
                                                                                                                                                        
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
หนึ่งคนยืนหยดั หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแกว  

คร้ังท่ี 3/2554 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.20 - 19.55 น. 
ณ หอง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ ชั้น 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ  
 

1. ศ.เกียรติคณุ นพ. ไพจิตร  ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่ปรึกษา 
2. นพ. วิชัย  โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิแพทยชนบท           ประธานกรรมการ 
  กรรมการหอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ 
  สุขภาพไทย 
3. ผศ.ภญ. สําลี  ใจด ี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา          รองประธานกรรมการ 
  ประธานมูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย   
4. คุณชัชวาลย  พร้ิงพวงแกว กรรมการมูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว  รองประธานกรรมการ 
5. นพ. ศิริวัฒน  ทิพยธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รองประธานกรรมการ 
6. รศ.ดร. อนงคนาฏ  เถกิงวิทย ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ 
7. ผศ.ภญ.ดร. นยิดา  เกียรติยิ่งอังศุลี ผูอํานวยการสถาบันวิจยัสังคม    กรรมการ 
  กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
8. รศ.ดร จุมพล  รอดคําดี ผูอํานวยการสถานีวิทยแุหงจฬุาลงกรณ  กรรมการ 
  มหาวิทยาลัย 
9. คุณสันติสุข  โสภณศิริ กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย   กรรมการ 
10. นพ.ดร. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการหอจดหมายเหตแุละ  กรรมการ 
  พิพิธภัณฑสุขภาพไทย 
11. รศ.ดร. โคทม  อารียา ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  กรรมการ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
12. อาจารยจิราพร  เครือโสภณ ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์สมาคมศิษย   กรรมการ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
13. ผศ. พงษศักดิ์  กรรณลวน กรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตรเพื่อสังคม  กรรมการ 
14. รศ.ภก.ดร. วิทยา  กุลสมบูรณ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
15. ผศ.ภญ.ดร. วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม  กรรมการ 
16. ภก. วิเชียร  คตุตวัส ประธานกลุมเพื่อนมหิดล   กรรมการ 
17. ดร. กวิน  พร้ิงพวงแกว กรรมการมูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว  กรรมการ 
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18. คุณอัจฉรา  สุนทรวาทิน กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก   กรรมการและ 
  มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว   เลขานุการ 
19. คุณปารณัฐ  สุขสุทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ    กรรมการและ 
  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางาน 
 

1. รศ. ฉลอง  สุนทราวาณิชย  ผูอํานวยการหอประวัติจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   
2. ผศ.ดร. พนิดา ดามาพงศ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
3. คุณเพชรา  ภูริวัฒน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรพัยากรมนษุย  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. คุณเยาวดี  ฟาสวาง ผูอํานวยการฝายอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. คณุฉววีรรณ  ทิมา ผูอํานวยการกลุมภารกิจดานอํานวยการ  
  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. นพ. ปราการ  ถมยางกูร ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
7. รศ.ดร. สุรีพร  ธนศิลป รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
8. อ.ดร. เขมิกา  ยามะรัต ผูชวยคณบดี วทิยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9. ภญ. สรีรโรจน สุกมลสันต นักวิชาการ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. คุณสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข ผูจัดการสถานีวิทยแุหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11. คุณวิสิฐ  อัศวขจรสกุล ผูจัดการสถานีวิทยแุละโทรทัศนสุขภาพแหงชาต ิ
12. คุณรัชนี  จันทรเกษ กรรมการมูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย 
13. คุณกรรณกิาร  กิจติเวชกลุ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
14. คุณเชษฐา  มัน่คง ผูจัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
15. คุณฐิติมา  หิรัญวงศ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเดก็ 
16. คุณวัฒนา  นราพล ผูจัดการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
17. คุณณีนอย  ปติเจริญ ผูจัดการมูลนิธิหมอชาวบาน 
18. คุณกนษิา  จิราทิพย ผูประสานงานมูลนิธิหมอชาวบาน 
19. คุณจิตภิัสร  จิระโชติอนันต สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 
20. คุณอุดม  วงษสิงห สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 
21. คุณอุษา  ชีวจําเริญ สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ
22. คุณมธุรส  ศิโรวิตยกุล สํานักวิจยัสังคมและสขุภาพ 
23. คุณพลินี  เสริมสินสิริ สํานักการสื่อสารทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
24. คุณเขมวดี  ขนาบแกว สํานักการสื่อสารทางสังคม สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
25. คุณนภนาท  อนุพงศพัฒณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ผศ.ภญ. สําลี ใจดี รองประธานกรรมการเสนอใหฝายเลขานุการนําเสนอภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให ฯพณฯ องคมนตรี อําพล เสนาณรงค นําตะกราเครื่องหอมพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เยี่ยมอาการ ศ.นพ.เสม พร้ิงพวง
แกว ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554   และภาพที่พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดใหผูแทนพระองคนําตะกราดอกไมและเครื่องหอมประทานเยี่ยมอาการ ศ.นพ. 
เสม พร้ิงพวงแกว ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 

