
                                                                                                                                                 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว ครั้งที่ 1/2554 
วันเสารที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 16.00 - 19.00 น. 

ณ หอง Alumni อาคารศศนิเวศ ชั้น 1 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
ผูเขาประชุม 
 

1. นพ. วิชัย  โชควิวัฒน   กรรมการหอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑสุขภาพไทย 

2. ผศ.ภญ. สําล ี ใจดี   ประธานมูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

ประธานมูลนธิิพัฒนาการแพทยแผนไทย   

3. ผศ.ภญ.ดร. นยิดา  เกียรติยิง่อังศุลี ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัสังคม  

กรรมการมูลนธิิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

4. รศ.ดร. จิราพร  ล้ิมปานานนท  ประธานมูลนธิิเพื่อผูบริโภค 

5. คุณรสนา  โตสิตระกูล   กรรมการมูลนธิิสุขภาพไทย 

6. คุณสันติสุข  โสภณสิริ   กรรมการมูลนธิิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

7. คุณวัฒนา  นราพล   ผูจัดการมูลนธิิเพื่อเด็กพิการ 

8. คุณณีนอย  ปติเจริญ   ผูจัดการมูลนธิิหมอชาวบาน 

9. คุณกนิษา  จิราทพิย   ผูประสานงานมูลนิธหิมอชาวบาน 

10. คุณชัชวาลย  พร้ิงพวงแกว  กรรมการมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว 

11. ดร. กวนิ  พร้ิงพวงแกว   กรรมการมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว 

12. คุณอัจฉรา  สุนทรวาทิน   กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก 

    มูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแกว 

 

คุณชัชวาลย พร้ิงพวงแกว เสนอตอที่ประชุมวา ในโอกาสที่ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว จะมีอายุครบ 100 

ป ในวันที ่31 พฤษภาคม 2554   มีกลุมบุคคล มูลนธิิ และหลายหนวยงานไดดําริที่จะรวมกันจดังานสดุดีเกียรติ

คุณของทานในวนัดังกลาว  และ ศ.น.พ. ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับเปนเจาภาพ

รวม โดยมอบหมายให รศ.ดร. อนงคนาฏ เถกิงวิทย ผูชวยอธกิารบด ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนผูรับผิดชอบ

ประสานงาน 

สําหรับการประชุมในวันนี้ ขอเชิญ นพ. วิชยั โชคววิัฒน เปนประธานในการประชุม และขอใหคุณอัจฉรา 

สุนทรวาทิน ทาํหนาที่เลขานกุารในการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

นพ. วิชัย โชควิวัฒน ทาํหนาที่ประธานในการประชุม กลาวเปดประชมุ เสนอวางานที่จะจัดขึ้นนี ้จะเปน

งานที่เรียบงาย ประหยัด แตมีพลัง และขอใหที่ประชุมรวมกนัพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 วัตถุประสงคของการจัดงาน 
 

ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดวัตถุประสงคของการจัดงาน  “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” ในวัน

อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังนี้  
“เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสืบสานแนวความคิด วิถีชีวิตและการทํางานของ ศ.นพ. เสม พริ้ง

พวงแกว ที่มีตอสังคมไทย สูคนรุนปจจุบันและอนาคต” 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รายละเอียดของการจัดงาน กาํหนดการ และการกาํหนดผูรับผิดชอบในการ

ติดตอประสานงานดานตาง ๆ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดงานเปน 2 สวน ตามรางกาํหนดการดังนี ้

1. ภาคเชา  

การจัดพิธทีางศาสนาเนื่องในวนัคลายวันเกิดของ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว  

ณ หอง 111 อาคารมหาจฬุาลงกรณ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

กําหนดการพธิีทางศาสนา 

10.00 น. คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว และแขกผูมีเกยีรติ  

พรอมกันทีห่อง 111 อาคารมหาจฬุาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

10.30 น. พระภิกษุ 9 รูป เร่ิมพธิีทางศาสนา เจริญพระพทุธมนต 

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอง 108 อาคารมหาจฬุาลงกรณ  
 

2. ภาคบาย 

การจัดงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” ณ หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั โดยแบง

งานออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) การจัดนทิรรศการภายนอกหอประชุมใหญ 

2) การจัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาภายในหอประชุมใหญ 

3) การแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในหอประชมุใหญ 
 

กําหนดการ 

11.30-13.00 น.  ชมนทิรรศการ บริเวณรอบหอประชุมใหญ 

13.00-13.30 น.  การแสดงดนตรีพื้นบานและละครหุนมือ โดยเด็กนักเรียนในโครงการ 

   พอแมอุปถัมภของมูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแกว 
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การแสดงหุนกระบอกและลิเก โดย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

13.30-13.40 น.  การแสดงวีดิทศันประวัติ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว 

13.40-14.00 น.  การอานบทกวี โดย  

 -  อ. เนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2536 

  -  อ. อังคาร กัลยาณพงศ ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2532 

14.00-15.00 น.  การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย 

 -  ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี อานนัท  ปนยารชุน ในหวัขอเร่ือง 

  “งานดานบรหิารจัดการและนิติบัญญติั ของ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” 

 -  ศ.นพ. ประเวศ  วะส ี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ในหวัขอเร่ือง 

  “งานดานสาธารณสขุและสังคม ของ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” 

15.00-15.20 น.  การแสดงดนตรีของวงคตีาญชลี ? 

15.20-16.30 น.  การเสวนาเรือ่ง “๑๐๐ ปชีวิตพอเสม ใหอะไรกับสังคมไทยบาง” โดย 

 - นายพิภพ  ธงไชย 

 - นพ.ดร. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  

 - น.ส. รสนา  โตสิตระกูล 

 - .............................. ผูแทนสโมสรนิสิตนกัศึกษาแพทย 

ดําเนนิการ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน   ประธานมูลนธิิแพทยชนบท 

16.30-16.50 น.  เพลง/ดนตรีสดุดี จาก นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน)  

   ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พ.ศ. 2553 

16.50-17.00 น.  กลาวปดงาน โดย อ. สุลักษณ ศิวรักษ 

 

พิธีกร   คุณแทนคุณ  จิตตอิสระ 

ผูดําเนนิการเสวนา คุณแกว หรือ คุณประสาน อิงคนนัท จาก รายการ “คน คน คน” 

การถายทอดเสียง สถานวีทิยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (Health Station)  

www.healthstation.in.th โดย นพ. อุกฤษฏ มิลินทางกูร 

การประชาสมัพันธงาน สถานโีทรทัศนทีวีไทย โดย คุณเทพชยั หยอง 

หนงัสือแจกผูรวมงาน 1. สูจิบัตร 

2. บทความของ นพ. วิชัย โชควิวัฒน ที่เกีย่วกับ ศ.นพ. เสม 

3. หนงัสือเร่ือง “หมอหวัใจมวลชน หมอเสม พร้ิงพวงแกว” 
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ที่ประชุมไดแบงความรับผิดชอบในการดาํเนนิงานและติดตอประสานงานกับบุคคลตาง ๆ ดังนี ้

1. การนิมนตพระ 9 รูป การจดัถวายภัตตาหารเพล 

การจัดเลี้ยงอาหารแขก/นกัแสดง และการจอง    

สถานที่จัดงาน  (ขอทราบคาใชจายดวย)   อ. นยิดา/อ. อนงคนาฏ 

2. การจัดนทิรรศการภายนอกหอประชุมใหญ   นพ. โกมาตร/คุณปารณัฐ/อ.สําล ี

3. การติดตอประสานงาน NGO ตาง ๆ เพื่อ  

มาแสดงผลงานและออกบูธจําหนายหนังสือ 

ภายนอกหอประชุมใหญ     อ. นยิดา/คุณวัฒนา/คุณณนีอย/คุณกนิษา 

4. การแสดงดนตรีพื้นบานและละครหุนมือ โดย 

เด็กนักเรยีนของมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว  คุณชัชวาลย 

5. การแสดงหุนกระบอกและลิเก โดย  

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาฯ    อ. นยิดา 

6. การแสดงวีดิทศันประวัติ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว  นพ. โกมาตร 

7. การเชิญ อ. เนาวรัตน พงษไพบูลย    นพ. วิชัย 

หมายเหต ุ อ. เนาวรัตน ตอบรับแลว 

8. การเชิญ อ. อังคาร กัลยาณพงศ      คุณรสนา/คุณสันติสุข 

9. การเชิญ คุณอานนัท ปนยารชุน   

และ ศ.นพ. ประเวศ  วะส ี    คุณชัชวาลย 

หมายเหต ุ คุณอานนัท ตอบรับแลว 

10. การติดตอวงคตีาญชลี     ..... ? 

