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 วันนี้เปนวันที่คุณหมอเสม พริ้งพวงแกว อายุครบ 100 ป พอดี คุณหมอเปน ปูชนียบุคคลรุนเกาแกผูหนึ่ง
ในวงการบริหารและการสาธารณสุขของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาในชวงชีวิตที่ผานมา ไดเปนที่ประจักษวา
คุณหมอมีสวนรวมและมีบทบาทที่มีคุณคาตอสังคมเสมอมา ซึ่งผมในฐานะบุคคลที่รูจักและศรัทธาในตัวคุณหมอ
มาเปนเวลาชานาน อยากจะขอโอกาสนําเรื่องบางเร่ือง เก่ียวกับคุณหมอมาเลาสูกันฟงในวันนี้ 
 มีผูเคยเลาใหผมฟงวา คุณหมอเคยตั้งปณิธาน 2 ขอ ไวกับตนเองวา หลังจากศึกษาเลาเรียนสําเร็จแลว 
จะ “ทํางานเพื่ออนาคตของสวนรวม เพื่อชาติ และประชาชน” และ “เร่ิมบุกเบิก อุทิศตัวใหกับบานเมือง
โดยเริ่มจากทองถิ่นทุรกันดาร”  อุดมการณเชนนี้ ถาไมมีความมานะ อดทน และความต้ังใจจริงแลว ก็ยากที่จะ
ประสบความสําเร็จและถาไมใชเปนคนดีจริงก็จะไมประสบความสําเร็จเชนกัน และเทาที่ผานมานี้  ก็ได
เปนที่ประจักษกับคนในสังคมไทยแลววาคุณหมอเสม พริ้งพวงแกว ไดมุงม่ันทําในสิ่งที่ทานไดต้ังปณิธานไวหรือไม 
 แรงบันดาลใจที่ทําใหคุณหมอเกิดปณิธานดังกลาวมาจากสิ่งสําคัญ 3 ประการ ประการแรกจากคําสั่งสอน
ของมารดาที่วา “ชีวิตที่ลําบากเปนชีวิตที่เจริญ” และ “ควรมีเมตตาชวยเหลือคนที่เขาทุกขยากกวาเรา” ประการที่
สอง จากสิ่งแวดลอมที่ดีที่คุณหมอไดประสบมาเมื่อครั้งเด็ก ๆ ที่วังสระปทุม ซึ่งสมัยนั้น สมเด็จพระสวรินทราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ซึ่งประทับอยู ณ ที่นั้น ไดพระราชทานความเมตตากรุณาชวยเหลือสงเคราะห
เปนเนืองนิตยแกชาวบานที่เดือดรอน รวมทั้งไดทรงอุปถัมภคุณหมอและมารดาซึ่งถวายงานอยูในวังสระปทุมดวย  
ประการที่สุดทายจากประสบการณของคุณหมอเองระหวางเรียนหนังสือ ซึ่งระหวางปดเรียนภาคฤดูรอนไดมี
โอกาสไปเย่ียมเยียนชนบท และไดเห็นวาคนบานนอกเขาลําบากกวาคนในกรุงมาก จึงเกิดความต้ังใจที่วา “เม่ือ
เรียนจบแลวนาจะไปที่ที่เขาตองการเรา”  
 จากประวัติไดที่บันทึกไว เม่ือคุณหมอจบหลักสูตรแพทยจากศิริราชในป พ.ศ. 2478  ไดเกิดโรคอหิวาต
ระบาดในภาคกลางของประเทศไทย  คุณหมอซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 24 ป ก็อาสาสมัครเขารวมในโครงการปราบ
โรคระบาดในครั้งนั้น และออกไปต้ังโรงพยาบาลเอกเทศปราบอหิวาตระบาดที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยคุณหมอออกไปคนเดียว ไมมีแมแตผูชวย  โรงพยาบาลก็คือศาลาวัดธรรมดานี่เอง ไมมีเตียง ไมมีโตะ ตอนแรก
ก็ไมคอยมีคนมาใหรักษาเลย เพราะชาวบานคิดวาเปนอหิวาตแลวตายแน ๆ ไมตองรับการรักษาใหเสียเวลา  แต
ชาวบานคนหนึ่งเปลี่ยนใจ นําคนไขรายแรกที่ชาวบานคิดวานาจะตายแลว แตอยากใหหมอลองรักษาดู หลังจาก
