนภำพ	ชื่อเสียง	ค�ำยกย่องสรรเสริญ	หรือควำมสุขทำงกำย	
เม่ือไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม	 เรำก็สำมำรถที่จะบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
เพือ่นมนษุย์ได้อย่ำงเต็มที	่ไม่ถกูครอบง�ำด้วยควำมเหน็แก่ตวั	คิดเหน็แต่ประโยชน์
ส่วนตนเพื่อหวังจะมีควำมย่ิงใหญ่ร�่ำรวยอย่ำงท่ีใครๆปรำรถนำกัน	 นี่คือผลแห่ง
กำรมคีวำมลุม่ลกึในจติใจซึง่ให้ควำมสงบเยน็เป็นรำงวัล	ท�ำให้สำมำรถทีจ่ะม่ันคง
ในวิถีแห่งอุดมคติได้
	 บ่อยครัง้คนทีท่�ำควำมดกีม็คีวำมหวัน่ไหวว่ำท�ำไมฉนัท�ำควำมดีแล้วชวีติฉนั
ถึงไม่เจริญ	ท�ำไมถึงไม่มั่งคั่งร�่ำรวย	ท�ำไมถึงไม่มีคนยกย่องสรรเสริญ	อันนั้นเป็น
เพรำะว่ำเขำขำดมติแิห่งควำมลุม่ลกึทำงจติใจ	เพรำะว่ำถ้ำมคีวำมลุ่มลึกทำงจติใจ
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แล้วก็จะไม่กังวล	ไม่วิตก	ไม่อนำทรร้อนใจที่ชีวิตฉันไม่ประสบควำมเจริญอย่ำงที่
โลกปรำรถนำ	เพรำะวำ่ได้มีควำมสุขควำมสงบเย็นเป็นรำงวัล	มีควำมพึงพอใจที่
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์และเป็นอยู่อยำ่งเรียบง่ำย
	 ถ้ำหำกว่ำคนเรำมทีัง้สำมมิติคือมิติทีมี่ชวีติทีย่นืยำว	มจีติใจทีก่ว้ำงขวำงและ
มภีำวะภำยในท่ีลุม่ลกึ	เรำกส็ำมำรถบ�ำเพญ็ประโยชน์ให้เกดิขึน้อย่ำงมำกมำยทัง้
แก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืน	 ท�ำให้ได้พบกับชีวิตที่ดีงำมสมบูรณ์พร้อม	 อย่ำงที่ท่ำน
อำจำรย์พุทธทำสได้ให้นิยำมสั้นๆวำ่	ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้นไม่ต้องอำศัยกำลเวลำที่ยำวนำนก็ได้	 แม้จะ
อำยุไม่ยำวแต่เรำก็สำมำรถท�ำชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตท่ีสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้	
แต่หำกมีชีวิตยืนยำวก็ย่ิงช่วยท�ำให้มีประสบกำรณ์มำกพอเพื่อบ่มเพำะจิตใจให้
เกิดควำมลุ่มลึกและสำมำรถใช้ประสบกำรณ์นั้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้	
อย่ำงไรก็ตำมในทำงพุทธศำสนำถือว่ำไม่มีอะไรที่ส�ำคัญเท่ำกับกำรท�ำควำมดีให้
เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำนได้	 ส่วนกำลเวลำหรืออำยุนั้นแม้จะส้ันก็
ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีน่่ำวติก	และเรำกไ็ม่ควรทีจ่ะปรำรถนำหรอืกงัวลว่ำชวีติจะยนืยำว
หรือไม่เพรำะว่ำมันเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอน	แต่ขอให้เรำใช้ชีวิตในแต่ละวัน
อย่ำงมีคุณค่ำ	 ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท	 พร้อมที่จะท�ำควำมดี	 ท�ำปัจจุบันให้ดี
ที่สุด	 เปิดใจรับรู้ควำมทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และใช้ศักยภำพที่มีอยู่เพื่อประโยชน์
สุขของผู้คนทั้งที่อยู่รอบข้ำงและกระจำยออกไปสู่ผู้คนที่อยู่แวดล้อมรวมทั้งไปสู่
ผู้คนในสังคมที่กว้ำงขวำง