มติท่ีประชุม  รับทราบดวยความชื่นชม 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน  

“๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2554 

นพ. วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการฯ เชิญใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 
“๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” คร้ังที่ 2/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 

มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงาน คร้ังท่ี 2/2554  
 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2554 

ความกาวหนาในการดําเนนิงานดานตาง ๆ มีดังนี ้

3.1 ฝายพิธีสงฆและฝายสถานที ่ 

รศ.ดร. อนงคนาฏ  เถกิงวิทย ผูประสานงานคณะทํางานฝายพิธีสงฆ และประธานคณะทํางานฝายสถานที่แจงวา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับดําเนินการจัดพิธีสงฆทําบุญครบ 100 ป ของ ศ.นพ. เสม ในชวงเชา โดยประสาน
กรมการศาสนาในการนิมนตพระสงฆจากวัดปทุมวนาราม  พิธีสงฆจะจัดที่หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ ซ่ึง
สามารถรองรับแขกไดประมาณ 120 ทาน สวนสถานที่รับประทานอาหารกลางวันของผูมารวมงาน จัดที่หอง 
108 ซ่ึงสามารถจัดที่ไดประมาณ 80 ที่ และสามารถขยายออกไปรอบนอกไดอีก 40 ที่ ทั้งนี้ จะจัดอาหารไว
สําหรับแขก 140 ทาน ซ่ึงรวมเจาหนาที่/คณะทํางานจัดนิทรรศการดวย  

สําหรับงานในภาคบายที่หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะมีการบันทึกเทปวีดิทัศนและถายทอดสด
ทาง website/วิทยุแหงจุฬาฯ ตลอดงานดวย 
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3.2  ฝายตอนรับและลงทะเบียน 

ที่ประชุมมีขอสรุปดังนี้ 
1. ขอใหประสานเรื่องหนังสือที่ระลึกสําหรับผูเขารวมงานโดยเฉพาะหนังสือปกแข็ง “เกียรติประวัติแพทย
ไทย ฝากไวใหคนรุนหลัง ของ ศ.นพ.เสม” ซ่ึงมีจํานวนจํากัดประมาณ 500 เลม 
2. การมารวมงานของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร 200 คน และนักเรียนพยาบาลอีกประมาณ 200 คน ควร
ระบุใหทราบวาจะมอบหมายหนาที่ใดใหรับผิดชอบ เพื่อใหทุกคนมารวมงานอยางมีความหมายในการสืบทอด
เจตนารมณของ ศ.นพ. เสม 
3. ขอใหเพิ่มอาหารกลองสําหรับนักเรียนที่เขารวมรวมงานทั้ง 400 คน  
4. ควรมีการประชุมนักเรียนเพื่อมอบหมายงานและดูสถานที่กอนวันงาน ซ่ึง นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 
รับดําเนินการ โดยจะไปวางแผนการจัดการกอน  ประธานฯ เสนอ ใหแจกหนังสือใหนักเรียนนําไปศึกษาเพื่อทํา
ความเขาใจ โดยจะเปนฉบับยอ หรือหนังสือการตูนของมูลนิธิเด็กที่ทําเกี่ยวกับชีวิตชวงแรกของ ศ.นพ. เสม ก็ได 