11. การนิมนตพระอาจารยไพศาล     คุณวีรพงษ (มลูนิธิสุขภาพไทย) 

12. การเชิญ คุณพิภพ ธงไชย     คุณสันติสุข 

13. การติดตอ หงา คาราวาน (คุณสุรชัย จันทิมาธร)  

เพื่อใหแตงเพลงให ศ.นพ. เสม และแสดงดนตรีในงาน คุณรสนา 

หมายเหต ุ คุณสุรชัย ตอบรับแลว 

14. การเชิญ อ. สุลักษณ ศิวรักษ    คุณสันติสุข 

15. การติดตอ คุณแทนคุณ คุณแกว หรือ คุณประสาน  คุณรสนา 

หมายเหต ุ คุณแทนคุณตอบรับเปนพธิีกรแลว  

    สวนผูดําเนนิการเสวนา จะยืนยันภายหลัง 

16. การติดตอ นพ. อุกฤษฏ     คุณณีนอย 

17. การติดตอสถานีโทรทัศนทวีไีทย    อ.จิราพร 

18. การจัดพิมพสูจิบัตร     ..... ? 



5/6 
 

 

19. การจัดพิมพบทความของ นพ. วิชัย   นพ. วิชัย 

20. การจัดพิมพหนังสือ “หมอหวัใจมวลชน หมอเสม  

พร้ิงพวงแกว” (ขอทราบคาใชจายดวย)   คุณสันติสุข 

21. การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สสส. โดย คุณปารณัฐ/นพ. โกมาตร 

ระบุชื่อหนวยงานและ NGO ตาง ๆ เปนเจาภาพรวม (อ. สําล ีประสานงาน) 

เนื่องจากชัน้ลางของหอประชุมใหญ จุฬาฯ จุคนได 1,000 คน ดังนั้น จงึขอใหทกุฝายชวยกนัเชญิแขก

มารวมงานใหมากที่สุด โดยมีการแบงความรับผิดชอบในการติดตอดังนี ้

- ชมรมแพทยชนบท / สโมสรนิสิตนักศกึษาแพทย   อ. สําล ี

- คณะเภสัชศาสตร ทุกมหาวทิยาลยั / 

สโมสรนิสิตนกัศึกษาเภสัช     อ.จิราพร/อ. นยิดา 

 - กลุมเครือขาย สสส.     อ. นยิดา/อ.จิราพร 

- อาจารยและนสิิตจุฬาฯ โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร/  

คณะเภสัชศาสตร/วิทยาลัยพยาบาล ในจฬุาฯ  อ. นยิดา/อ. อนงคนาฎ 

- กระทรวงสาธารณสุข     นพ. วิชัย/นพ. โกมาตร 

- NGO ตาง ๆ      คุณณีนอย/คุณกนิษา 

- พระจอม และพระวัดโพธิ์เผอืก    อ. นยิดา 

 
ระเบียบวาระที่ 3 องคกรผูรวมจัดงาน 
 

ขณะนี้มีองคกรผูรวมเปนเจาภาพจัดงานแลว ดังนี ้

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว 

- มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 

- มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา/มูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย/มูลนิธิเภสัชศาตรเพื่อสังคม  

- มูลนิธิแพทยชนบท  

- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

- มูลนิธิหมอชาวบาน    

- หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

- มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

- เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

-   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

-   มูลนิธิเด็ก 

-   มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
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- มูลนิธิโกมล คีมทอง 

- มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

- แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

- คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   

- วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

- คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   

 

ที่ประชุมเห็นควรให อ.สําลี ประสานงานตดิตอองคกรผูรวมจัดงานเพิ่มเติม ไดแก  

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  

- โรงพยาบาลราชวิถ ี 

- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

- สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ  

- สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ   

- ฯลฯ  

 
ระเบียบวาระที่ 4 การประชุมครั้งตอไป 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ หอง Alumni อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 

นางอัจฉรา  สุนทรวาทิน เลขานุการ  จดบันทกึการประชุม 

นพ. วิชัย  โชควิวัฒน         ประธานการประชุม       ตรวจแก/รับรอง 