	 คุณหมอเสม	พริ้งพวงแก้วเป็นตัวอยำ่งบุคคลที่เริ่มต้นจำกจุดเล็ก	ๆ 	เริ่มต้น
จำกจดุทีต่วัเองถนดัคอืด้ำนกำรแพทย์แล้วขยำยกำรกระท�ำออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง	
เปรยีบเสมอืนคลืน่ทีเ่ริม่จำกจดุเลก็ๆแล้วแผ่กระจำยวงออกไปกว้ำงขึน้	กว้ำงออก
ไปเรื่อย	ๆ	หำกว่ำเรำเริ่มต้นอยำ่งที่ท่ำนได้เป็นแบบอยำ่งแก่เรำ	โดยเริ่มจำกจุด
เลก็	ๆ 	จำกจดุทีเ่รำถนดัแล้วขยำยผลงำนออกไปให้กว้ำงขวำงโดยอำศยัปัญญำและ
กรณุำ	รวมทัง้อำศยัประสบกำรณ์ทีไ่ด้เกบ็เกีย่วสัง่สมมำและแปรให้เกดิประโยชน์
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กจ็ะท�ำให้เกดิอำนสิงส์อย่ำงกว้ำงขวำง	ถึงพร้อมซ่ึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำน
	 อำตมภำพได้ใช้เวลำมำพอสมควรส�ำหรับกำรกล่ำวสัมโมทนียกถำ	 ขอ
อนุโมทนำทุกท่ำนท่ีได้มำร่วมกนัท�ำสิง่ทีเ่ป็นมงคลสงูสดุในวนันี	้ขอให้พวกเรำได้
พร้อมใจน้อมร�ำลึกถึงคุณงำมควำมดีของคุณหมอเสม	 พริ้งพวงแก้ว	 ซึ่งเป็น
ปชูนยีบคุคลของเรำเพือ่ให้ท่ำนมพีลำนำมยัและได้พบกบัควำมสุขใจในทกุขณะที่
ท่ำนมีชีวิตอยู่ร่วมกับเรำ

	 พร้อมกันนีก็้ขออ้ำงคุณพระศรรีตันตรยัอ�ำนวยพรให้ทกุท่ำนทีม่ำประกอบส่ิง
ที่เป็นมงคลในวันนี้ได้มีอำยุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 ได้เจริญงอกงำมในธรรมและมี
ก�ำลังในกำรบ�ำเพ็ญคุณงำมควำมดีให้เกิดประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงด้วยปัญญำ
และกรุณำ	 และเพื่อให้เกิดควำมลุ่มลึกในจิตใจจนกระทั่งได้พบกับควำมสงบเย็น
อันเป็นผลและรำงวัลแห่งกำรท�ำคุณงำมควำมดีอย่ำงยั่งยืนยำวนำนตลอดไป
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โคลงสดุดี ชีวิตและเกียรติยศยิ่ง
ของศาสตราจารย์

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

	 	 กรำบทูลกระหม่อมแก้ว	 ขจัดทุกข์	แผ่นดิน
	 บิดำแห่งสำธำรณสุข	 เสน่ห์หล้ำ
	 เกิดกำรแพทยศำสตร์ยุค	 บุกเบิก	“ศิริรำช”
	 ปรำชญ์เปรื่องแพทย์เจำ้ฟ้ำฯ	 เก่งกลำ้สยำมขวัญฯ

	 	 เสม	พริ้งพวงแก้ว	เก่ง	 รัตนบุรุษ	มนุษย์มณี
	 ใจเมตตำเพื่อนมนุษย์	 ทั่วหน้ำ
	 แพทยศำสตร์เปรื่องปรำชญ์ดุจ	 คุรุเทพ	ไผทสยำม
	 งำมเกียรติยศเก่งกลำ้	 ป่ำวฟ้ำอัญชลี	ฯ

	 	 จบปริญญำแพทย์แล้ว	 ปฏิบัต	ิชัยโชค
	 สู้อหิวำตกโรค	 ห่ำร้ำย
	 อัมพวันช่วยมนุษยโลก	 สลำยโศก	โรคหำย
	 นฤมิตโรงแพทย์ไว้	 ต่อสู้ภยันตรำย	ฯ

๑

๒

๓
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	 	 เมฆสรำ้งฝนช่วยข้ำว	 เลี้ยงมนุษย์	โลกแล
	 แพทยศำสตร์สรำ้งวีรบุรุษ	 แพทย์แก้ว
	 ใจกุศลวิเศษบริสุทธิ์	 ช่วยมนุษย์	ชำติเจริญ
	 เพลินเกียรติยศเพริศแพร้ว	 เลิศแล้วมนุษย์มณ	ีฯ

	 	 เชียงรำย	ฝำกเสน่ห์ไว้	 งำนแพทย	์พิเศษศำสตร์
	 กู้ชีพประชำรำษฎร์	 ทั่วหน้ำ
	 สำธำรณสุขชำติ	 เกียรติยศ
	 ยิ่งใหญ่แพทย์เก่งกลัว	 เพื่อหลำ้เกษมศำนต	์ฯ

