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 ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจดัใหม้ี

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ขึ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นปีที่ 19 และประชุม

วชิาการประจำาป ีครัง้ที ่18 เพือ่เปน็การรำาลึกถงึเกยีรตคิณุของ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี ผู้เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ท่านแรก 

เป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์และศัลยแพทย์ เป็นปูชณียบุคคลของภาควิชา

ศลัยศาสตร ์จะอายคุรบ 104 ป ีในปี 2565 นี ้ทา่นเปน็ผูท้ีม่มีมุมองและแนวคดิ

ที่เป็นแบบอย่าง สมควรแก่การถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ได้เสมอ ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต แม้ว่าการประกอบวิชาชีพด้านศัลยกรรมจะแปรเปลี่ยนตามกระแส

สังคมยุคใหม่ก็ตาม อีกทั้งการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ เป็น

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรสืบสานสืบไป

 “ปาฐกถา เปรม บุรี” ครั้งที่ 19 ท่ีได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก คือ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ แสดงปาฐกถาเรื่อง 

“Being a good surgeon” ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุดในการประกอบวิชาชีพ

แพทย์ คือ การยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณ และการประชุมวิชาการ

ประจำาปี ของภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน 

ความรูท้างวชิาการดา้นการแพทยแ์ละพยาบาล พรอ้มแนวทางการรกัษาใหม ่ๆ   

ในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม จะสามารถนำาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้

ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาลได้

คำ�นำ�
=
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 อนึ่ง ในปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19 นี้ ยังได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ กล่าวสดุดีท่าน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี อีกด้วย ท่านจะนำาคุณความดี

ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี  มาถ่ายทอดให้กับแพทย์

และศัลยแพทย์รุ่นหลัง

 ภาควชิาศลัยศาสตร์ จงึหวงัเปน็อยา่งยิง่ “ปาฐกถา เปรม บรุ”ี ครัง้ที ่19 

และการประชุมวิชาการประจำาปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 18 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฟัง และ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี จะเป็นเสาหลักแก่ภาควิชา

ศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวงการแพทย์ไทย

สืบไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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โดย: นายเปรม บุรี

เกิดวันที ่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

บุตรของ นายชืน่ บรุ ีและนางทพิย์ บรุ ีอำาเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่

การศึกษา โรงเรียนปริน๊ซรอยล์วทิยาลยั อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่
 จบ ม.8 ปี พ.ศ. 2478 (ม.8 รุ่นสุดท้าย)

ศึกษาต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2480
	 n Plymouth Technical College 9 เดือน เพื่อเตรียมตัว

สอบเข้ามหาวิทยาลัยลอนดอน วิชาแพทย์ที่
  Guy’s Hospital Medical School

 n	 Guy’s Hospital Medical School พ.ศ. 2481

 n	 สงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2482-2488 ไทยประกาศ
สงครามกบัองักฤษ และอเมริกา ในเวลาต่อมา การศกึษา
แพทย์ต้องชะงักลงเพราะเป็น Enemy Aliens

เสรีไทยฝ่ายอังกฤษ n	 สมคัรเข้าเป็นเสรไีทยฝ่ายองักฤษ วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2485
  n	 เข้ามาปฏิบัติการทางทหารในประเทศไทย พ.ศ. 2487 

จนสงครามสงบลงปี พ.ศ. 2488 
  n	 กลับไปศึกษาวิชาแพทย์ที่ Guy’s Hospital Medical 

School ต่อ 
  n	 รับเหรียญ M.C. จากรัฐบาลอังกฤษ

ชีวประวัติของนายเปรม บุรี
(2461 - ปัจจุบัน)
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การศึกษาต่อ 
 n	 จบแพทยศาสตร์ M.B., B.S. (London)
 n	 พ.ศ. 2492 MRCS (Eng.), LRCP (London)
 n	 แพทย์ฝึกหดัและแพทย์ประจำาบ้านที ่Pembory Hospital 

(เครือข่ายของ Guy’s Hospital Medical School) 3 ปี 
พ.ศ. 2492-2495

ปฏิบัติงานต่อทางแพทย์เพื่อหาประสบการณ์ โดยได้รับทุน ก.พ.
 n	 Harwich and Dovercourt Hospital  1 ปี
 n	 Scunthorse Hospital 1 ปี

รับราชการ 
 n	 กลับประเทศไทย ปี พ.ศ.  2497
 n	 ปฏบิตังิาน ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล พ.ศ. 2497-2512
 n	 ศึกษาต่อทางด้าน Cardiovascular Surgery โดยได้รับ

ทุนของ China Medical Board New York ที่  
Variety Heart Hospital University of Minnesota 1 ป ี
(พ.ศ. 2502-2503)

 n	 ศึกษางานต่อตามสถาบันแพทย์ในอเมริกาอีกหลายแห่ง
ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 n	 ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เคล่ือนท่ีของศิริราชท่ี
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2509-2514

 n	 โอนย้ายมาทำาการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี พ.ศ. 2512 จนกระท่ังปลดเกษียณ ปี พ.ศ. 
2522

*ก่อต้ังศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนตั้งแต่เร่ิมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดยความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข) ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน หลังจากที่ได้รับทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไป
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ดูงานต่างประเทศ 9 แห่ง – อินเดีย เคนยา อูกานดา ไนจีเรีย นิวยอร์ค เล็กซิงตั้น 
จาไมก้า โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ – ใน 8 ประเทศ เป็นเวลา 9 สัปดาห์

งานหลังปลดเกษียณ (พ.ศ. 2522)
 n	 อาจารย์พิเศษ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 5 ปี 
  (พ.ศ. 2522-2525)
 n	 ร่วมคณะก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษา 4-5 ปี

ต�าแหน่งในเวลารับราชการ
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ. 2512
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  พ.ศ. 2512-2522
 n	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หลังจากเกษียณอายุราชการ  

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 n	 พ.ศ. 2517 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 n	 พ.ศ. 2514 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
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บรรยากาศในงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที ่18

รูปที่ 1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน

รูปที่ 2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร กล่าววัตถุประสงค์
ในการจัดงาน
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บรรยากาศในงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที ่18

รูปที่ 3 องค์ปาฐก อาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์ และ หัวหน้าภาควิชา

ศัลยศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

รูปที่ 4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล องค์ปาฐก ในงาน
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18

= =
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 รูปที่ 5  คณบดีฯ มอบของที่ระลึกให้องค์ปาฐก

รูปที่ 6 สว่นหนึง่ของอาจารยอ์าวุโสภาควชิาศลัยศาสตร์ และ ผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 18
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ประวัติองค์ปาฐก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์

เกิด  วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2497

ประวัติการศึกษา
การศึกษาก่อนปริญญา

2503–2507 โรงเรียนประมวลวิทยา 
2507–2512 โรงเรียนสาธรวิทยา 
2512–2514 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
2514–2520 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การศึกษาหลังปริญญา
2520 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2525 ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2527 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2531-2532 ประกาศนยีบตัร อบรมดงูาน ดา้น Head & Neck Surgical 

Oncology โรงพยาบาล MD Anderson Cancer Center 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮูสตัน สหรัฐอเมริกา
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2540 ประกาศนียบัตร A Course Practical Microsurgery 
หน่วย Caniesburn Regional Plastic Surgery Unit,             
กรุงเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร

2546 อนุมัติบัตร ผู้ เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย

2548 วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

2562 วุฒิบัตร สมาชิก ราชวิทยาลัย Royal College of 
Physicians and Surgeons of Glasgow, UK

ประวัติการรับราชการ และการปฏิบัติงาน 

2521 แพทย์ฝึกหัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2522 นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 กรุงเทพมหานคร
2524 แพทย์ประจำาบ้าน ศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2527 ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 กรุงเทพมหานคร 
2528 อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2540 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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2544-2549 รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2546–2549      หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านม 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2549 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2549–2557        หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2550–2554 เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
2555–2556 นายกสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559–2560 นายกสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัยที่ 2)
2559–2563 รองคณบด ีสำานักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง 

จังหวัดเชียงราย
2559–2563       กรรมการอิสระ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, BDMS
  กรรมการอำานวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพ
 ผู้อำานวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพ 
  หัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 3 
  หัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 
2559–ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(2565) มหาวิทยาลัยมหิดล
2563–ปัจจุบัน คณบดี สำานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(2565) รักษาการผู้อำานวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2526 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม)
5 ธันวาคม 2529 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช)
5 ธันวาคม 2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม)
5 ธันวาคม 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช) 
5 ธันวาคม 2542 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม) 
5 ธันวาคม 2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช)
5 ธันวาคม 2546 เหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ)
5 ธันวาคม 2550 มหาวชิรมงกุฎ (มวม)
5 ธันวาคม 2555 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช)

h
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“Being a Good Surgeon”
องค์ปาฐก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์

คณบดี สำานักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการ 
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ระบบการศึกษาไทย ให้โอกาสแก่คนไทยทุกคน  
 ถึงแม้มันจะไม่เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก แต่ก็ให้โอกาสแก่เด็กไทยทุกคน 

ไม่ว่ายากดมีจีน เดก็ ท่ีมคีวามสามารถ มคีวามใฝ่ฝัน สามารถทำาให้ฝันนัน้เป็นจรงิ

ได้ ข้าพเจ้าก็เป็นเด็กคนหนึ่งในนั้น ที่มาจากพ่อที่เป็นชาวโพ้นทะเล หนีสงคราม

จากเกาะไหหลำา เสื่อผืนหมอนใบ มายังราชอาณาจักรไทย อ่านหนังสือไทยไม่

ออก แต่ก็สามารถให้ลูกได้เรียนจนจบแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สำาเร็จด้วย

ทุนของรัฐบาล 

ความเชื่อของผม 
 ผมเช่ือในคำาสอนทางพุทธศาสนา และใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอยู่จน

ทุกวันนี้ คือ

 - มัชฌิมาปฏิปทา แม้จะทำาอะไรสุดโต่งไปบ้าง แต่ในนั้นก็ยังอยู่ในทาง 

สายกลาง 

 - อริยสัจสี่ แพทย์ทุกท่านก็ใช้อยู่ในการรักษาเพื่อนมนุษย์ 
 - อิทธิบาทสี่ เป็นหลักในการทำางาน

=
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 - พรหมวิหารสี่ เป็นหลักในการเข้าสังคม และ บริหารบุคคล 

 - Seven Habits of Highly Effective People คล้ายหลักทางพุทธ

ศาสนา และ การครองใจคน 

 - Good to Great (Good is the enemy of Great) หลักผู ้นำา 

leadership

เป้าหมายของชีวิต (Set up Your Goal)
 ศัลยแพทย์ที่ดี ต้องมีเป้าหมายในชีวิต บางคนบอกว่า หากอายุถึงวัย 

40 ปี แล้ว ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ก็นับว่าสายไปแล้ว ทุกคนต้องวางแผนในชีวิต

ตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นศัลยแพทย์ บางคนอยากเป็น แพทย์ผ่าตัดในต่างจังหวัด ใน

โรงเรียนแพทย์ เป็นนักวิจัย วิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ เป็นนักบริหาร ทำางาน

เอกชน หรือทำางานต่างประเทศ ทั้งหมดต้องมีการวางแผน และฉวยโอกาสเมื่อ

มันมาถึง หากไม่มีเป้าหมาย เราจะไม่รู้ถึงโอกาสต่าง ๆ ที่มันเวียนว่ายมาใกล้เรา 

ซำ้าแล้วซำ้าเล่า 

การเป็นศัลยแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ หรือดีเลิศ ( Being a Great Surgeon) 
 ศัลยแพทย์ที่ดีเลิศ และสังคมศรัทธา ไม่มีตัววัดมาตรฐาน เป็นแค่

นามธรรมที่กำาหนดโดยสังคมท่ีไม่ใช่กำาหนดโดยตัวเราเอง แต่จะเกิดจากการ

ยอมรับของผู้อื่น เช่น ผู้ป่วยและญาติ ศัลยแพทย์ด้วยกันเอง ลูกศิษย์ เพื่อนร่วม

งานสายอาชีพอื่น ๆ สมาคมวิชาชีพ สังคม และ ประชาคมโลก

 

พื้นฐานของศัลยแพทย์อยู ่ที่ฝีมือ (Hand Dexterity is your 
primary)
 ศลัยแพทย์ไม่ได้เป็นมาแต่กำาเนดิ แต่ต้องฝึกฝนจนชำานาญ และเชีย่วชาญ 
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อย่างไรก็ตามพื้นฐานของศัลยแพทย์นอกจากมีความรู้ที่ดีแล้ว จะต้องมีความ

สามารถทางด้านการใช้มือ เป็นงานฝีมือที่ต้องฝึก ใครมือสั่นตั้งแต่แรกเริ่มไม่ควร

มาเป็นศลัยแพทย์ โอกาสจะรุง่เรอืงยาก จงึเป็นวชิาชพีทีใ่ช้ศาสตร์และศลิป์อย่าง
ชัดเจน 