คุณหมอใหน้ําเกลือไปตลอดวันตลอดคืน คนไขดังกลาวก็มีชีวิตรอดขึ้นมา จนภายหลังมีคนไขแหกันมารับการ
รักษามากมาย คนไขแตละรายจะตองไดรับน้ําเกลือถึง 4-5 ลิตร จึงจะมีอาการดีขึ้น จนกระทั่งเกิดสถานการณขาด
แคลนน้ําเกลือ อันเปนอุปสรรคเฉพาะหนา ซึ่งคุณหมอก็ตองคิดคนแกปญหาดวยตนเองดวยการผลิตน้ําเกลือขึ้นใช
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รักษาคนไขโดยนํา นวัตกรรมของชาวบานในการตมเหลาเถื่อนมาดัดแปลงเปนเครื่องมือในการผลิต ซึ่งก็ไดผลดี
อยางไมเคยคาดฝนมากอน และไมเคยปรากฎในวงการแพทยของไทยในสมัยนั้น 
 ในขณะที่คุณหมอปฏิบัติงานอยูที่อัมพวา ก็ไดคิดคนถึงการปองกันโรคอหิวาตในขณะนั้นเพ่ือมิใหเชื้อโรค
จากผูปวยแพรกระจายไปสูคนอื่น ทําใหการระบาดของโรคในอัมพวาสงบลงในเวลาตอมา 
 ดวยเจตนาอันแนวแนท่ีจะตองเปนแพทยชนบท หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของโรงพยาบาลเอกเทศที่
อําเภออัมพวาแลว คุณหมอก็เขามารับการอบรมทางการรักษาโรคภัยไขเจ็บที่มักเกิดขึ้นเปนประจํากับคนไขใน
ชนบท ณ วชิรพยาบาล ในกรุงเทพฯ  กอนยายออกไปรับราชการที่นครสวรรค ซึ่งที่นครสวรรคนี่เอง มีเร่ือง
ประหลาด ๆ เกิดขึ้นกับคุณหมออีกเรื่องหนึ่ง 
 คุณหมอถูกตามตัวในยามดึกใหออกไปทําคลอดใหกับชาวบาน ซึ่งอาศัยอยูบนเรือนจับปลากลางบึง
บอระเพ็ด ในเรือนหลังนั้นมีกันอยู 3 คนเทานั้น คือ หมอ คนไขและสามีคนไข คุณหมอทําคลอดอยูนานจนเหงื่อตก
ก็ยังไมสําเร็จ สามีคนไขก็เหงื่อตกเชนเดียวกันกับคุณหมอ สุดทายก็บอกคุณหมออยางเหี้ยมโหดวา “คุณหมอ ถา
เมียผมตาย คุณหมอกลับบานไมไดนะ” แตในที่สุดคุณหมอก็ทําคลอดจนสําเร็จและรอดพนจากวิกฤตการณ
ครั้งนั้นมาได เขาใจวาในยามคับขันเชนนั้นคุณหมอคงจะระลึกถึงคติ 2 ขอ คือ “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน” และ ความ
พยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จยอมอยูที่นั่น”  
 ตอมาในป พ.ศ. 2480 คุณหมอไดถูกยายไปประจําที่เชียงราย และดวยความเชื่อม่ันในตัวเองที่มีมากขึ้น
จากการเรียนรูและประสบการณในดานบริหารจัดการในสถานการณคับขันหลาย ๆ ครั้งที่ไดสั่งสมมาจากอัมพวา
และนครสวรรค ทําใหคุณหมอสามารถขึ้นไปสรางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหจนสําเร็จกลายเปน
โรงพยาบาลที่ตองใหการดูแลรักษาราษฎรถึง 800,000 คน ในจังหวัดเชียงราย  การสรางโรงพยาบาลดังกลาวใน
ขณะนั้นแทบไมตองใชเงินของทางราชการเลยแมแตสตางคแดงเดียว แตดวยลําแขงของคุณหมอและทุนทรพัยของ
ราษฎรชาวเชียงรายทั้งสิ้น  สิ่งที่ทางรัฐบาลจัดหามาใหก็มีแตนายแพทยเพียงหนึ่งเดียวซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง
แค 26 ป  
 จังหวัดแดนไกลอยางเชียงรายซึ่งในขณะนั้นจําตองใชการเดินทางโดยรถไฟ 1 คืน กับ 1 วัน จากเมือง