	 	 เสม	พริ้งพวงแก้ว	เก่ง	 แพทยศำสตร์
	 ประโยชน์ประเทศชำติ	 รับใช้
	 เสียสละอย่ำงคุรุปรำชญ์	 กัมปนำท	ควำมดี
	 พลีชีพมีแต่ให้	 ศิษย์ไหว้บูชำ	ฯ

๔

๕

๖
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	 	 ดุษฎีบัณฑิตแก้ว	 แพทยศำสตร์	กิตติมศักดิ์
	 จุฬำฯ	มหิดลฯ	เอกรำช	 รุ่งฟ้ำ
	 เมตตำต่อปวงรำษฎร์	 ปรำชญ์เปรื่อง	เลื่องลือ
	 เรืองชื่ออุโฆษเก่งกลำ้	 แหล่งหล้ำอัญชลี	ฯ

	 	 หฤทัยปลูกมิ่งไม้	 สุคันธมำลย	์วิจัยวิจำรณ์
	 รุ่งสติปัญญำญำณ	 สว่ำงจ้ำ
	 เห็นโลกทั่วจักรวำล	 ชีวิต	วิญญำณ
	 ฌำนผ่องใสไหวฟำ้	 หลุดหล้ำเลยสวรรค	์ฯ

	 	 เจตนำโลกอ่อนน้อม	 เจตนำ	จักรวำล
	 เพำะหน่อมนุษย์วิจำรณญำณ	 สวำ่งแจ้ง
	 ประโยชน์เพื่อวิเศษวิศำล	 เกษมสุข	สันติโลก
	 ลบโศกตัณหำแห้ง	 เร่งแล้งอวิชชำ	ฯ

๗

๘

๙
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	 	 น�้ำ	ใสแควใหญ่น้อย	 ดงดึก	หิมวันต์
	 นิ่ง	วิ่งวนเหวลึก	 อยู่ใต้
	 ไหล	เอื่อยบ่อึกทึก	 สงบเสงี่ยม	ดังฤๅ
	 ลึก	สติปัญญำไซร้	 ซ่อนไว้โพธิญำณ	ฯ

	 	 น�้ำ	ใจพุทธผ่องแผ้ว	 คิดวิสุทธิ	์ยุติธรรม
	 นิ่ง	ดิ่งมโนคติสุด	 ลึกล้น
	 ไหล	วิจัยเพ่งวิจำรณ์ดุจ	 สูรย์สวำ่ง	ดินแดน
	 ลึก	แก่นโลกคิดพ้น	 แก่นฟำ้นรกสวรรค์	ฯ

	 	 เจริญศรีสวัสดิ	์วิเศษไว้	 ชีวิต	วิญญำณ
	 พลังเสน่ห์โพธิญำณหวำน	 สว่ำงจ้ำ
	 พุทธธรรมช่วยกรรมฐำน	 งำนทิพย์	นิรพำน
	 ผำ่นวัฏฏสังสำรหน้ำ	 กว่ำฟ้ำมไหศวรรย์	ฯ

ศุกร์ที	่๒๐	พฤษภำคม	๒๕๕๔	แรม	๓	ค�่ำ	เดือน	๖	ปีเถำะ

๑๐

๑๑

๑๒
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โคลงสดุดี ศรีศตวรรษหมอเสม
โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
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หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ
เสม พริ้งพวงแก้ว

	 ขับร้อง	 หงำ	คำรำวำน		 
	 ค�ำร้อง-ท�ำนอง-สมำนเสียง	 ไก่	แมลงสำบ
	 ดนตร	ี	 ฮิเดก	ิโมริ

	 หนึ่งคนยืนหยัด	 หนึ่งศตวรรษ	เสมพริ้งพวงแก้ว
	 ประกำศเกียรติแน่แน่ว	 ประจักษ์แล้วผลควำมดี
	 วีรกรรมผู้สร้ำงสรรค์	 ผู้สร้ำงงำนอันมำกมี
	 ยืนหยัดในชีวี	 สู่รอบป	ีเสม	พริ้งพวงแก้ว

	 *ต�ำนำนเลือดนักสู้	 เรืองรองอยู่อย่ำงวำวแวว
	 ส่องแสง	พริ้งพรำวแพรว	 ดุจดั่งแก้วเจียระไน
	 หนทำงคนท�ำทำง	 ไม่จืดจำงรำ้งแรมไกล
	 หมื่นแสนผู้ยำกไร้	 ประทับไว้ในใจชน