 ศัลยแพทย์ต้องได้รับการฝึกฝนจนมีลักษณะจำาเพาะของศัลยแพทย์ คือ 
มองให้ไกลให้สุด กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤต เมื่อผ่าตัด ต้องประณีต ดูสวยงาม 
สุขุม และมีใจแน่วแน่ของการเป็นผู้นำาทัพ (Eagle’s eyes, Woman’s hands, 
Lion’s heart) 

ศิษย์ต้องมีครู My Mentors
 การฝึกฝนจนชำานาญ ต้องมีครู หากได้ครูดี และเราฉลาดในการเรียนรู้ 
ก็จะเจริญรุ่งเรือง ฝึกให้เป็นผู้ที่รับของใหม่ ๆ เสมอ อย่าเป็นนำ้าเต็มแก้ว หรือมี
อัตตาสูง เช่น เรียนมาสูงกว่า ได้ PhD มาแล้ว ผ่านเมืองนอกมาแล้ว อย่าลืมนะ
ครับ ฝีมือ กับ ฝีปาก มันต่างกัน ฝีมือต้องฝึกมาก และมีเทรนเนอร์ เหมือนเล่น
กีฬา ถ้าจะเก่งต้องมีครู แม้ครูจะเป็นแค่ลูกจ้างหรือลูกน้อง เขาก็เป็นอาจารย ์
ฝึกเราได้ เห็นศัลยแพทย์ที่มีอัตตาสูงหลายท่าน มีความหยิ่งในตัวสูง ก็จะก้าว
ไปได้ไม่ถึงจุดสูงสุดท้ัง ๆ ท่ีมีความรู้มากก็ตาม ความรู้อย่างเดียว ผ่าตัดไม่
สำาเร็จ หรือผ่าตัดมักมีผลข้างเคียงสูง จนบางคนถึงกับเลิกเป็นศัลยแพทย์ก่อนวัย 
อันควร

 ศัลยแพทย์ต้องจำาสิ่งดี ๆ ของครูได้ ส่วนใหญ่จะมีครูหลายคน นำาสิ่งที่
ดีของครูแต่ละคนมาเป็นของเรา เช่น เทคนิคการผ่าตัด การดูแลคนไข้ก่อนและ
หลังผ่าตัด ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ การไม่แบ่งชนชั้นหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเรียนการสอน การครองตน การเป็นนักกีฬาและการเป็นผู้นำาและเมื่อท่าน
เก่งและดีแล้ว ท่านก็จะต้องเป็นครูที่ดีในการสอนน้อง ๆ ต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น
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ท�าการผ่าตัดให้ง่าย ปลอดภัย และมีแผนสองเสมอ (First do no 
harm, Do it simple , Plan B in mind)
 การผ่าตดัทีเ่รยีบง่าย ข้ันตอนน้อย มกัให้ผลสำาเรจ็และมผีลแทรกซ้อนน้อย
ทีส่ดุ เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ช่วยให้การผ่าตดัง่ายขึน้ ลดขัน้ตอน และลดความเจ็บปวด
แผลลงมาก 

 จากการสังเกต ศัลยแพทย์ ท่ีมีความสามารถ จะทำาผ่าตัดเรียบง่าย  
ยิ่งมีความเชื่อมั่น และเพื่อนร่วมทีมมีความสุขในการทำางานร่วม บรรยากาศใน
ห้องผ่าตัด ที่ผ่อนคลาย

 ศัลยแพทย์ที่ดี ต้องรู้ถึงขอบเขตความสามารถของตนเอง และสภาพ
แวดล้อม ตลอดจนข้อจำากัดของโรงพยาบาลและผู้ร่วมงาน รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้ป่วยเอง หากทั้งหมดท่ีประเมินแล้ว อาจจำาเป็นต้องเลื่อน หรืองดผ่าตัด 
หรือเปล่ียนแนวทางการรักษา ทั้งนี้ ให้มองความปลอดภัยของผู ้ป่วยเป็น 
เบื้องต้น 
 หัตถการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลว ต้องมีแผนรองรับให้ได้ก่อน
เสมอ (Plan B) ก่อนที่จะตัดสินใจทำาการผ่าตัด หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มี
ความชำานาญกว่า หรือ เพื่อ stand by
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เทคโนโลยี ให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ (Technology changes real 
fast, today pioneer will be tomorrow obsolete)
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมาก การผ่าตัดบางชนิดแทบจะเปลี่ยนวิธี
การแบบส้ินเชิง เช่น การผ่าตัด มะเร็งเต้านม นิ่วในถุงนำ้าดี การผ่าตัดช่องท้อง 
ต่อมลูกหมาก ไส้เลื่อน การผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นส่ิง
จำาเป็น 

 อดีตได้สอนให้จดจำาหลายอย่าง เช่น เมื่อก่อนศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดนิ่ว
ในถุงนำ้าดีแบบเปิดช่องท้อง ต่อต้านสิ่งใหม่ ไม่เรียนรู้ การทำา laparoscopic 
cholecystectomy จนหมดอาชีพไปเลย การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก,  
มะเร็งเต้านม, ลำาไส้ใหญ่ ก็ล้วนมีบั้นปลายคล้ายกันสำาหรับผู้ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ดังนั้น หากมีการพัฒนาการใด ๆ ต้องมองอนาคตให้ออก และให้
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากเราเช่ือมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ดีกว่า 
ปัจจุบันอย่างชัดเจน แน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีแรงต่อต้าน
จากผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอิทธิพลในเวลานั้น ๆ เสมอ ถ้าท่านเชื่อมั่นในสิ่งใหม่ ให้เดิน
หน้าอย่างมุ่งมั่น โอกาสท่ีจะเป็นผู้นำาทัพรุ่นใหม่ กำาลังจะมาถึงแล้ว ยกตัวอย่าง  
เช่น การทำา trans-oral thyroidectomy ท่ีพบกับแรงต่อต้านในระยะแรก
มากมาย แต่ปัจจุบันได้กลายเป็น pioneer ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น การมี 
ความมุ่งมั่น และมี passion ในงานของเรา จะนำามาสู่การพัฒนาแบบก้าว
กระโดด จนเป็น pioneer ของประเทศได้ ไม่ว่าเราจะอยูส่่วนไหน และสังกัดใด ๆ   
ก็ตาม เช่น นายแพทย์วัฒนา พารีศรี แห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  
จังหวัดหนองคาย

จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเสมอ (A smart man learns 
from his mistakes, the wise man learns from other’s) 
 การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในกลุ่ม peer มีความสำาคัญในการทำางาน 
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เป็นทีม สามารถให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นในทีม และสถาบันได้ การทำางาน 
ร่วมในกลุ่มที่มีความหลากหลายในวิชาชีพ จะช่วยปิดจุดอ่อนในแต่ละบุคคล 
ได้ และให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย การเปิดกว้างในการให้ หรือรับการ
ปรึกษาจากทีมงาน สามารถเรียนรู้ จุดด้อย ความผิดพลาด แนวทางแก้ไข และ 
ขอความช่วยเหลือในโอกาสที่ต้องการ ชีวิตการเป็นศัลยแพทย์นั้นไม่ยาวพอที่ 
จะรอให้เกิดข้อผิดพลาดจากเราคนเดียวได้ อย่าอยู่คนเดียว หรือเป็นพระเอกคน
เดียว จงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้คำาแนะนำา ปรึกษา แก่ทีม และน้อง ๆ เม่ือเขา
ต้องการ

 แนวทาง red ocean หรือ blue ocean นั้น หรือ Power of 
abundance VS. Scarcity ไม่มีข ้อไหนผิด อยู ่ที่ เรานำามาใช้ให้ถูกเวลา
มากกว่า เช่น ศัลยแพทย์บางท่าน อยากอยู่คนเดียว จะได้ใหญ่สุด มีอำานาจ 
บารมี ไม่ต้องแบ่งปันคนไข้ คนไข้ก็จะมีอยู่เท่าที่ศัลยแพทย์ หนึ่งท่านนั้น ๆ 
(มีเค้กก้อนนึง กินคนเดียว) จะสามารถดูแล หากรอนาน ผู้ป่วยก็จะย้ายไปท่ีอื่น 
เพราะรอไม่ได้ 

 ศัลยแพทย์ ที่ชอบทำางานเป็นทีม มีเพื่อนร่วมงานหลายคน แบ่งเวร
กันทำา clinical practice guideline หรือ clinical tracer ร่วมกัน ไม่ว่าใคร 
ก็รักษาเหมือนกัน แชร์ประสบการณ์ เพิ่มขีดความสามารถ ตอนแรกมีเค้ก 
ก้อนเดียวแบ่งกันกิน (ทนหิว) หากนานเข้า เค้กนั้นก็ใหญ่ขึ้น กินได้เท่าเดิมหรือ
มากกว่าได้ สถาบันก็มีชื่อเสียงมากขึ้น และหัวหน้าทีมก็ได้กินแต่เค้กชิ้นดี ๆ  
เสมอ 

Innovations 
 การสร้างนวัตกรรมทางด้านศัลยศาสตร์น้ัน หากท่านจดจ่ออยู่ในศาสตร์
แขนงที่ตนรัก (passionate operations) และทำาหัตถการบ่อย ท่านจะรู้ถึง 
ขีดจำากัด และจุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ หรือบางหัตถการ ก็ยังไม่น่า 
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จะเป็น procedure of Choice แม้ใน textbook ที่เราเรียนรู้ ก็ไม่ใช่ที่สุด 
ท่ีแก้ไขไม่ได้ มิเช่นนั้นเขาคงไม่ทำาการปรับปรุงแก้ไข ทุก ๆ สี่ปี โปรดระลึกไว้ 
เสมอว่า ตำาราที่ใช้เรียนกันส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ บางบท 
ก็มีความชุก และลักษณะโรคที่แตกต่างไปจากประเทศของเรา ความชำานาญ 
ของผู้เขียนอาจจะมีน้อยและใช้การอ้างอิงมากกว่าการรักษาด้วยตนเอง ดังนั้น 
บางครั้งก็เกิดช่องว่างที่เราสามารถค้นหาให้เติมเต็มได้ ศัลยแพทย์ไทยเก่งใน 
ด้านดัดแปลงอยู่แล้ว บางจุดของศัลยกรรมก็มีการมองข้าม หรือคิดไม่ถึง หรือ 
มีเส้นผมบังภูเขา การมองนอกกรอบแต่อยู่ในหลักการ มักจะเกิดนวัตกรรม 
ขึ้นใหม่เสมอ แล้วท่านก็จะเป็น pioneer ในเรื่องนั้น ๆ  หากผลงานของท่านได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
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Honesty and Trust 
 ชื่อเสียงของโรงพยาบาล อยู ่ท่ีบุคลากรที่ดี ศัลยแพทย์ต้องมีความ 
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ป่วย และต่อเพื่อนร่วมงาน การรักษาให้ถือ
ผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ อย่าเอาเงินเป็นตัวต้ัง จะทำาให้มี Conflict  
of Interest คิดเงินค่ารักษาให้แพง ๆ อะไรที่ทำาง่าย ๆ ได้ ก็ทำาให้ดูซับซ้อน  
เพื่อให้ค่ารักษาที่มากข้ึน ส่ังการสืบค้น หรือการผ่าตัดรักษาในกรณีที่ไม่จำาเป็น 
ทำาตัวแบบ double standard หรือคนสองร่างในการดูแลที่โรงพยาบาลรัฐ  
และเอกชน การกระทำาเช่นนี้ อยู่ได้ไม่นาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ป่วยจะรับรู้  
และบอกต่อปากต่อปาก หากทำางานในภาคเอกชนท่ีมีชื่อเสียงอาจถูกให้ออก  
เป็น blacklist ของบริษัทประกัน ทำาให้ชื่อเสียงของท่านมัวหมองได้ ตลอดชีวิต
การทำางาน

 หากเรามีความเมตตา กรุณา มุทิตา ในการประกอบวิชาชีพ จะครอง
ตนอยู่ได้นาน และยั่งยืน เงินทองและเกียรติยศ จะตามท่านมาเองเมื่อถึงเวลา 
นั้น องค์กรของท่านก็เกิดความเช่ือถือ และเกิดเป็นศรัทธาในวัฒนธรรมองค์กร
นั้น ๆ 

Empathy and Touch 
 นอกจากมี Passion กับงานที่ทำาแล้ว ท่านจะต้องมี Compassion 
ด้วย คือ “I understand your suffering (empathy), I can feel it 
(sympathy) and try to help (compassion)” ตรงกบัคำาว่า เมตตา มคีวาม
เข้าใจ และอยากให้เขามีสุข กรุณา คือ กระทำาให้เขาพ้นทุกข์ 

 การเข้าถึงความทุกข์ได้ เกิดจากการรับฟัง (listening) ศัลยแพทย์ควร 
ให้เวลากับผู้ป่วยบ้าง เพื่อรับฟัง และเข้าใจในปัญหาหรือความเจ็บป่วย ความ 
กลัวและความกังวล เพื่อที่จะอธิบายผู้ป่วยและญาติ ให้เข้าใจด้วยความเมตตา
และสัตย์จริง จะทำาให้ผู้ป่วยมีความหวัง ความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือและ
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ร่วมตัดสินใจร่วมในแผนการรักษาของเราท้ังหมด การสื่อสารด้วย กาย ใจ และ
การสัมผัสที่เหมาะสม จะทำาให้ผู ้ป่วยมีสภาพจิตและสภาพกายที่ดีขึ้นอย่าง 
รวดเร็ว