3.3  ฝายวชิาการ 

นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ประธานคณะทํางานฝายวิชาการ สรุปการดําเนินงานของฝายวิชาการดังนี้ 

1. จัดทําวีดิทัศนประวัติและผลงานของ ศ.นพ. เสม โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณผูที่เคยทํางาน
กับ ศ.นพ. เสม จัดทําเปนวีดิทัศน 2 ชุด ความยาวประมาณ 10 นาที และ 25 นาที  นอกจากนี้ ยังมีสารคดี 100 
ตอน ซ่ึงไดติดตอรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” เพื่อนําออกอากาศในรายการดังกลาวดวย 
2. จัดทําชุดนิทรรศการ โดยมอบหมายใหคุณวีรศักดิ์ จันทรสองแสง เปนผูยอยขอมูลเพื่อใหทีมออกแบบ
จัดทําชุดนิทรรศการขึ้น 2 ชุด สําหรับจัดแสดงประจําที่หองสมุด ๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว อาคารสุขภาพ
แหงชาติ 1 ชุด และอีก 1 ชุด สําหรับจัดแสดงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหลังจากนั้นสามารถใหองคกรอื่น ๆ ขอยืมไปจัดแสดงตอได 
3. การนําเนื้อหาวิชาการออกสูสาธารณะ โดยจะติดตอคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เพื่อเชิญอาจารยจิราพรไป
ออกรายการ ทําการตามหาฝาแฝดที่ ศ.นพ. เสม ไดเคยผาตัดไว เชน คูแฝดชื่อ ปราจีน – บุรี ซ่ึงผาตัดเมื่อ 22 ธันวา 
พ.ศ. 2505 เพื่อเชิญมารวมงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
4. การรวบรวมเอกสารของ ศ.นพ. เสม ไวที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ซ่ึงขณะนี้รวบรวม
ไดประมาณ 100 กลอง ปรากฎวา พบเอกสารบันทึกดวยลายมือของ ศ.นพ. เสม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ัง
แรกของนายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2516 ดวย 

3.4  ฝายประชาสัมพันธ 

คุณพลินี  เสริมสินสิริ ผูประสานงานคณะทํางานฝายประชาสัมพันธ รายงานดังนี้ 

1. ตามที่ นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  ไดเสนอชื่องานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ใหคณะกรรมการและ
คณะทํางานเลือก 6 ช่ือ นั้น ขอใหที่ประชุมลงมติเลือกเพื่อใชประชาสัมพันธในทุกสื่อดวย   
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ที่ประชุมมีมติเลือกชื่อ “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พร้ิงพวงแกว” และมอบฝายเลขานุการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง “ตราสัญลักษณ” ของงานตอไป 
2. การจัดพิมพสูจิบัตร จํานวน 2,000 ใบ สําหรับแจกผูรวมงานและสื่อมวลชน อยูในระหวางการเตรียมการ 
3. การจัดทํา banner ประชาสัมพันธบน website ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น ขอใหองคกรตาง ๆ 
นําไปลงใน website ของตนเอง และในเครือขายสังคมตาง ๆ ดวย 
4. การแถลงขาว จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หองสมุด ๑๐๐ ป  ศ.นพ.เสม พร้ิงพวงแกว 
อาคารสุขภาพแหงชาติ ช้ัน 1 โดยจะเชิญสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ มารวมงาน 
5. การถายทอดสดในวันงานจะถายทอดสดผานสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถานีวิทยุและ
โทรทัศนสุขภาพแหงชาติ  และ website ของกลุมศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน  ทั้งนี้ ภายหลังจากวันงาน  กลุม
ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน จะจัดทําวีดิทัศนสรุปสาระสําคัญของงานและรวบรวมขาวที่เผยแพรผานสื่อมวลชน
ตาง ๆ ไวใหดวย 
6. การลงทะเบียนลวงหนา จะประสานกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ซ่ึงมีโปรแกรมการลงทะเบียนลวงหนา และจะ
เชิญชวนใหผูสนใจรวมงาน ทําการลงทะเบียนลวงหนาผาน website โดยจะไดรับหนังสือปกแข็งของ ศ.นพ.เสม 
เปนที่ระลึก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และชวยกันนําขอเสนอแนะไปดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ประกาศโครงการจัดงาน ๑๐๐ ป  ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว ท่ี ๑/๒๕๕๔ เร่ือง ประกาศแตงตั้งคณะท่ี
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางานจัดงาน ๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว 