หลวงไปลงที่ลําปาง แลวตองนอนคางอีก 1 คืนที่ลําปาง กอนตอรถบรรทุกขาวหรือสินคาอีก 12 ชั่วโมง 
จึงจะถึงตัวจังหวัดเชียงราย  ในระหวางสงครามโลก คร้ังที่ 2 ต้ังแตป พ.ศ. 2484 – 2488  การเดินทางบางครั้งตอง
ใชเวลาถึง 2 – 3  เทาตัวอันเนื่องมาจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรคูสงคราม และการปฏิบัติงานก็ยิ่งยาก
รําเค็ญกวาเดิมหลายเทาเชนกัน เคร่ืองไมเครื่องมือและยาที่ใชในการรักษาพยาบาลนั้น ขาดแคลนเปนอยางมาก 
ถึงขั้นจําตองผลิตของจําเปนทุก ๆ อยางขึ้นมาใชเอง  บอยครั้งตองนําสมุนไพรที่พอหาไดขึ้นมาใชแทนยารักษา
แผนปจจุบัน   
 ในระหวางสงคราม มีผูบาดเจ็บลมตายจากการสูรบบนพ้ืนดินและการโจมตีทางอากาศเปนจํานวนครั้งละ
มาก ๆ  คุณหมอเปนทั้งผูขนคนไขมาโรงพยาบาล เปนสัปเหรอขนศพมาเก็บไวชั่วคราวที่โรงพยาบาล  ที่รอดตายก็
นํามาทําการบําบัดรักษา ผาตัดผูบาดเจ็บเชาจรดเย็น เย็นจรดเชาอยูหลาย ๆ ครั้ง 
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 ต้ังแต พ.ศ. 2480 มาจนถึง พ.ศ. 2494 คุณหมอไดอุทิศตนอยางที่ไมเคยบงบอกถึงความเหน็ดเหนื่อย จน
ทําใหโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหสามารถใหบริการทางสาธารณสุขแกราษฎรอยางภาคภูมิครบถวน ทั้ง
คนไขชาย คนไขหญิง หรือแมกระทั่งพระสงฆอาพาธ ในดานอายุร กรรม ศัลยกรรม สูติกรรม ทันตกรรรม โดยคุณ
หมอลงมือเองทั้งหมดในระยะตน ๆ 
 และที่เชียงรายนี้เองคุณหมอไดแสดงใหเห็นวา เปนผูมี “คุณธรรมกตัญูรูคุณ”  แมกับคนตางชาติ 
กลาวคือ ในระหวางสงครามมีมิชชันนารีประมาณ 50 คน หนีกองทัพญ่ีปุนขึ้นไปเชียงรายเพ่ือจะออกไปพมาและ
อินเดีย คุณหมอเห็นวามิชชั่นนารีเหลานี้เคยมาชวยเหลือประชาชนคนไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผานมา คุณหมอ
จึงเสี่ยงชวยใหคนเหลานี้หนีออกจากประเทศไทยทั้ง ๆ ที่ทางการสั่งปดพรมแดนแลว แตก็ดวยกุศโลบายที่มิไดทํา
ใหบานเมืองมีความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น   
 ในระยะเวลาทาย ๆ ของการทํางานในชนบท คุณหมอไดมีโอกาสเดินทางไปเย่ียมโรงพยาบาลของรัฐบาล
ในทุกภาคของประเทศไทย โดยรวมเดินทางไปกับแพทยชาวอเมริกัน ชื่อ นพ. เบน ไอสแมน ผูซึ่งมีบทบาทชวย
พัฒนาการสาธารณสุขของประเทศของเรา  การเดินทางเปนแรมอาทิตยแรมเดือนในครั้งนั้น ทําใหคุณหมอได
เรียนรูและมีประสบการณของการสาธารณสุขทั่วประเทศ อันเปนปจจัยสําคัญที่จะนํามาพัฒนาประเทศทางดาน
การสาธารณสุขตอไป 
  หลังจากปฏิบัติงานในชนบทรวมกันเปนเวลา 17 ป ในป พ.ศ. 2494 ทางรัฐบาลไดเรียกตัวคุณ
หมอใหกลับเขามาทํางานดานบริหารและจัดการในกรุงเทพฯ โดยขณะนั้นรัฐบาลมีเปาหมายของรัฐบาลอยู 3 
ประการ คือ 