 
ศัลยปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct)
 งานพัฒนาคุณภาพ เป็นเรื่องที่น่าเบื่อในบางเร่ืองท่ีกระบวนการข้ันตอน 
ค่อนข้างซำ้าซ้อน และบางครั้งก็อยากข้ามขั้นตอนไปเสมอ หรือไม่ต้องไปเลย  
เพราะเราทราบดีหมดแล้ว นี่เป็นส่วนท่ีมีคนบ่นกันอยู่ หรือเกิดการต่อต้าน บาง
คนก็ว่า ผักชีโรยหน้า ไม่ใช่ธรรมชาติ แต่ต้องเรียนว่า ระบบคุณภาพ สามารถ
ป้องกันการผิดพลาดในกระบวนการรักษาได้ และสามารถลดการถูกฟ้องร้อง 
และสร้างมาตรฐานของการรักษาด้านศัลยกรรม ไม่ว่าท่านจะอยู่โรงพยาบาล 
ใด ๆ ก็ตาม ระบบเหล่านี้ เราจะหนีมันไปไม่ได้ ยกเว้นจะทำางานส่วนตัวหรือ
เลิกการเป็นศัลยแพทย์ไปเลย พื้นฐานก็คือ มนุษย์ย่อมผิดพลาดกันได้ ระบบท่ีดี 
สามารถป้องกันการผิดพลาดของมนุษย์ ทำาให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากข้ึน และสร้าง
ศรัทธาต่อองค์กร

 ศัลยปฏิบัติที่ดีที่กำาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ อันทำาให้ท่านมี
มาตรฐานในวิชาชีพที่ up to date อยู่เสมอ เคารพต่อระบบปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่พึงปฏิบัติ
ต่อกัน ในพื้นฐานของ อัตตานัง อุปมัง กเร เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปฏิบัติให้ดีกับ 
ผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติดี ๆ แก่ตนเอง

 มาตรฐานมีอยู่สามส่วน หนึ่งคือ standard of Competency คือ กรอบ
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ การตดัสนิใจ และการศกึษาต่อเนือ่ง ของตนเอง สอง
คือ standard of Care คือ ระบบที่เป็นมาตรฐาน ของกระบวนการรักษา เพื่อ
ความปลอดภัยของผูป่้วย ผูใ้ห้บรกิาร และ องค์กร สามคอื Standard of Conduct 
คือ การครองตนให้อยู่ในเวชจริยปฏิบัติที่ดี
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ตามพระราชปณิธานของพระราชบิดา

 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป็นกจิท่ีหนึง่ ลาภ ทรพัย์ และเกยีรตยิศ จะตกแก่ตวัท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ” 

 น้อง ๆ อาจจะอ่านประโยคนี้แบบผ่าน ๆ และคิดว่าแค่เป็นคำาคม แต่ 
ตลอดในวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติอยู ่จนปัจจุบัน ผมก็ยึดในพระราชปณิธานนี้มา 
ตลอด และจะไม่ compromise กับเพื่อนร่วมงานคนใดก็ตามที่ไม่สุจริตหรือ
คดโกงต่อวิชาชีพ เพียงเพื่อแค่แสวงเงินตรา ท่านไม่มีความจำาเป็นต้องรีบ 
หาเงินหาทองในทางท่ีไม่เหมาะสม หากท่านทำางานของท่านด้วยความมุ่งมั่น 
ต่อผู้ป่วยด้วยใจบริสุทธิ์ ลาภ ยศ ศรัทธา เงินตรา จะมาหาท่านเองในที่สุด  

Surgeon’s Health 
 สุดท้ายนี้ เป็นเรื่องสำาคัญท่ีสุด ท่ีเรามักจะมองข้าม บางคนคิดว่าอายุ 
ยังน้อย ทำางานหามรุ่งหามคำ่าได้สบาย ควรหม่ันให้เวลากับตัวเราเอง ท้ังกาย 
และจิตใจ คนเรามีเวลา 24 ช่ัวโมงต่อวันเท่ากัน บางคนมักตอบว่า ผมแทบ 
ไม่มีเวลาออกกำาลังกายเลย อาจารย์เอาเวลาไหนไปออกกำาลังกายครับ ผมได้แต่
ยิ้ม และนึกในใจว่าคุณเอาเวลาไปทำาอะไรเหรอ ทุกคนมีเวลาทำาในส่ิงที่ตนคิด 
ว่าสำาคัญหรือชอบเสมอ และทุกคนก็ปรารถนาให้มีชีวิตท่ียืนยาว แต่ต้องมี 
คุณภาพด้วย หาเวลาออกกำาลังกายไว้เสมอ การเล่นกีฬาทำาให้เราแข็งแรง  
ยังทำาให้เรารู้จักให้อภัย รู้จักการเรียนรู้ การสอน การเคารพกติกา การรับฟัง 
คนอื่น ทำางานเป็นทีม และที่สำาคัญ คือ รู้จักแพ้และลุกขึ้นสู้ใหม่ ออกกำาลังกายใน 
ขณะที่เรายังแข็งแรง เราเรียกว่า exercise อย่ารอจนเราต้องออกกำาลังกายที่ 
เรียกว่า rehabilitation
  
 เคารพและกราบขอบคุณบุพการีและครูทุกคน ที่ท�าให้ผมได้มีวัน
นี้ และขอให้ทุกท่านจงประสบความส�าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังด้วยเทอญ
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ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 18 (2564)

“ย้อนอดีตแพทย์ชนบทคนแรกของสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 5” 
โดย องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

=

เกริ่น
 ผมมคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้มาบรรยายในงานปาฐกถา เปรม บรีุ คร้ังที ่18 
ในวันน้ี เป็นเกียรติยศแก่ ท่านอาจารย์หมอเปรม บุรี อดีตหัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีคนแรก การบรรยายวันนี้อาจแบ่งออก
ได้สองตอน ตอนแรกเป็นเรือ่งของท่านอาจารย์หมอเปรมกบังานแพทย์ชนบททีผ่ม
ได้เรียนรู้จากท่านและท่านมีส่วนช่วยชี้ทางเดินให้ผมได้ทำางานหู คอ จมูก ชนบท
เป็นคนแรกจนประสบความความสำาเร็จถึงได้รับรางวัลจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
ให้สวมรอยเข้ากับเนื้อเรื่องหลัก ที่ผมจะบรรยายวันนี้  คือ เร่ืองแพทย์ชนบท
คนแรกสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมาก เพราะท่านนายแพทย์
ท่ีผมจะเล่าวันนี้ ก็เป็นแพทย์ที่เรียนจบจากประเทศอังกฤษ โรงเรียนเดียวกันกับ 
ท่านอาจารย์เปรม คือ จบจาก Guy Hospital แต่จบก่อน อาจารย์เปรม บุรี  
50 ปี ท่านผูน้ัน้ คอื นายแพทย์หม่อมราชวงศ์ สวุพันธุ ์สนทิวงศ์ ซ่ึงเป็นพระราชวงศ์ 
สืบสายมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ที่สำาคัญท่าน
เกิดมาในราชกุลสนิทวงศ์ ที่มีเครือญาติ ที่เป็นหมอมากมาย มีท้ังหมอหลวงใน 
ราชสำานกัและอกีมากมายหลายสาชา หลายท่านในราชสกลุสนทิวงศ์นี ้ล้วนได้เคย
ได้ทำาหน้าที่สำาคัญให้แก่ประเทศชาติมากมายเกินจะเล่าได้หมดสิ้น