ประธานฯ เชญิใหองคกรเจาภาพชวยกนัเสนอชื่อกรรมการ/คณะทํางานเพิ่มในประกาศฯ โดยแจงความจํานงดวน 
เพื่อจะไดนําเสนอ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ลงนามตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.2 โครงการจัดงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” 

นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย จะดําเนินการปรับแกโครงการในสวนหลักการเหตุผลใหกระชับยิ่งขึ้น เพื่อใหทุก
ฝายไดใชเปนเอกสารอางอิงฉบับเดียวกัน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 การจัดพิมพบตัรเชิญสําหรับแขกผูมีเกยีรติ 100 ทาน คุณฉวีวรรณ ทิมา รับไปดําเนินการ 
5.2 การจัดสถานที่จอดรถดานขางหอประชุมใหญสําหรับแขกผูมีเกียรติ 40 ที่ ใหเปนหนาที่ของฝายสถานที่ 
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5.3 การผลิตเสื้อตราสัญลักษณของงาน สําหรับแจกทีมงานและจําหนายในงาน ผศ.ภญ.ดร. นิยดา  เกียรติยิ่ง
อังศุลี รับไปดําเนินการ 
5.4 การจัดผังที่นั่งในหอประชุมใหญ ขอใหแบงสวนสําหรับแขกที่ไดรับบัตรเชิญ วิทยากร องคกรผูรวมจัด
งาน และผูรวมงานทั่วไป 
5.5 การจัดนิทรรศการขององคกรผูรวมจัดงานที่บริเวณดานขางหอประชุมใหญ ขอใหแสดงผลงานของ
องคกร ความเกี่ยวเนื่องกับ ศ.นพ. เสม และนําของมาแจกหรือจําหนาย 
5.6 ขอใหฝายเลขานุการตรวจสอบรายชื่อองคกรผูรวมจัดงานที่ตกหลน เชน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล คณะแพทยศาสตรทุกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ เปนตน 
5.7 ขอใหมีการประเมินผลการจัดงาน ภายหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นลงแลว 
5.8 นพ. ปราการ  ถมยางกูร ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี แจงวาทางโรงพยาบาลและชาวทุงพญา
ไท รวม 6 องคกร จะจัดงานฉลอง ๑๐๐ ป คุณพอเสม พริ้งพวงแกว คูขนาน ดังนี้ 

• ในชวงเชาของวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ 100 รูป  ทอดผาปาสามัคคี  รับ
ดอกไมพระราชทาน  พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  และถวายภัตตาหารเพล 

• วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2554  สมาคมศิษย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ 

• วันที่ 4 มิถุนายน 2554  แสดงดนตรีของวงดนตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 การประชุมคร้ังตอไป 

ไมมี  ทั้งนี้ ขอใหคณะทํางานฝายตาง ๆ นัดประชุม เพื่อวางแผนการทํางานของฝายตนเอง 
 
 

วลันดา  เชื้อสมัน  สถาบันสุขภาพวิถีไทย  สรุปการประชุม 
อัจฉรา  สุนทรวาทิน  กรรมการและเลขานกุาร  ตรวจรายงานการประชมุ 