1. การกอต้ังโรงพยาบาลหญิงและโรงพยาบาลเด็ก ใหบริการทางดานสูติกรรมเพ่ือเพ่ิมประชากรของ
ประเทศ ซึ่งในขณะนั้นมีเพียง 18 ลานคน 

2. การสรางโรงพยาบาลจังหวัดใหครบทุกจังหวัด และ 
3. การกอต้ังโรงเรียนพยาบาลของกรมการแพทยเพ่ือผลิตพยาบาลไปทํางานในชนบท 
นโยบายทั้ง 3 ขอนี้เปนนโยบายทางการเมืองเฉพาะของรัฐบาลในขณะนั้น จึงเปนโอกาสแรกที่คุณหมอเขา

มายุงเกี่ยวกับการเมืองระดับประเทศ และเขามาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลหญิง (ปจจุบันคือ
โรงพยาบาลราชวิถ)ี จนเจริญกาวหนาทัดเทียมเปนโรงพยาบาลระดับตน ๆ ของประเทศ โดยใชเวลาพัฒนา
เพียง 6 ป เทานั้น  

คุณหมอไดแสดงความสามารถในการบริหารจัดการใหกับรัฐหลายโครงการ อาทิเชน  
 ในปแรกของโรงพยาบาลหญิง สามารถใหบริการกับคนไขผูปวยนอกถึง 30,297 รายในขณะที่มี

ผูปวยใน 3,619 ราย และดวยแพทยประจําเพียง 4 คนเทานั้น  
 เปนนายแพทยคนแรกของโลกที่ทําการผาตัดแยกฝาแฝดของไทยเปนผลสําเร็จ 
 กอต้ังการผลิตนักเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลและอนามัย สงพยาบาล

ไปศึกษาตอตางประเทศ 
 ต้ังธนาคารเลือดและน้ําเหลืองคร้ังแรกของประเทศซึ่งเริ่มงานติดตอกันมาต้ังแตเชียงราย 
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 จัดสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดและอําเภอไดอยางครบถวนทุกจังหวัดและอําเภอ 
 ยกระดับมาตรฐานการแพทยไทยขึ้นสูความเปนผูนําทางการแพทยระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยใชเวลาเพียง 10 ป  
 คิดคนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทยโดยใหรูจักและเขาใจสังคมและ

สิ่งแวดลอมกอนการศึกษาเทคนิคการรักษาพยาบาล 
 นําการบริหารงานมูลนิธิตาง ๆ กวา 20 มูลนิธิ เพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหกับบานเมือง 
 จัดตั้งสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับหมูบาน จัดตั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขและผูสืบขาวสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีจํานวนรวมกันแลวถึง 600,000 คน  
 จัดต้ังแนวทางพัฒนาดานสังคมในระยะยาว 
 เปนผูแทนของประเทศไทย ทํางานและประสานงานรวมกับองคกรดานสาธารณสุขของ