ตอนที่ 1 อาจารย์หมอเปรม กับงานแพทย์ชนบทที่ผมเรียนจากท่าน
 ผมขอให้การพดูคยุวนันีเ้ป็นอย่างสนกุสนานมากกว่าวชิาการ ขอทบทวน
ว่า อาจารย์เปรม บุรี ตอนหนุ่ม ท่านเรียนจบท่ีโรงเรียนปริ๊นซรอยล์วิทยาลัย 
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จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ อาจารย์เปรม บุรี อายุ 19 ปี ได้เดินทางไปเรียนต่อประเทศ
อังกฤษ เรียนเตรียมแพทย์ที่ Plymouth Technology College แล้วสอบเข้า
เรียนที่ Guy’s Hospital Medical School ซึ่ง Associated กับ University of 
London คนที่จบจาก Guy’s Hospital Medical School มีหลายท่าน ที่จัดว่า
ใกล้ตัว อาจารย์เปรม บุรี คือ ศาสตราจารย์ นพ.สมาน มันตราพร ซ่ึงเป็นหมอ
ผ่าตดั และทีเ่ก่ากว่า  อ.จ.หมอสมาน คอื นายแพทย์ หม่อมเจ้าถาวรมงคล ไชยยนัต์ 
ผู้บัญชาการทหารเรือและแพทย์ทหารเรือคนแรกสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงเป็นพี่ชาย 
แท้ ๆ ของหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ไชยยันต์-บริพัตร พระชายา ของสมเด็จ
กรมเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  จึงแน่ใจว่า Guy’s Hospital Medical 
School ต้องเป็นสถานที่ที่ดีมากที่อาจารย์หมอเปรม เลือกเรียน 
   ขณะทีท่่านอาจารย์เรียน pre clinic ท่านได้สมคัรเข้าเป็นเสรไีทย แรกการ
รบมใีนยโุรปแล้วขยายมาสูท่วปีเอเซยี อาจารย์เปรม ได้รับการฝึกทหารแล้วถกูส่ง
มายังประเทศอินเดีย ซึ่งอาจารย์ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาโดดร่มที่เมืองไทย ขณะนั้น
อังกฤษต้องการทราบว่าประเทศไทยมีเสรีไทยจริง ๆ หรือไม่  มีจำานวนมากน้อย
เพยีงใด หรอืเป็นเพยีงปากพดู จงึต้องส่งตวัท่านพร้อมด้วยอาจารย์ป๋วย อึง้ภากร มา 
สอดแนมโดยโดดร่มท่ีจังหวัดชัยนาท อาจารย์เปรม โดดลงมาในป่า มีอาจารย ์
ป๋วยเป็นหัวหน้า อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ท่านเล่าให้ผมฟังว่า ท่านได้โดดร่มมา
พร้อม อาจารย์เปรม แต่ลงไปพื้นดินคนละทิศ ตัวท่านเท้าแพลง และถูกจับไป
ก่อน ต่อมาท่าน อาจารย์เปรม ก็ถูกจับด้วย แต่ไม่มีใครรู้ ท่านทั้งสองเป็นแนวที่ 
5 ถูกจับขังและถูกใส่กุญแจมือ 
   อาจารย์เปรม โดดร่มลงมาแล้วไปค้างอยู่บนยอดไม้ และคิดจะนอนอยู่
บนยอดไม้ แต่มีมดแดงมากมายมารุมกัดท่าน จึงค่อย ๆ  ไต่ลงมานอนที่โคนต้นไม้  
รุง่เช้าจงึเดนิเท้าเข้าไปในหมูบ้่าน หิวมาก ตวัท่านมแีบงค์ทีป่ระเทศองักฤษจดัพมิพ์ 
เอาไปให้ทีไ่หน ก็ไม่มร้ีานไหนยอมรบัเงนิของท่าน ท่านเลยไม่มอีะไรจะกนิ เพราะ
สมัยนั้นญี่ปุ่นเข้ามาแล้ว ได้พิมพ์ธนบัตรมาใช้เองพร้อมกำาหนดให้ใช้แบงค์ญี่ปุ่น 
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แบงค์ฉบับใดมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยบริษัท Thomas de la Rue จะ
ใช้ไม่ได้ในประเทศไทย ท่านเลยอดอาหาร และถูกจับขังคุก 
   พอถงึตอนเยน็มคีนมาหา และบอกว่าคณุนายผู้ว่าราชการจังหวดั ให้เอา
ป่ินโตมาส่งให้นกัโทษ เปรม บรุ ีเป็นอาหารมือ้แรกทีอ่ร่อยท่ีสุด ท่านไม่รู้ว่าเป็นใคร 
ไม่เคยเหน็หน้าเลย ต่อมาอกีหลาย 10 ปี จงึทราบว่าเป็นภรรยาผู้ว่าราชการจงัหวดั 
และเป็นคณุแม่ของหมอ อาจารย์หมอสมเนตร (ศริริาช) ลูกศษิย์ของ อาจารย์เปรม 
นี่คือประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตชนบทของท่าน 
  เสรจ็สงครามท่านกลบัไปเรยีนหมอต่อท่ีอังกฤษจนจบ กลับมาอยูศิ่ริราช 
กระผมได้มีโอกาสเรียนกับท่าน เมื่อ พ.ศ. 2503-2504 (2 ปี) ได้มีโอกาสตาม  
round ward กับท่าน ที่ผมจำาได้ คือ คนที่ตาม round ward ชิดกับท่าน คือ 
อ.หมอเกษม ลิ่มวงศ์ เป็น vascular man เรียนกับ อาจารย์เปรม โดย อาจารย์
เปรม ทำาอะไรไว้เราจะตามมาดูตอนเช้า ผมไม่เคยช่วยท่านผ่าตัดเลย ได้แต่ตามดู
ห่าง ๆ เห็นว่าเป็นสุุภาพบุรุษอังกฤษ ที่สง่างามและน่าเกรงขาม
   ผมไปเรียนต่างประเทศ ประมาณ พ.ศ. 2507-2511 ได้ทราบมาว่า ช่วง
นั้น อาจารย์เปรม ไปทำางานแพทย์ชนบทที่จังหวัดอุดรธานี ผมกลับมา กันยายน  
พ.ศ. 2511 ก็ได้พบกับท่านที่รามาธิบดี ก่อนรามาเปิด 9 เดือน ทราบว่า อาจารย์
เปรม ไปเริม่ต้น community medicine หรอืแพทย์ชนบททีจ่งัหวัดอดุรธาน ีท่าน
ไปด้วยหวัใจ อาจารย์เปรม บรุ ีปลกูตวัเองจากศลัยแพทย์ข้ึนมาเป็น ศาสตราจารย์ 
community medicine ที่ยอดเยี่ยมมาก พอดีโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียน
แพทย์แห่งใหม่นี้ ตั้งใจสร้างหมอใหม่เป็นแนว community medicine เมื่อ
ผมเข้ามาทำางานโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้ามาเป็นหมอ หู คอ จมูก คนแรกของ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ผมเป็นหมอ หู คอ จมูก ท่ีไม่เคยจับมีด เรียนมาแบบ 
รักษาด้วยยา และเคยทำางานวิจัยเรื่องโรคหูกับอาการเวียนหัวมา 4 ปี ผมเลือก
เรียนวิชา Audiology and Speech Pathology จบปริญญาโทสาขานี้และ
ทำางาน Speech Clinic มาสามปีก่อนจะสมัครมาทำางานที่รามาธิบดี ปรากฏว่า
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ท่านอาจารย์หมอจนัทรนวิธั ท่านเหน็ใบสมคัรของผม ตอนนัน้ อาจารย์จิระ ยงัไม่ 
ได้ย้ายมา ท่านก็บอก อาจารย์หมออารี ว่าเด็กคนนี้จะเป็นประโยชน์กับภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ อย่างยิ่ง  เพราะบ้านเรามีเด็กพูดไม่ชัดจำานวนมากมาย พูดไม่
ได้ก็มีมาก ไม่เคยมีใครเรียนวิชานี้มาก่อน อยากให้รับไว้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
อาจารย์อาร ีถามว่าจะรบัไว้ให้ไปลงทีไ่หน ไม่มภีาควชิาทีต่รงกบังาน speech แต่
เพราะมีความรู้ทาง Audiology และพื้นฐาน ENT จึงรับมาให้เข้า หู คอ จมูก ไว้
ก่อน จากนัน้ราว 6 เดอืน อาจารย์จริะ กย้็ายเข้ามาจากโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
เป็นคนที่ 2 และเป็นหัวหน้า ENT ต่อมาอาจารย์หมอประธาน ย้ายตามเข้าอีก  
มาเป็นคนที่ 3 เราจึงอยู่ด้วยกันสามคนเมื่อรามาเปิดในปี พ.ศ. 2512 
 วนัหนึง่ก่อนโรงพยาบาลรามาเปิดอย่างเป็นทางการ ท่านอาจารย์หมอณฐั 
ภมรประวัติ โทรศัพท์ตามผมให้ไปฟัง lecture อาจารย์เปรม เรื่อง community 
medicine และงานทีจ่ะไปทำาทีบ่างปะอนิ ผมได้พบกบัทมีของท่าน มีอาจารย์หมอ
อนงค์ อีกท่านหนึ่ง วันนั้นผมตั้งคำาถาม อาจารย์เปรม ว่า ผมเรียน หู คอ จมูก มา
ไม่เคยทำาผ่าตัด ผมทำาแต่เรื่องเด็กหูหนวก เป็นใบ้ เด็กพูดไม่ชัด คนพูดไม่ชัดจาก
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ผมจะมาทำางาน community medicine ได้อย่างไร มอง
ไม่เห็นทางเลย 
 ท่าน อ.เปรม ตอบว่า สบายมาก มีงานมาก จะทำาไม่ไหวด้วยซำ้า แค่หูนำ้า
หนวกเรือ้รงั หวดั คอเจบ็เรือ้รงั กเ็กนิพอแล้ว มนัก็จรงิครบั เพราะว่าการเป็นหวดั 
คอเจ็บเรื้อรังของเด็กจะทำาให้เป็นหูนำ้าหนวก จากความเข้าใจที่ท่านอาจารย์หมอ
เปรม สอนผมก็ได้ขยายงานนี้ออกไป ผมก็บอกว่าหูนำ้าหนวกเหมือนก๋วยจั๊บ มีทั้ง
นำ้าข้นและนำ้าใส อาจารย์เปรม ยิ้มแล้วชมผมว่าช่างพูด (ท่านว่ามันช่างพูดดี)  ถ้า
เริ่มเป็นใหม่ ๆ ก็เรียกว่า นำ้าใส (Sereous otitis media) ถ้าเป็นนาน ๆ ก็จะติด
เชื้อเป็นหนองข้น ๆ ก็เป็นก๋วยจั๊บนำ้าข้น แล้วผมก็ทำาเพลงหูนำ้าหนวกออกไปสอน
เด็กร้อง เพียงเท่านี้ก็จุดประกายผม เป็นประกายที่สว่างในหัวสมอง เวชศาสตร์
ชุมชนทางด้านการแพทย์ หู คอ จมูก ชนบท ยังไม่เคยมีใครทำาเรื่องการได้ยินและ
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การพูดในชนบทมาก่อนเลย 
 อาจารย์เปรม พูดว่าไปลงเรือหางยาวด้วยกันริมแม่นำ้าเจ้าพระยา เด็กดำา
ผุดดำาว่ายมีเท่าไหร่ ๆ เอามาตรวจหูให้หมด ผมก็เรียนให้ อาจารย์เปรม ทราบว่า 
ความเช่ือทีว่่านำา้เข้าหทูำาให้เกดิหนูำา้หนวกนัน้ ไม่ใช่ต้นเหตหุนูำา้หนวก ต้นเหตหุนูำา้
หนวกจรงิ ๆ  เกิดจากเป็นหวดัคอเจบ็เรือ้รงั แล้วต่อจากคอเข้าผ่านท่อยสูะเตเชีย่น
เข้าไปอักเสบในหช้ัูนกลาง แต่ถ้าแก้วหทูะลแุล้ว คราวนีน้ำา้เข้าหจูะเป็นหนูำา้หนวก
ซำ้าอีกไม่รู้จักหาย ดังนั้นนำ้าเข้าหูไม่ใช่ประเด็นต้นเหตุ แต่จะเป็นประเด็นรอง ท่าน
บอกว่านั่นถูกต้องแล้ว หมอต้องลงมือทำา ต้องทำาไม่ให้เป็นทั้งหูนำ้าหนวกนำ้าใส ไม่
ทะลุ แล้วจึงเป็น Community Med ทาง หู คอ จมูก ที่ยอดเยี่ยม 
 ผมก็เริ่มฟอร์มงาน ท่านจึงบอกกับผมว่า การเอาเงินซื้อเครื่องไม้ เครื่อง
มือ วัดการได้ยิน หมออาจต้องช่วยหาเองบ้าง รัฐบาลคงช่วยไม่ได้เพราะต้องตั้ง
งบยืดยาว ท่านก็บอกว่าลองไปคุยกับพวกสโมสรไลอ้อนดูสิ พอดีผมคุ้นเคยกับ
ท่านชายอาชวดิศ ดิศกุล พระองค์ท่านเป็นโรคหูนำ้าหนวกมานาน วันหนึ่งตอนเช้า
ท่านบรรทมตื่นมาแล้วมีพระโอษฐ์เบี้ยว จาก Facial Paralysis ผมไปตรวจท่าน
ในตอนเช้า และเย็นวันนั้น อ.หมอจิระ ทำาผ่าตัดให้ท่านท่ีโรงพยาบาล BNH พอ
ท่านฟื้นข้ึนมาหลังจากผ่าตัด ท่านเรียกหากระจกก่อนเลย พอท่านยิ้มกับกระจก 
พระโอษฐ์ไม่เบี้ยว นำ้าพระเนตรท่านไหลแล้วบอกว่า ฉันหล่อแล้ว เพราะหมอ หู 
คอ จมูก แก้ได้ ท่านก็เลยประทานห้องประชุมสร้างใหม่ให้รามาธิบดีหนึ่งห้อง  
ผมได้เงินจากสโมสรไลอ้อนมาทำา community audiology ได้ หิ้วเครื่อง audio 
meter สองแบบไปตามโรงเรียนวัดต่าง ๆ เชื่อไหมครับ จากคำาพูด อาจารย์เปรม 
บรุ ีผมสามารถตรวจหูเดก็ชัน้ประถมได้ถงึ 270,000 คน ในเวลา 10 ปี ไปตรวจถงึ 
เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง ไปถึงต่างจังหวัดหลาย ๆ แห่ง ชื่อโรงเรียนที่ผมตรวจ
นัน้มมีากมาย ในทีส่ดุกป็ระสบความสำาเรจ็ เรยีกว่า งาน community audiology 
มหาวิทยาลัย Purdue University ก็เชิญผมไปบรรยายท่ีสหรัฐอเมริกา แล้วให้
รางวัลผม ใครจะไปคิดว่าเราจะไปไกลถึงเพียงนั้น ผมจึงรำาลึกพระคุณของท่าน 
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ตอนที่ 2 เร่ืองแพทย์ชนบทที่จะบรรยายวันนี้  ท ่านคือ นายพันตรี 
น.พ.ม.ร.ว.สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ 
 ท่านเป็นแพทย์ชนบทในกลางสมัยรัชการที่ 5 และตลอดสมัยรัชกาลที่ 6   
แต่ตัวท่านไม่รู้หรอกครับ เรามาดูประวัติของท่านจึงเห็น แล้วยกย่องท่าน 

 พันตรีน.พ.ม.ร.ว.สุวพันธ์ุ สนิทวงศ์ พระองค์เจ้าสายสนทิวงศ์ (หมอสาย) พระบดิา
 พ.ศ. 2406 – 2469                    พ.ศ. 2389 - 2455