ดนตรี:

	 **ปฎิรูป	ยิ่งใหญ่	 ดั่งแม่นหมำยได้เกิดผล
	 จำกกระทรวงสู่ปวงชน	 ทุกแห่งหนสุขทั่วไทย		
	 จำกหมอเมืองสู่บำ้นนอก	 จำกซอยซอกสู่แดนไกล
	 โรงพยำบำล	อนำมัย	 พ่อเสมได้	คิดเพื่อเรำ

	 หนึ่งคนยืนหยัด	 หนึ่งศตวรรษ	เสมพริ้งพวงแก้ว
	 ประกำศเกียรติแน่แน่ว	 ประจักษ์แล้วผลควำมดี
	 วีรกรรมผู้สร้ำงสรรค์	 ผู้สร้ำงงำนอันมำกมี
	 ยืนหยัดในชีวี	 สู่ร้อยป	ีเสม	พริ้งพวงแก้ว
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ประกายไฟศรัทธา

	 ขับร้อง	 สุรินทร์	อิสมันยี	คีตำญชลี
	 โปรแกรม-ดนตรี	 โอ๊ะ		นวภำพ
		 ซอ	/	ร้องประสำน	 น้องน�้ำ
	 ฮำโมนิกำ้ร์	 สมศักดิ	์อิสมันยี		คีตำญชลี	
	 ค�ำร้อง-ท�ำนอง	 ไก่	แมลงสำบ

20	เมษำยน	2554

เมื่อรุ่งอรุณได้ส่องแสงเรืองรอง
ชนทั้งผองย่อมเรืองรองศิวิไล
อุดมกำรณ์อันงดงำมนี้มอบให้
จำกหัวใจผู้รับใช้ชำติมวลชน

เส้นทำงล�ำบำกงำนแสนเข็ญ
ทุกข์ล�ำเค็ญไม่ย่อท้อจักยอมทน
อุปสรรคขวำกหนำมคุกคำมตน
ใช้เหตุผลใช้ปัญญำมิล้ำแรง

มีชีวำเกิดมำเพื่อชีวิต
ใช้ควำมคิดให้ควำมรู้คู่จิตแกร่ง
จึงทุ่มโถมโหมแรงใจให้เต็มแรง

ควำมเข้มแข็งจุดประกำยไฟศรัทธำ

จึงทุ่มโถมโหมกำยใจให้เต็มแรง
เสมคือแสงจุดประกำยไฟศรัทธำ
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พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว

	 ค�ำร้อง-ท�ำนอง-ขับร้อง	 ไก่	แมลงสำบ
	 โปรแกรม-ดนตรี	 โอ๊ะ	นวภำพ
																												17	เมษำยน	2554	

	 *เกียรติประวัติแพทย์ไทย	 ฝำกไว้ให้คนรุ่นหลัง
	 ชีวิตและผลงำน	ของศำสตรำจำรย์	 นำยแพทย์เสม	พริ้งพวงแก้ว
	 เป็นนักคิดนักสร้ำง	 ผู้น�ำทำงเพริดแพร้ว
	 ปฎิบัติไว้เป็นแนว	 เลิศแล้วผู้สร้ำงธรรม
	 คิดกวำ้งลึกซึ้ง	 คิดชัดและก้ำวล�้ำ
	 หนึ่งผู้ฉลำดท�ำ	 คือผู้งดงำมสร้ำงสรรค์ไทย

	 สุขภำพกำยจิต	 ทุกชีวิตสดใส
	 สังคมปลอดภัย	 ใส่ใจบำ้นเมือง
	 ซื่อสัตย์อดทน	 อ่อนน้อมถ่อมตนลือเลื่อง
	 พ่อเสมผู้ประเทือง	 ให้รองเรืองสังคมใหม่

	 *เกียรติประวัติแพทย์ไทย	 ฝำกไว้ให้คนรุ่นหลัง
	 ร้อยปีสรำ้งผลงำน	คุณูปกำร	 พ่อเสม	พริ้งพวงแก้ว