ตางประเทศและสหประชาชาติ 
 ริเริ่มโครงการร้ือฟนแพทยอายุรเวทและแพทยแผนไทยเดิม และใชสมุนไพรมาบําบัดรักษาโรคซึ่ง

เปนบอเกิดของการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งของชุมชนยากไรในปจจุบันนี้ 
สวนทางดานการเมืองและนิติบัญญัติ คุณหมอไดอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชนใหไวกับชนรุนหลัง อาทิ

เชน  
 ระหวางป พ.ศ. 2516 - 2518 ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย   

และระหวางป พ.ศ. 2523 - 2526 ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอีก 2 สมัย ซึ่งในสมัยนั้นการ
คัดเลือกผูบริหารระดับสูงของประเทศจะอยูบนรากฐานของ “คุณธรรม ความสามารถ” และเปนคนที่ประชาชน
เคารพนับถือเทานั้น คุณหมอไดปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขไดสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น สามารถ
รวบรวมการปองกนัและรักษาโรคภัยไขเจ็บเขาดวยกัน กอเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คลองแคลว คลองตัวย่ิงขึ้นใน
การใหบริการสาธารณสุขทั่วประเทศทั้งสวนกลางและชนบท ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญหลวงที่สุดของ
กระทรวงและใชปฏิบัติมาจนถึงปจจุบันนี้  

 ริเร่ิมแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ เนนการกระจายบริการทางสาธารณสุขไปสูทองถ่ิน
ชนบทใหมากขึ้น พรอมทั้งจัดต้ัง “โครงการพัฒนาสังคม” ใหแกสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือให
ทุกสวนราชการผนึกกําลังกันแกปญหาในชนบทอยางมีแบบแผนและขั้นตอน 

 ชักชวนประชาชนใหเขามามีบทบาทรวมแผนการพัฒนางานดานการเมืองและตอตานขจัดความ
ไมถูกตองทางการเมืองของสังคมของเราในอดีตและปจจุบัน  

 เปนศูนยกลางของ “ผูท่ีรักความถูกตอง รักความเปนธรรมในสังคม” โดยเปนประธานกอตั้ง 
“ศูนยรวมน้ําใจไทย” เพ่ือรณรงคหาเงินทุนชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยพิบัติจากการนองเลือดทางการเมือง
หลายครั้ง กอนหนาที่ทางหนวยงานของรัฐจะออกมารับผิดชอบเสียอีก  
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เรื่องดี ๆ เกี่ยวกับคุณหมอเสม พริ้งพวงแกว ยังมีอีกมากมาย และอีกหลาย ๆ ดาน และคงจะมีผูที่ชื่นชม 
ศรัทธาในตัวคุณหมอเสม พร้ิงพวงแกว อีกจํานวนไมนอยที่อยากจะมาแสดงมุทิตาจิตตอคุณหมอในโอกาส
ครบรอบ 100 ป ในวันนี้ และสําหรับผม ในฐานะที่ไดเคยวิสาสะและรวมงานกับทานในหลายโอกาส อยากเห็นคน
ในสังคมไทยทั้งในปจจุบันและอนาคตไดยึดถือแนวทางการทํางานและการปฏิบัติตนของทานผูนี้เปนแบบอยาง 
กลาวคือ ทานเปนผูสนับสนุนทางความคิดและใหกําลังใจอยางสําคัญแกคนรุนใหม ใหกลาทําใน “สิ่งท่ีกาวหนา
และถูกตอง”  ทานเปนนักบริหารที่แกไขปญหาอยางเด็ดขาดภายใตสภาวะที่คับขัน เปนนักตอสูเพ่ือความดีโดย
ไมเคยทอแทกับอุปสรรคใด ๆ  และทานเปนผูที่ “ไมเคยยอมใหอิทธิพลหรืออามิสใดๆ มามีอํานาจเหนือ
ความถูกตองและผลประโยชนของประชาชน”  