 ท่านเกดิวนัท่ี 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2406 ท่านเกดิเดอืนเดยีวกบั อาจารย์
เปรม บุรี ในสมัยรัชกาลที่ 4 บิดาของท่านชื่อ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ซึ่งก็เป็น
หมอหลวง มารดาของท่านชื่อ หม่อมเขียน ท่านมีน้องสาว 1 คน แม่เดียวกันกับ
ท่าน ชื่อ ม.ร.ว.เนื่อง สนิทวงศ์
 หม่อมราชวงศ์เน่ืองน้องสาวท่านน้ัน ได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในสมัย
รัชกาลท่ี 5 เรียกเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เนื่อง ท่านมีลูกชายคนเดียว ชื่อ สมเด็จ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร คลอดได้ไม่ก่ีวนัเจ้าจอมมารดากถ็งึแก่กรรม พระบาท
สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงอุม้สมเดจ็กรมพระยาชยันาท เอามาฝากให้
สมเดจ็พระนางเจ้าสว่างวฒันา (หรือต่อมา คือ สมเดจ็พระพันวสา พระราชมารดา
ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช) รัชกาลที่ 5 มีรับส่ังว่า แม่เขาตาย ฉันขอมอบ
ลูกชายคนนี้ให้เป็นลูกของเธอ เพราะฉะนั้น สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ จึงเป็น
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ลูกเล้ียงของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา แล้วเป็นพี่ของทูลกระหม่อมมหิดล 
ซ่ึงประสูติตามมาภายหลังและทรงเติบโตมาพร้อมกันในวังสระปทุม ท่านจึงรัก
กันมาก แล้วก็ยังเป็นคนดูแลพี่สาวของทูลกระหม่อมมหิดล ก็คือ ทูลกระหม่อม
ฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ ตอนที่ท่านป่วยเป็นโรคไต แล้วก็จัดแจงให้เสด็จไปผ่าตัด 
พระวักกะ (ไต) ทีย่โุรป อนันีค้อื ราชสกลุของสนทิวงศ์ สกลุของนายแพทย์สวุพนัธุ์ 
ที่เราจะคุยกันวันนี้
 สมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ นั้นพวกเราก็รู้ว่าท่านมีพระคุณต่อวงการ
แพทย์และสาธารณสขุอย่างไรโรงเรยีนแพทย์ศริริาชเกิดได้แข็งแรง เพราะราชสกลุ
มหดิลและสนทิวงศ์ช่วยส่งเสรมิตลอดมา  แล้ว นายแพทย์ ม.ร.ว.สวุพนัธุ ์สนทิวงศ์
ที่ผมเล่าประวัติวันนี้ ท่านยังเป็นลุงของสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ อีกด้วย
 ผมเคยทำางานแสดงประวัติการแพทย์เป็นภาพนิ่งประกอบคำาบรรยาย 
เรียกว่า Tableu Vivante ทำาพงศาวดารการแพทย์ย้อนหลัง ว่าสมัยรัชกาลที่ 1 
มีผู้ชายคนที่เป็นหมอกลางบ้านอยู่ท่ีอัมพวา ช่ือหมอบุญเกิด มีเมียชื่อคุณแม ่
ทองอินทร์ มีความรูเ้รือ่งยาดมีาก จนได้เล่ือนข้ึนมาเป็นหมอหลวง เข้ามาอยูใ่นราช
สำานักวังหลวง เรามีภาพแสดงว่า หมอหลวงจะได้รับพระราชทานไม้พลองสีแดง 
นั่นคือ ไม้อาญาสิทธิ์ ที่พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับคนที่เป็นหมอหลวง ถ้า
ถอืไม้พลองสแีดงน้ีเข้าไปในเขตบ้านใดกต็ามเพือ่เก็บยา ห้ามไม่ให้ปิดกัน้ สามารถ
เก็บยานั้นไปทำายาได้ เพราะเป็นหมอหลวง 
 หมอบุญเกิด มีลูกสาวช่ือปราง เป็นคนสวย ได้ถวายตัวสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้าฯ ตั้งแต่ยังไม่ครองราชย์ สมัยท่านยังเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทร ก็
เลยได้เป็นหม่อมปรางก่อน แล้วกเ็ปลีย่นจากหม่อมปราง เป็นเจ้าจอมมารดาปราง 
มีราชโอรสประสูติ 1 องค์ ในภาพที่ฉาย จะเห็นเด็กไว้จุก นั้นคือ พระองค์เจ้านวม  
เดิมที่เดียวเวลา รัชกาลที่ ๒ ประชวร เจ้าจอมมารดาปราง จะเป็นคนถวายยาเอง  
ต่อมาทีหลังพระองค์เจ้านวม ก็ถวายยาแทนมารดา พระองค์เจ้านวม ต่อมาคือ
ต้นราชสกุลสนิทวงศ์ คือ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (นวม) และทรงเป็นหมอยา
เหมือนคุณตาของท่าน นี่คือความเป็นมาของราชสกุลสนิทวงศ์โดยย่อ 
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กรมหลวงวงศาธิราชสนิท มีพระชนมายุระหว่างปี พ.ศ. 2351-2414 ลูกของกรม
หลวงวงศาฯ ท่านก็เป็นหมอ คือ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ พระองค์เจ้าสายฯ นี้ 
รัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า “หมอสาย” รัชกาลท่ี 5 โปรดมากและเป็นผู้ที่ถวายยา
รัชกาลที่ 5 ในรอบ 48 ชั่วโมงสุดท้าย ก่อนที่รัชกาลที่ 5 จะสวรรคต ท่านประชวร
เข้าสู่ระยะใกล้จะโคม่าแล้ว พระองค์เจ้าสาย เสด็จไปเยี่ยม ทรงลืมพระเนตรข้ึน 
แล้วตรัสว่า อ้อหมอมาเหรอ นั่นพระราชดำารัสของรัชกาลที่ 5 ครั้งสุดท้าย กับ
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 
    ขอตดัเร่ืองให้สัน้ลงว่า พระองค์เจ้าสายสนทิวงศ์ พระบดิาของ ม.ร.ว.สวุพนัธุ์  
สนิทวงศ์ นั้น ท่านควบคุมกองทัพเรือมาแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ทำางานกรมแพทย์ 
ทหารเรือด้วย เดิมทีเดียวกรมแพทย์ทหารเรือไม่เคยมีหมอแพทย์ฝร่ังอยู่ประจำา
เลย พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์รับสั่งว่า ควรจะมีหมอฝรั่งหนึ่งคนมาประจำา 
กองทัพเรือ  ในที่สุดก็ได้หมอชาวสก๊อต ชื่อ หมอกาแวน  เข้าไปอยู่กับพระองค์
เจ้าสายที่กองทัพเรือ รัชกาลท่ี 5 ก็รับสั่งว่า กองทัพเรือมีหมอจากอังกฤษมา
ทำางานแล้ว ลองถามเขาดูสิว่าจะส่งคนไทย ไปเรียนหมอที่ประเทศอังกฤษได้บ้าง
ไหม ในที่สุดก็ส่งหลานของท่าน เป็นหม่อมเจ้า ไปเรียนท่ี Guy’s Hospital คือ
หม่อมเจ้าถาวรมงคล ไชยยันต์ ก่อนหน้า อาจารย์เปรม 50 ปี พระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั กร็บัสัง่ว่า หมอสายมลีกูชายองค์โตชือ่ ชายใหญ่สวุพนัธุ์
ดีแล้ว ควรจัดส่งลูกชายคนโตนี่แหละไปอังกฤษ ให้เตรียมตัวไว้ให้เรียนหมอตาม
สายตระกลูเป็นเหมาะ  จะพระราชทานทนุทรัพย์ ให้ไปเรียนต่อทีป่ระเทศองักฤษ
ก็แล้วกัน เพราะเป็นตระกูลของหมอมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นหม่อมราชวงศ์ 
สุวพันธุ์ ซึ่งเป็นหลานทวดของรัชกาลท่ี 2 ท่านเป็นหลานปู่กรมหลวงวงศาธิราช 
ท่านเป็นลูกชายคนใหญ่ของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ จึงเรียกว่า ชายใหญ่ หรือ 
หม่อมราชวงศ์ใหญ่ ขนานนามว่า คุณชายใหญ่ หรือหมอใหญ่สุวพันธุ์ ก็เรียกกัน
 พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์บิดาของ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ นั้น นอกจาก
ทรงเป็นหมอหลวง เป็นผูบ้ญัชาการทหารเรอืแล้ว ยงัทรงเก่งเรือ่งการสร้างเรอืยนต์
อีกด้วย ท่านดัดแปลงเรือทุกประเภทเอามาใส่เครื่องจักรเข้าไป ถ้าท่านจะไปใน
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ลำาคลอง ท่านจะเอาเรอืจ้างใส่เครือ่ง ถ้าท่านจะไปแม่นำา้เอาเรอืลำาโตกว่าติดเครือ่ง
ออกวิ่ง ถ้าท่านจะไปขุดคลอง ท่านเปลี่ยนเรือเอี่ยมจุ๊นทั้งลำาเป็นเรือมีหลังคาคลุม 
จัดเป็นกระบวนเข้าไปขดุคลอง ท่านเองมวีงัใหญ่ ซึง่ต่อมาวงันี ้กลายเป็นโรงเรียน
สายปัญญา 
 หมอปีเตอร์ กาแวน อยู่กับพระองค์เจ้าสาย จึงคุ้นเคยกับ ม.ร.ว.สุวพันธุ์
มาแต่เด็กมาก รัชกาลที่ 5 ก็พระราชทานทุนเล่าเรียนให้ เป็นทุนเล่าเรียนให้ 
หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ ไปเรียนที่อังกฤษ หมอปีเตอร์ กาแวน ก็เลยจัดแจง ส่งไป
สก๊อตแลนด์ ไปอยู่กับ family ที่นั่นตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบ 
 ม.ร.ว.สวุพนัธุ ์ออกเดินทาง ปี พ.ศ. 2415 ข้อสงัเกตตรงนีท้ีผ่มอยากจะชีใ้ห้
ชดัคอื  หม่อมราชวงศ์สวุพนัธุ ์ไปอยูก่บัครอบครวัฝรัง่ท่ีสก๊อตแลนด์ เรยีนภาษา
อังกฤษ เรียนภาษาละติน แล้วเข้าเรียนแพทย์ต่อที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอเร่อ  
ใช้เวลารวม 12 ปี นบัว่านานมาก ๆ   เดนิทางไปตัง้แต่ปี พ.ศ. 2415 ท่านให้ทนุ
ไปเรียนหมอก่อนรัชกาลที่ 5 จะส่งพระราชโอรสชุดแรก 4 พระองค์ไปเรียนที่
ยโุรป เสยีอกี  เราจะได้เหน็พระราชวสัิยทศัน์ของรัชกาลที ่5 ว่ากว้างไกลเพยีงใด  
นายแพทย์ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ เรียนจบเป็นหมอกลับมาเมื่อปี พ.ศ. 2427
 เหน็ vision ของรชักาลท่ี 5 ไหมครบั ยอดเยีย่มจรงิ ๆ  เพือ่ทีจ่ะสร้างหมอ
ไม่ใช่เพื่อราชสำานัก แต่จะสร้างหมอคนสำาคัญสำาหรับประเทศจึงต้องส่งไปตั้งแต่
อายุ 9 ขวบ ส่งไปตั้งแต่ พ.ศ. 2415 ซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ก็ยังไม่
ประสูติ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ท่านประสูติ พ.ศ. 2423 ทูลกระหม่อมบริพัตร  
พ.ศ. 2424 สมเด็จกรมพระยาชัยนาท ก็ยังไม่เกิด เพราะฉะนั้น vision ของ 
รัชกาลที่ 5 ในการส่งหม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ ไปอังกฤษ ไปเรียนหมอ มันประเสริฐ
เลศิเลอยิง่นกั ในปี พ.ศ. 2415 นัน้  รชักาลที ่5 ท่านเพ่ิงครองราชย์ได้ 4 ปี เท่านัน้
เอง ตัวท่านอายุยังไม่ถึง 20 ปี ด้วยซำ้า หมอสุวพันธุ์ อายุ 9 ขวบ ท่านส่งไปแล้ว 
vision ของรัชกาลที่ 5 นี่ไม่ใช่ธรรมดา ท่านทรงเป็นคนหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี 
แต่เริ่มส่งคนไปเรียนหมอต่อต่างประเทศ ยังไม่มีใครเคยทำาเลย
 เราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าหลวง ท่านเฉลียวฉลาดขนาดไหน มองเห็น
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เหตุการณ์เฉพาะหน้าและยาวไกลขนาดไหน พ.ศ. 2415 ก็เร่ิมพระราชทานทุน
เล่าเรียนส่งไปเรียนนอกกันแล้ว 
   ทีน่ีล้องหนัมาดภูารกจิ ในฐานะหมอหลวงท่ีกลบัมาเม่ือเรยีนหมอจบแล้ว
บ้าง ท่านกต้็องกลบัมาเป็นหมอหลวงรกัษาพระราชวงศ์ตามรับส่ัง นายแพทย์ใหญ่
สวุพันธุ ์สนทิวงศ์ ท่านนี ้ต้องเดนิเข้าเดนิออกวงัหลวงและวงัน้อย วงัใหญ่ไปทัว่ทัง้
มหานคร เป็นหม่อมราชวงศ์รกัษาเจ้านายทัง้ชายหญงิ พระประยรุญาตสิารพดัจะ
กล่าว เล่ากันมาดังนี้
 ถ้าจะจับชีพจร ท่านใช้มือจับได้ท่ีข้อมือเจ้านายได้ทันที เพราะตัวหมอ
เป็นหม่อมราชวงศ์ แต่ถ้าเจ้านายสตรรีะดบัสงู ไม่ธรรมดาเสียแล้ว จะจบัชีพจรคน
ต้องเอาผ้าบาง ๆ วางที่บนผิวตรงข้อมือก่อน แล้วจึงวางนิ้วจับลงไปตรงจุดชีพจร 
แต่หมอคนนี้เป็นหม่อมราชวงศ์ จับชีพจรข้อมือตั้งแต่พระราชินีลงมาได้หมด มัน
สะดวกไหมเมื่อเข้าไปในวังหลวง 
 หมอใหญ่สุวพันธุ์ กลับมาก็บรรจุ เป็นหมอทหาร ทหารบกก็จะเอาตัว 
ทหารเรือก็จะเอาตัว ท่านผู้หญิงพวงร้อย บุตรีของท่านเล่าให้ผมฟังว่า พ่อนั้น
เหมือนกับ “นางสีดา ยักษ์ลากมา ลิงพาไป คนนั้นก็อยากได้หมอ คนนั้นก็อยาก
ได้พ่อฉัน” เพราะฉะนั้นก็เลยบริการทั้งทหารบก ทหารเรือ แต่ก็ได้ยศทหารบก  
เป็นนายพันตรี ทั้งยังช่วยงานแพทย์ทหารเรือ และงานของโรงพยาบาลกลางอีก
ด้วย 
 รชักาลที ่5 ทรงเหน็ว่า หมอใหญ่สวุพนัธุ ์เป็นคนมคีวามสามารถ พดูภาษา
องักฤษได้คล่อง พอดเีจ้าเมอืงรฐัเกดาด์ในมะลาย ูคอื เจ้าเมอืงไทรบรุ ีพ่อของตนกู
อับดุลลามาน ป่วย  รัชกาลที่ 5 ก็โปรดเกล้าฯ ให้หมอใหญ่สุวพันธุ์ ลงเรือไปรักษา
ที่เมืองไทรบุรี จึงเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทูต พูดอังกฤษคล่องแคล่ว ยากจะหาหมอที่
ใดเหมือน เป็นเสมือนทูตด้วย เป็นหมอด้วย แล้วก็รัชกาลที่ 5 โปรดปรานมากเลย 
ส่งไปรักษาเจ้าประเทศราชย์  มทีีไ่หนคนทีท่ำาหน้าทีอ่ย่างหมอท่านนี ้คุม้เหลอืเกนิ 
หมอใหญ่สุวพันธุ์ กลับมาก็ช่วยดูแลงานส่วนตัวของพระบิดา กับงานของเสด็จปู่ 
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ท่ีสร้างเรือยนต์เองและทำาบริษัทรับขุดคลองช่ือ “บริษัทคลองคูนาสยาม” วาง
เครื่องลงไปในเรือทุกประเภทเพื่อให้เรือวิ่งเร็วได้ วังท่านมีเรือเป็นจำานวนหลาย
สิบลำา ติดเครื่องยนต์ทั้งนั้น ท่านก็ต้องคุยกับ engineer ฝร่ังบ้าง เพราะฉะนั้น
ก็เลยต้องช่วยงานพระบิดา ทั้งเป็นล่ามงานหลวง เป็นหมอ ทำางานเร่ืองเรือยนต์  
ขุดคลองสารพัด มันหาคนแทนไม่ได้ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2435 ในขณะนั้นยังต้อง ดูแลน้อง ๆ ลูกพระองค์
เจ้าสายสนิทวงศ์ฯ ท่ีเป็นหม่อมราชวงศ์ต่าง ๆ แถวยาวเหยียด แล้วท่านเป็นคน
ที่น่ารักมากเลย คือ เลี้ยงน้องทุกคนสมำ่าเสมอกัน ไม่จำาเป็นต้องเป็นแม่เดียวกับ
ท่าน ที่เป็นหม่อมของพ่อท่าน ท่านดูแลเสมอกันหมด น้อง ๆ ของท่านได้รับการ
ศึกษาอย่างดี น้อง ๆ ของท่านเป็นเจ้าพระยาหลายคน ที่สำาคัญที่สุด คือ น้องของ
ท่านคนหนึ่งเป็นเจ้าจอมรัชกาลที่ 5 น้องของท่านคนหนึ่ง เป็นเจ้าพระยาวงศานุ
ประพัฒน์ ซึ่งเป็นสนิทวงศ์สายใหญ่มากอีกสายหนึ่ง ที่ยืนยาวลงมาเป็นหมออีก
จำานวนมากมาย ท่านดูแลน้องอย่างดี ดูแลไปจนถึงหลาน ท่านเป็นคนถี่ถ้วนมาก 
เอาใจใส่ ช่วยพระบิดาทำางานบริษัทขุดคลองคูนาสยามจนพระบิดาสิ้นพระชนม์
ในปี พ.ศ. 2455 ต้นรัชกาลที่ 6 ก็ยังดูแลเรื่องการขุดคลองสืบต่อมาจนท่านถึงแก่
กรรมในปีแรกของสมัยรัชกาลที่ 7 