ดนตรี

เสมำบอกเขต	เปรียบพ่อเสมหลักคงไว้
บอกเขตธรรมสังคมไทย	มิให้กล�้ำกรำยเหล่ำทรชน

ร่วมปกป้องคนด	ีพรหมวิหำรสี่ในใจตน
อุดมกำรณ์เพื่อมวลชน	ผู้ทุกข์ทนคนร่วมทำง
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เสม พริ้งพวงแก้ว 
Sem Pring-Puang-keo
พระนคร
 บุรุษผิวคลำ้� ร่�งใหญ่ หวีผมแสกกล�งโดย
เส้นผมไม่กระดิกแม้แต่เส้นเดียว แต่งก�ยสม๊�ท 
เป็นใครไปไม่ได้ นอกจ�กผูท้ีห่ล�ยคนเรยีกกนัว่� ลงุ
เสม. เสมฟักตัวม�จ�กเทพศิรินทร์ กิริย�ม�รย�ท
เรียบร้อยเงียบ ๆ ขรึม ทำ�ง�นเอ�จริงเอ�จังเป็น
ระเบียบ เพื่อน ๆ เห็นเสมนั่งอยู่กับโต๊ะหมกอยู่กับ
กองตำ�ร�เสมอ และแน่นอนในก�รเรียนเสมเป็น
ด�ร�คนหนึ่งของชั้น นอกจ�กก�รเรียนยังมีวิช�ท่ี
อวดฝีมือได้ คือ ไวโอลิน และ แท๊ปด�้นซ์ เห็นจะ
เป็นเพร�ะปีน้ีเป็นปีสุดท้�ย เร�จึงเห็นเสมจับแรค
เก๊ตไล่ตีลูกขนไก่ในตอนเย็นเสมอ ๆ เป็นนักชักกะ
เย่อคนหนึ่งของคณแพทย์ ซึ่งไม่พ้นร�งวัลที่สอง 
สกัคร�ว. เพือ่นร่วมชัน้หวงักนัว่� เสมจะเป็นคนหนึง่ 
ที่จะนำ�ชื่อเสียงในท�งแพทย์ ม�สู่นิสสิตรุ่น ๒๔๗๘ 
เสมสนใจในวชิ�สตูศิ�สตร์และน�รเีวชวทิย�. คว�ม
สุขุมใจเย็นของเข�อย่�งน้อยคงจะช่วยเข�ม�ก.

อ�ยุ ๒๔ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์

พ.ศ. ๒๔๗๒
“ลุง”

อุดม โปษะกฤษณะ
Udom Poshakrishana
พระนคร
 อุดมเป็นพีช่�ยใหญ่ของโปษกฤษณะอกีสองคน
ที่จะสำ�เร็จจ�กศิริร�ชปีนี้ พวกเร�ทุกคนเรียกเข� 
“พ่ีดม” เพร�ะนอกจ�กคว�มเป็นผูใ้หญ่แล้ว อดุมยงั
มกีล้�มทีน่่�กลวั และซ้อมคว�มโตของเข�เสมอด้วย
ก�รต่อยมวย ว่�ยนำ�้ และพ�ยเรอื. และทมีชกักะเย่อ 
อนัไม่เคยพล�ดทีส่องกท็ิง้เข�เสยีไม่ได้ เข�ไม่สูพ้อใจ
ในคว�มยตุตธิรรมของแย้ลงรูปีนี้นัก อุดมเป็นด�ร�
คนหนึ่งในก�รเรียน เข�ได้เหรยีญร�งวลัในก�รเป็น 
ทีห่นึง่ในแผนกสรรวีทิย� และแผนกพย�ธิวิทย�ถึง
สองเหรียญ เขียนหนังสือไวและสวย โน้ตที่เข�จด
โดยตรงจ�กป�ฐกถ�ทีเ่ป็นรถไฟด่วน ทำ�ให้หล�ยคน
เข้�ใจว่�เข�ไปทำ�โน๊ตใหม่เสมอ เข�ฝ�กศิลปของ
ก�รเขยีนภ�พไว้ในหนงัสอืหล�ยแห่ง. ปีนีเ้ข�ได้รบั
เลือกเป็นผู้แทนหอศิริร�ช คว�มโตของร่�ง คว�ม
ง�มของหัวใจ และก�รมุอย่�งไม่กลัวต�ย เป็นล�ง
บอกว่�ต่อไปอดุมจะเป็นอ�ยรุแพทย์ทีรุ่น่ ’๗๘ ภมูิใจ
อีกคนหนึ่ง.

อ�ยุ ๒๕ ปี
มัธยมบริบูรณ์ ร.ร.มัธยมวัดเทพศิรินทร์

พ.ศ. ๒๔๗๒
“พี่ดม”



วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขบวนการสานต่อ
หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม:

เสม พริ้งพวงแก้ว

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

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

๑ คนยืนหยัด  ๑ ศตวรรษ  เสม พริ้งพวงแก้ว
ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพ

ื่อสังคม: เสม พ
ริ้งพ

วงแก้ว
๒
๕
๕
๔

ร่วมจัดทำ�โดย
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