เรือ่งเล่าและบันทกึเรือ่งงานขดุคลองรงัสิตและการรกัษาคนของหมอใหญ่ 
ม.ร.ว.สุวพันธุ์
 การออกไปขดุคลองในทุง่นารังสติ อนันีค้อื งานใหญ่ทีท่ำาให้ท่านต้องกลาย
เป็นหมอชนบท โดยไม่รูต้วั เป็นเรือ่งท่ีท่านท่ีไม่เคยคดิมาก่อน พระบดิาของท่านได้
รบัคำาสัง่จากพระพทุธเจ้าหลวงว่า หมอสายมคีวามรูท้างด้านเรอืแพ ไปช่วยกนัขดุ
คลองที่ทุ่งนารังสิต ตอนนั้นยังไม่ใช่ชื่อทุ่งนารังสิต เป็นทุ่งนาเฉย ๆ ขุดคลองซอย
เข้า ให้คลองเหล่านั้นมันเกิดประโยชน์จากการทำานาและเชื่อมแม่นำ้าบางปะกงให้
ต่อกับแม่นำ้าเจ้าพระยา 
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 เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทรงงานโดยรับสัมปทานจากพระราชดำารัสของ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2431 ก็เริ่มสำารวจสถานที่ ปรากฏว่าพื้นที่
นั้น กว้างใหญ่ไพศาลมาก แล้วก็มีคนน้ันคนน้ี มาขอขุดคลองอยู่บ้างแล้วหลาย
ราย ก็ต้องช่วยทำาแผนที่ อีกคราวหน่ึงท่านต้องตามเสด็จพระบิดาไปยุโรป ในปี  
พ.ศ. 2432 คุมงานช่างทำาเรอืยนต์ ท่านเองกม็คีรอบครวั มลีกู ท่านกลบัจากยโุรป
ไม่นาน ซึ่งผมไม่ทราบว่าปีใด ในหนังสือว่าปี พ.ศ. 2431 ผมว่าไม่ใช่ ต้องหลังปี 
พ.ศ. 2435 แล้ว ท่านกเ็ลยตดัสนิใจ กราบถวายบงัคมลาออกจากราชการเมือ่เป็น
นายพันตรี แล้วมาทำางานถวายพระบิดาในการขุดคลองย่านรังสิต
 ผมมาอ่านดูบันทึกของท่าน การขุดคลองมีความยากลำาบากมาก เพราะ
ไม่ใช่ท้องนาเตียน ๆ ราบ ๆ มีทุ่ง หนอง บึง บางตอนเป็นป่าแขม ป่าโขมง ป่า
ขนาก ผู้คนไม่มีเลย ส่วนป่าโขมงเต็มไปด้วยนกกระจาบและรังไข่นกกระจาบเป็น
จำานวนมากมาย งมูกัชอบแอบอาศัยอยูต่ามรงัไข่นก พวกคนล่าไข่นก โดนงกูดัตาย
หลายคน เขาเก็บไข่กันที 3-4 กระบุงพูน ๆ เอาไปขาย คนมักนำาเอาไข่นกไปทำา
ขนมบัวลอย เห็นไหมความละเอียดความละออในการบันทึกของท่านมันมากเลย
นะครับ ป่าขนากนั้น ใครบุกเข้าไปต้องระวังให้มาก เพราะต้นแข็ง และคมมาก  
ถ้าไม่ระวัง อาจแทงเท้าทะลุ หรือตัดนิ้วเท้าให้ขาดได้ 
 ขณะที่ขุดคลองไป พบสัตว์ป่า เก้ง กวาง ละมั่ง โขลงช้าง ไม่น่าเชื่อนะ
ครบั สมยั พ.ศ. 2431 ยังมโีขลงช้างอยูท่ี่ทุ่งนารงัสติ ไข้ป่ามาลาเรยี แสนทรุกันดาร  
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กลางคืน ก็นอนในเรือ ตื่นมาบางวัน หมอนข้างหายไปบ้าง บางครั้งหมอนหนุน
ศีรษะผ้าห่มก็หาย ไม่ทราบล่องหนไปได้อย่างไร ขุดต่อไปอีกหลายป่า จึงได้พบ
หมอนที่หายไปหรือของอ่ืน ๆ ที่หายอยู่กันไกล ๆ แต่ละป่า ในที่สุดจึงจับขโมย
ตัวสำาคัญได้ คือ ช้างนั่นเอง มันได้เอางวงมาล้วงทางหน้าต่างเรือแล้วขโมยหมอน 
ผ้าห่ม ไป นีค่อืความละเอยีดของคณุหมอคนหนึง่ ทีจ่ดบนัทกึความยากลำาบากใน
การขดุคลอง เป็นความยากลำาบากในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัภมิูประเทศ แต่ความยาก
ลำาบากที่ร้ายกว่านั้น มันเกิดขึ้นมากับเรื่องการบริหารจัดการ เพราะว่ากฎหมาย
ที่ว่าด้วยเรื่องโฉนดที่ดิน  กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องเนื้อที่การขุดคลอง การทำาแผนที่
ต่าง ๆ มันยังไม่ชัดเจนเลยในสมัยนั้น 
 สมัยนั้นกรมนาดูแลเรื่องนาข้าว มีเจ้าพระยาภาสกรระวงศ์ เป็น
เสนาบดีกรมนา ก็เป็นใหญ่ ในขณะเดียวกัน ทางด้านกรมที่ดิน ดูแลเกี่ยวข้อง
กับเรื่องผู ้คนที่อยู ่ในบริเวณท้องท่ีเหล่านั้นดูแลเรื่องเขตที่ดิน การแบ่งโฉนด 
ต่าง ๆ  มันยังมีอยู่ไม่มีกรมที่ดิน แต่งานนั้นสังกัดในกระทรวงมหาดไทย ก็เลยต้อง
มีนายอกีหลายคนเข้ามาเกีย่วข้องอยูเ่รือ่ย ในเรือ่งของปัญหาพืน้ที ่ทีจ่ะทำาการขดุ
คลอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจุกจิกมาก ๆ คนจีนก็มีคุณพระคนนั้นคนนี้ก็มาขอ
สมัปทานขดุคลอง ท่านขนุคนนัน้กม็าขอขดุคลอง เพราะฉะนัน้ถ้าเราไปเทีย่วแถบ
คลองรังสิต เราจะเห็นว่า มีคลองชื่อขุนคนนั้นขุนคนนี้ต่าง ๆ นานา ซึ่งมันโยงใย
ตัดกันไปตัดกันมา แต่ท่านได้รับคำาสั่งให้ไปขุดตั้งแต่ คลอง 2 จนถึง คลอง 8 ซึ่ง
เป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยในขณะนั้น 
 ผมนำารปูมาฉาย เหน็รปูคลองขดุใหม่ ๆ  ในสมยันัน้ สมยัรัชกาลที ่5 กว้าง
ขนาดนั้นทีเดียว เก่งทีเดียวละครับ ต้องมีเรือขุดอะไรด้วย แล้วท่านก็มีเรือยนต์ใช้ 
รัชกาลที่ 5 ก็เสด็จไปทอดพระเนตรงานที่คลองรังสิต ในภาพที่ฉายให้เห็นนี้หาไม่
ได้นะครับแต่มองไม่เห็นพระองค์ท่านนะครับ 
 ช่วงเวลาทีท่่านขดุคลองไปชาวบ้านเขาขายทีใ่ห้บ้าง ท่านกซ้ื็อเอาไว้ แล้ว
ท่านกท็ำานาด้วย เราจะเห็นว่ารปูนี ้นีไ่ม่ใช่ชาวนาธรรมดา นีค่อื ชาวนาบรรดาศกัด์ิ 
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คือ ขี่ ควาย เลื่อน ลากข้าว นุ่งกางเกง ผู้หญิงท่ีอยู่ข้างหลังนุ่งผ้าโจงกระเบน นี่
ชาวนาบรรดาศักดิ์ คือ ชาวนาที่มาจากบ้านของท่านที่มาช่วยกันสร้างงาน มาขุด
คลองและไปปลูกข้าว 
 อยากจะเล่าให้ฟัง ท่านได้เห็นชาวบ้าน ชาวนา อยู่ในสภาพลำาบากมาก 
ขาดหมอ ขาดยา ต้องเริ่มเมื่อตอนเริ่มเข้าไปใหม่ ๆ ท่านก็มีกระเป๋ายา เครื่องมือ
แพทย์ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ติดมือไป แต่ก็ไม่พอ ที่สุดท่านต้องเปลี่ยนเรือทั้งลำา จัด
ภายในเรือลำานั้น ลำาหนึ่งท่านใช้นอน อีกลำาเป็นครัวทำาอาหาร เวลาที่ท่านไปขุด
คลอง เรืออีกลำาที่พ่วงไป มันจะกลายเป็นคลินิกเคลื่อนที่เล็ก ๆ มีเรือยนต์ลากจูง
ไป แล้วก็ไปจอดตามที่ต่าง ๆ ความเริ่มเป็นหมอชนบทก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว 
 เพราะความรบัผดิชอบ ความรบัรู ้เห็นสภาพความเดอืดร้อนของชาวบ้าน 
กลายเป็นคลนิกิเคลือ่นทีไ่ปในชนบท ต่อมากเ็พิม่เรอืยนต์จูงกนัเลยทเีดียว มีเตียง
คนป่วยอยูใ่นเรือด้วย ทำาคลอดในเรอืได้ด้วย แต่เรอืลำานีจ้ะไม่จอดนิง่ประจำาทีไ่หน 
จะเลือ่นไปในการขดุคลองตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ใครต้องการเอายาอกีกพ็ายเรือ
ตามมาขอยาได้ ยานั้นแจกฟรีด้วยครับ 
 ที่สำาคัญท่ีสุดเวลาพบคนไข้ที่ทำาอะไรต่อไม่ได้ จำาเป็นต้องรักษาใน 
โรงพยาบาลในเมือง ท่านจะใช้เรือยนต์ส่วนตัวของท่าน ส่งต่อคนไข้เข้ามาในเมือง
โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายอกีด้วย แล้วหลายคนทเีดยีวได้เข้ามาทำาผ่าตัด อย่างท่ีเล่ากนัว่า 
ท่านได้พบหญงิท้องแก่ เดก็ขวางยงัไม่คลอดแต่ยงัไม่ตาย ก็รบีส่งต่อเข้ามาผ่าตดัที่
โรงพยาบาลกลาง เรื่องนี้หมอเม็นเดลสัน ก็เคยมีบันทึกไว้ว่า เคยรับผู้ป่วยวิกฤต
จากหมอใหญ่สุวพันธุ์ ตามเขาไปผ่าตัดด่วนกลางดึก  ดูแลให้อยู่โรงพยาบาลกลาง 
หมอเมนเดลสัน เป็นหมอชาวยิวสัญชาติอเมริกัน ที่มาอยู่โรงพยาบาลกลาง และ
เป็นคนผ่าตัดพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วย
 ต้องไม่ลืมนะครับ งานขุดคลอง มันเริ่มกลาง รัชกาลที่ 5 (ราวปี 2431) 
เพราะฉะน้ันตลอด รชักาลท่ี 5 จนถึงสมยั รชักาลที ่6 ท่านอยูใ่นทุง่นารงัสติตลอด
เวลากว่า 20 ปี เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นทำาไปเรื่อยจนมีลูกหลายคนที่ท่านตั้งชื่อ



ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 19 41

ไว้เก่ียวกับงานขุดคลองและการเกษตรของท่าน บวกด้วยบริการแพทย์เคลื่อนที่
ในเรือด้วย ท่านต้องอาศัยคนช่วยงาน แรกก็ไม่ได้มีนางพยาบาลอยู่ ต่อมาท่านจึง
มีผู้ช่วยเพียงคนเดียว
 มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาสาสมัคร ชื่อ นางสาวยี่สุ่น แม่ยี่สุ่น มีใจอยากช่วย
เหลือผู้คนมาก พ่อของแม่ยี่สุ่น เธอเป็นศาสนาจารย์ผู้สอนศาสนาของคาทอลิก 
และศาสนาจารย์คนนี ้กส่็งแม่ยีสุ่น่ ไปเรียนทีโ่รงเรยีนกลุสตรวัีงหลงั กับแหม่มโคล์ 
โรงเรียนนั้นปัจจุบัน ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปัจจุบันนี่แหละ 
 คุณยี่สุ่น เก่งภาษาอังกฤษ อ่านเขียนภาษาอังกฤษคล่องมาก ก็มาเป็น
อาสาสมัครที่เก่งยอดเยี่ยม เธอพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษคล่องมาก มีหน้าที่
เขียนใบสั่งยา เขียนหนังสือส่งต่อผู้ป่วยเขียนได้ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ แล้วส่ง
ผู้ป่วยต่อลงเรือยนต์เล็กเข้าไปในกรุง หมอที่รับปลายทางมีทั้งหมอไทยและหมอ
ฝรั่งในกรุงเทพฯ
 ในทีส่ดุหมอใหญ่สวุพนัธุ ์กเ็ห็นใจคณุยีสุ่น่ ท่านก็เลยอยูก่นิกับหมอสวุพนัธุ์  
จนกระทั่งมีลูกกับหมอสุวพันธุ์ 4 คน สองคนเป็นสตรี ชื่อหม่อมหลวงพวงร้อย 
(ศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลงไทยสากล) กับหม่อมหลวงสร้อยระย้า (เป็น 
พระชายาของพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล แม่ของท่านชายกบ ฐิติพันธุ์ ยุคล) เดี๋ยว
ค่อยดูกันต่อไป 
 เล่ากันว่า ท่านผสมยานำ้าใส่ตุ่มมังกรตั้งไว้ที่หัวเรือคราวหนึ่ง ๆ เล่าว่ามี
ยา 3-4 อย่าง อันนี้ไม่มีบันทึกที่ไหนนะครับ แต่คนที่เล่าให้ฟัง เก็บความจากที่
ต่าง ๆ  หลายที่ อาจารย์หมอดนัย สนิทวงศ์ เคยเล่า ท่านผู้หญิงพวงร้อย ก็เคยเล่า 
พี่สาวของท่านผู้หญิงพวงร้อย คือ หม่อมสร้อยระย้า ยุคล ก็เล่าว่า ท่านจะทำายา
ลดไข้  ใส่ตุ่มไว้หัวเรือ สืบได้ความว่า คือ Mixt. Salicylate มียาขับเสมหะ Mixt. 
Ammoncarb มียาลดกรด ซึ่งไม่ทราบว่าอะไร แล้วก็มียาธาตุอันเป็นยาขับลม  
ใครที่จะมาขอยาจากเรือท่าน ต้องล้างขวด แล้วทำาขวดให้แห้งก่อน แล้วจึงจะมา
ขอยาฟรีจากเรือท่านได้ 
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 บ้านใดถ้ายาหมด ให้พายเรือตามมาขอยา จะมีคนตักยาใส่ขวดให้เสมอ 
นอกจากนั้นก็มียาเม็ดบ้าง สมัยก่อนการทำายาเม็ดยังไม่ได้เข้าโรงงาน ก็ต้องมีคน
ช่วยใช้มือปั้น อย่างยาแก้ไข้จับสั่น หากผ่าเม็ดยาดู จะพบว่า ข้างในมีผงสีขาว คือ
ตัวยาควินนินแทรกอยู่ โบราณเรียกว่ายาลูกกลอน เพราะว่าที่นั่นมีมาลาเรีย มีไข้ 
เพราะฉะนัน้ยาทกุอย่างต้องผสม โดยแอบใส่ผงยาควนินิทีม่รีสขม ซ่อนไว้กลางเมด็ 
เป็นต้น  แล้วยังมียาไทยอีกบ้าง มียานำ้ามันทา ถู นวด ทุกอย่างท่านให้ฟรีหมดนะ
ครับ 
 เล่ากันว่าท่านไปนาแต่ละคราว ท่านก็ไปขุดคลอง คราวหนึ่ง ๆ นานถึง 
2-3 อาทิตย์ จึงกลับบ้าน แล้วก็กลับมาอยู่กับเสด็จพ่อ เสด็จพ่อก็สิ้นพระชนม์ไป 
ปี พ.ศ. 2455 คือ สมัยต้นรัชกาลที่ 6 เพราะฉะนั้นสมัยรัชกาลที่ 6 ครองราชย์นั้น 
หมอสุวพันธุ์ ต้องอยู่ในนา นอนในเรือ และรักษาชาวบ้านในเรือโยงไปตลอดทาง
นานกว่า 20 ปี 
 ท่านอยู่ในท้องนา ขุดคลองไปด้วยโดยตลอด และขณะเดียวกันท่านก็ม ี
ศรภีรรยาคนแรก คอื คณุเจรญิ (บญุนาค) กเ็ป็นธดิาของพระยาอรรคราชนาถภักดี 
(หวาด บุญนาค) มีลูกออกมา 3 คน คนแรก คือ ม.ล.พงษ์สนิท, ม.ล.ต้อม, ม.ล.เป้ 
ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง ก็คือว่า หลังจากท่านขุดคลอง คู นา ได้ระยะหนึ่ง ชื่อลูกท่าน
ทั้งชายหญิงเปลี่ยนไปหมดเลย ลูกคนที่ 4 ช่ือ ม.ล.คลอง ซึ่งต่อมาก็เป็นหม่อม 
ของพลเรือตรี ม.จ.ถาวรมงคล ไชยยันต์ ท่ีจบจาก Guy’s Hospital เสมือนกัน 
ม.ล.รวง, ม.ล.ฟ่อน, ม.ล.ธัญญะ ชื่อลูกชุดนี้เริ่มต้นเป็นชื่อเกษตรศาสตร์หมดเลย 
แสดงว่าท่านชื่นชม ยินดี กับ งานเกษตรมาก 
 ท่านรกัษาโรคด้วยตลอดเวลา เฉพาะภรรยาคนท่ี 1 มลีกู 8 คน ภรรยาคน
ที่ 2 คือ คุณยี่สุ่น ที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ คนนี้สำาคัญมาก คุณยี่สุ่น เป็นลูกของศาสนา
จารย์กิมเฮง และคุณทองอยู่ เป็นครูผู้สอนศาสนาคริสต์ คุณยี่สุ่น จบจากโรงเรียน
แหม่มโคล์ และมาช่วยงานท่าน และในทีส่ดุกม็ลีกูกบัท่าน ลกูคนที ่1 หม่อมหลวง
สร้อยระย้า เป็นพระชายาของพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ก็เลยเป็นหม่อมหลวง
สร้อยระย้า ยคุล ถามว่าทำาไมลกูทีเ่กดิจากคณุยีสุ่่นสายคนนี ้จงึมีชือ่ยาวมาก เดมิท ี
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เดียวชื่อสั้น ๆ  เช่น ฟ่อน รวง ฟ่อน ที่ชื่อลูกท่านยาวขึ้นเพราะเป็นชื่อของพันธุ์ข้าว
ที่ท่านปลูกในนาของท่าน คือ ชื่อพันธุ์ข้าวที่ท่านผสมขึ้นใหม่และมันออกรวงเป็น
ระย้าสวยมาก ก็เลยตัง้ชือ่ว่า พนัธุข้์าวสร้อยระย้า ลกูสาวคนนีเ้กดิมา เมือ่ตอนข้าว
พันธุ์นี้ออกรวง ก็เลยชื่อ ม.ล.สร้อยระย้า 
 เม่ือคุณสร้อยระย้าไปแต่งงานก็ไปใช้นามสกุลยุคล ท่านมีทายาทเป็น
หม่อมเจ้า 3 องค์ องค์โต คือ ท่านอ๋อย ท่านปิ๋ม และคนสุดท้าย ก็คือ ท่านกบ  
ท่านกบเป็นท่านที่มีเรื่องราวรู้กันกระทั่ง คือ เรื่องหม่อมลูกปลา ก็มาจากสาย 
ม.ล.สร้อยระย้า 
 ลูกของหม่อมสร้อยระย้า คือ หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สวลี ยุคล ได้ไปแต่งงาน
กับราชสกุล กิติยากร และมีธิดาออกมาเป็นหม่อมหลวงโสมสวลี ต่อมาเป็น 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพราะฉะนั้น ม.ล.สร้อยระย้า จึงเป็นยายของ สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดี จะเห็นว่า จากหมอชนบทท่านผู้นี้กับ 
คุณยี่สุ่น ซึ่งมีเชื้อสายจีน มีหลานออกมาเป็นพระองค์ภาฯ ซึ่งในรัชกาลนี้ทรงเป็น
สมเด็จเจ้าฟ้าก็เป็นหลานของ นายแพทย์ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ แพทย์ชนบท
ท่านแรกของกรุงสยาม
 ภรรยาคนที่ 3 ชื่อ คุณเงียบ มีลูก 1 คน ชื่อ ม.ล.พวงแก้ว นี่ก็ชื่อ พันธุ์
ข้าวเหมือนกัน พันธุ์พวงแก้ว เห็นไหมครับ เกษตรนะครับ 
 ภรรยาคน 4 ชื่อ คุณประยงค์ มีทายาท 3 คน ม.ล.บัว สนิทวงศ์ แต่งงาน
กับ คุณแถม เหลี่ยมจันทร์, ม.ล.นาวี สนิทวงศ์ แต่งงานกับ คุณอาบ แสงชูโต, 
ม.ล.ประพนัธ์ สนทิวงศ์ เป็นศลิปินแห่งชาตสิาขานกัประพันธ์เพลงดนตรี แต่งงาน
กับ ม.ร.ว.ส่งศรี  ธรีธวัช ม.ล.ประพัน์ เป็นนักดนตรีอยู่ในวงของพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 คือ วง อ.ส.วันศุกร์ 
 นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็มีลูกอีก 5 คน คือ ม.ล.ลำาพวน สนิทวงศ์, 
ม.ล.ฟาง สนิทวงศ์, ม.ล.นท ีสนทิวงศ์, ม.ล.ศรพีรรณ สนทิวงศ์, ม.ล.วโิรธ สนทิวงศ์  
ซึ่งในหนังสือไม่กำาหนดไว้แม่ชื่อว่านามอะไร อันนี้จนปัญญาผมล่ะ 
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 ผมประมาณว่าท่านมีลูกราว 21-22 คน ตามความคิดเห็นของผม พันตรี 
นายแพทย์ ม.ร.ว.สวุพนัธุ ์สนทิวงศ์ ท่านมไิด้ตัง้ใจจะเป็นหมอชนบท แต่หน้าทีก่าร
งานให้ท่านต้องทำางานแพทย์ชนบทในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 และ
ด้วยความเป็นคนมีนำ้าใจ มีความคิด จึงเปลี่ยนเรือเป็นคลินิกเคลื่อนที่ เนื่องจาก
บิดาของท่านมีเรือยนต์ ท่านจึงใช้เรือยนต์ลากเรือนอนของท่านไปกับเรือเล็กเรือ
น้อยของท่าน รวมกับลากเรือคลินิกของท่านไปด้วย จอดที่ไหนก็ดูแลคนคนไข้ที่
นั่น ฟรีไม่ต้องจ่ายสตางค์ ยาเตรียมไปพร้อมเท่าที่สามารถจะมีได้ 
 คนไข้คนไหนด่วนมาก จะมีเรือยนต์อีกลำาหนึ่งรีบส่งต่อ กลับเข้ามา 
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ จนกระท่ังถึงขนาดทำา cesarean section ให้คนที ่
เด็กขวางอยู่ในท้องได้ทันท่วงที โดยส่งมาทำาผ่าตัดที่โรงพยาบาลกลาง โดย หมอ
เมนเดลสัน เป็นคนดูแลให้ นายแพทญ์สุวพันธุ์ เป็นคนที่มี vision ดีมาก ๆ เลยที
เดียว ตลอดชีวิตมีแต่ให้คนป่วย ไม่ยอมรับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
 ภรรยาคนที่ 2 ของท่าน คือ คุณยี่สุ่นนั้น เป็นคนสำาคัญ ที่ช่วยเขียนใบสั่ง
ยาภาษาองักฤษ เป็นคนทำาจดหมายส่งต่อผูป่้วยจากท้องนามาเข้าโรงพยาบาลลูก
ท่านทุกคนต้องเรียนหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกท่านผู้หญิง ม.ล.พวงร้อย เข้า
โรงเรียนแหม่มโคล์ 

ภาพคุณยี่สุ่น กับ หมอสุวพันธ์ุ ผู้ช่วยงานในเรือคลินิกเคลื่อนที่
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 มันช่างโชคดีอะไรขนาดนั้น ที่เผอิญแม่ของผมก็จบโรงเรียนนี้ขึ้นมา แล้ว
ก็ได้เป็นครูของท่านผู้หญิง   
 ม.ล.พวงร้อย แม่ผมเล่าให้ฟังว่า แม่ย้ายจากโรงเรียนแหม่มโคล์ท่ี
ข้างศิริราช ไปอยู่ท่ี วัฒนาวิทยาลัย ซอยวัฒนา ก็ได้สอนหนังสือ ท่านผู้หญิง  
ม.ล.พวงร้อย 
 แม่ของผม ชือ่คร ูประเทอืง นามสกลุเดมิ เอมะศริิ เพราะคณุครูประเทือง
สอนให้คิดเลขในใจ และคุณพวงร้อย ไม่ชอบวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง ทุกคราวที่เรียน
เลขคณิตในใจท่านจะร้องไห้นำ้าตาไหล
 แต่ในขณะเดยีวกนั อกีท่านหนึง่ทีเ่รยีนอยูใ่นชัน้ใกล้เคยีงกนั คือ ม.จ.หญงิ
กมุารเีฉลมิลกัษณ์ ลกูสมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพ กเ็รยีนกับแม่ผม บอกว่า 
คุณครู ประเทือง สวยเหลือเกิน ดูเพลิน สอนวาดเขียน สอนเลข สอนได้สารพัด
อย่าง หม่อมเจ้าลูกสมเด็จกรมพระยาดำารง ก็เป็นลูกศิษย์ของแม่ผม แต่แม่ผมพูด
อยู่คำาหนึ่งว่า แต่พอถึงชั่วโมงดนตรี เหมือนเทวดามาลงในมือของ คุณพวงร้อย 
ทั้ง ๆ ที่เท้าเหยียบ paddle เปียโนข้างล่างไม่ถึง แต่ว่าเทวดามาโปรด เสียงเพลง
เพราะพริง้ทกุนิว้ทีผ่่านไปบนคย์ีเปียโน  กตีาร์กเ็ล่นได้ ร้องเพลงกไ็ด้ด ีเพราะฉะนัน้ 
ม.ล.พวงร้อย จึงเป็นเทวดาดนตรีมาเกิด 

ทายาทสองท่านของหมอสุวพันธุ์สนิทวงศ์ คือ ม.ล.พวงร้อย 
และ ม.ล.ประพันธ์ ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ
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 เราใช้คำาว่าหมอบ้านนอก หมอชาวบ้าน แต่ไม่มคีำาว่าแพทย์ชนบท พอเร่ิม
มโีรงเรยีนแพทย์ คำาว่าแพทย์ชนบทจงึถกูนำามาใช้บ่อยข้ึน การแพทย์ชนบทเป็นรูป
ร่างและพร้อม มาพร้อมกบักระทรวงสาธารณสขุ บอกไว้ก่อน กระทรวงสาธารณสุข
เดิมทีเดียวไม่มี มันขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะน้ัน นางอนามัย แพทย์ 
ต่าง ๆ ในสมัยก่อนอยู่ที่งานมหาดไทย และที่สภากาชาดไทย
 สมยัรชักาลที ่7 มแีพทย์ชนบทอกีท่านหนึง่สำาคญัมาก ท่านเป็นหลานของ
นายแพทย์ ม.ร.ว.ใหญ่ สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ ท่านชื่อ นายแพทย์ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ 
จบแพทย์ศิริราช รุ่น 1 หรือ รุ่น 2 ใกล้ ๆ กับ อาจารย์หมอสุด แสงวิเชียร ท่าน
เรียนจบหมอศิริราชแล้ว ท่านต้องไปสมัครเป็นทหาร แล้วเป็นนายดาบ 1 ปีก่อน 
แล้วไปฝึกงานต่อ 1 ปี แล้วจึงมาลงชื่อเข้ากรมสาธารณสุข 
 นายแพทย์ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ เป็นหมอของกรมสาธารณสุข กรม
สาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ 7 คนละสมัยกับหมอสุวพันธุ ์ งานยังขึ้นอยู ่กับ
กระทรวงมหาดไทย ท่านถูกส่งตัวไปอยู่จังหวัดมหาสารคาม ท่านเล่าว่ามีบ้านพัก
ให้หมอ แต่เวลาไปตรวจคนไข้ ต้องตรวจที่ศาลากลางจังหวัด เพราะไม่มีอาคาร
สถานที่ ไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีสุขศาลา พ.ศ. 2471-2472 ในสมัยนั้น ยังมีการ 
แบ่งงานไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นการแพทย์ชนบทไม่ต้องห่วงเลย มันยังไม่เกิด 
ในสมัยรัชกาลที่ 7 
 เล่ากนัว่ามคีนท่ีออกไปทำางานชนบทแล้ว เรยีกว่าหมอบ้านนอก กรณขีอง 
ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นหลานของนายแพทย์ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ แต่คนละสาย ไม่ใช่
ลูกของ ม.ร.ว.สุวพันธุ์ ท่านก็ไปบุกเบิกที่มหาสารคาม แล้วต่อไปบุกเบิกที่ จังหวัด
อุบลราชธาน ีหน้าทีข่องแพทย์ชนบท ที ่ม.ล.เต่อ สนทิวงศ์ เขยีนไว้ประหลาดมาก
เลยเช่น 
 เวลาที่พัสดี เขาลงโทษเฆี่ยนนักโทษในคุก หมอต้องไปนั่งเป็นพยานด้วย 
แล้วต้องดแูผลจากการถูกเฆีย่น คนท่ีเป็นคนเฆีย่นอาจจะเฆ่ียน 10 ท ีแล้วหยดุพกั 
นั่งสูบบุหรี่ แล้วกลับไปเฆี่ยนต่อให้ครบ 30 ที เป็นหนึ่งยก สองยกก็ 60 ที เพราะ
ฉะนัน้อาจจะต้องหยดุพกับ่อย กเ็สยีเวลาไปประมาณชัว่โมงหนึง่ เพือ่หมอจะได้ไป
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น่ังเป็นประธานอยูต่รงนัน้ จะดแูผลขนาดแตกขนาดไหนจะต้องหยดุเฆ่ียน หรอืจะ
ต้องเฆ่ียนมุมนัน้แทนมมุเดมิ ให้ย้ายมาเฆีย่นมมุนี ้ มต่ีาง ๆ  นานา นีค่อื หน้าทีข่อง
แพทย์ ที่ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ ท่านเล่า
 แล้วถ้าเกิดมีการประหารชีวิต ยิ่งร้ายใหญ่เลย ต้องไปนั่งเป็นกรรมการ 
ตรวจจับชีพจร ลงนามว่าตายแน่จริง นอกจากนั้นยังต้องออกไปนิเทศงาน 
ต่าง ๆ ทั้งต้องผสมยาเอง เพราะยังไม่มีเภสัชกร ม.ล.เต่อ บอกว่า เมื่อท่านจับ
ฉลากได้ไปอยูม่หาสารคาม ท่านไปทลู กรมสมเดจ็พระยาชยันาทฯ ว่าขอแต่งงาน
ก่อน เพราะว่าไปอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ ต้องมีเมียไปด้วย ท่านก็จัดให้พยาบาลคน
หนึง่ ซึง่เป็นหวัหน้าตกึศลัย์ฯ ของศริริาช ซึง่ไปเรยีนวชิาทำาคลอดอะไรมาบ้างแล้ว 
ให้แต่งงานกับ ม.ล.เต่อ และ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ ไปพร้อมกับภรรยาที่ต่างจังหวัด 
 ในการที่จะไปอยู่มหาสารคาม ข้ึนรถไฟไปลงโคราช แล้วจากโคราช จะ
มีรถโยก นั่งไปกัน 2 คน ผัวเมีย แล้วไปลงที่อำาเภออะไรไม่ทราบ 1 อำาเภอ แล้ว
ก็ไปเกวียน แล้วนอนค้างที่บรบือ แล้วรุ่งขึ้นจากบรบือไปเกวียนอีกที จึงจะไปถึง
มหาสารคาม 
 ไปถึงทั้งจังหวัดมีถนนสายเดียว วิ่งตรงไปมีศาลากลางจังหวัด มีสถานี
ตำารวจ มีอำาเภอ ถนนฝุ่นเต็มไปหมด ท้ังจังหวัด มีร้านของชำาอยู่ร้านเดียวคนจีน
ขายอยู่ นอกนั้นต้องรออาหารสด พวกแกวออกมาขาย นำ้าจะอาบ อาบไปแล้วถู
สบู่ไม่เป็นฟอง สารส้มหายากที่สุดในโลก กวนนำ้า 2-3 วันหมด สารส้ม ต้องเดิน
ทางซื้อที่จังหวัดอื่น ถึงจะหาซื้อสารส้มได้ ลำาบากมาก 
 นำา้กินต้องไปขอจากผูว่้าราชการจงัหวดั เพราะทีจ่วนผูว่้าราชการจงัหวดั
เขามีแทงค์เก็บนำา้ฝน ซึง่เขาจะจ่ายให้แต่ข้าราชการกนิ นำา้กนิกไ็ม่มตีลอดปี ปีไหน
ท่ีแล้งมากนำา้ฝนไม่พอกนิ มหาสารคามแย่มากในยคุนัน้ ท่านกบ็อกว่าท่านไปถงึ ถ้า
จะว่าจริง ๆ  ลกูสาวของท่านคนแรกต้องถอืว่าเป็นคนทีโ่ชคด ีเพราะภรรยาไปท้อง
ทีน่ั่น เพราะฉะนัน้เมือ่ใกล้คลอดกต้็องเอาภรรยากลับเข้ามาในกรุงเทพฯ กเ็ลยมา
ขออนุญาต เขาก็เลยย้ายท่านจากมหาสารคามไปที่อุบลราชธานี ลูกสาวของท่าน
ก็คลอดก่อนกำาหนด ชื่อคุณสารภี ซึ่งก็เป็นใหญ่เป็นโตต่อมาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือ 
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หมอชนบทคนที่ 2 ที่เป็นหลานของนายแพทย์ ในราชสกุลสนิทวงศ์
 ราชสกุลนี้ มีหมอมากมาย คุณหมอจินดา อาจารย์หมอดนัย ก็เป็นครู
ของผมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการแพทย์ชนบทเป็นรูปเป็นร่าง มันค่อย ๆ สร้าง
ข้ึนมาพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุข แล้วเป็นงานขนานมากับงานวิทยาศาสตร์
ป้องกนัมาโดยตลอด แต่มาเป็นภาควชิาเฉพาะทีร่ามาธิบดี ท่ีควรแก่การภาคภมูใิจ
ด้วยฝีมือของอาจารย์หลายท่าน ได้รับการส่งเสริมโดยท่านอาจารย์หมอ อาจารย์
อารี ได้รับการสอนจาก อาจารย์เปรม เป็นหลักสำาคัญ และได้รับการส่งเสริมจาก 
อาจารย์อนงค์ รวมทั้งจากภายนอกทุกคน 
 เมื่อผมมาอยู่รามาธิบดีใหม่ ๆ พ.ศ. 2511 ต้องฟัง Lecture เร่ือง การ
แพทย์ชนบท อาจารย์เปรม แนะนำาให้ผมรูจ้กันกัศกึษาแพทย์คนหนึง่ บอกเดก็คนนี้ 
ท่าทางจะเป็นแพทย์ชนบทด ีฉลาด ขยนั เข้าใจอะไรเร็วมาก เขากำาลังเรียนเตรียม
แพทย์อยู่ แต่เขามาช่วยงานแพทย์ชนบทแล้ว เด็กคนนั้นตัวดำา ๆ พูดจาฉาดฉาน 
น่าฟังอย่างยิ่ง ผมก็ถามเขาว่าอยู่ที่ไหน เขาบอกว่าเช่าหอพักอยู่ครับ ผมเลยชวน
ให้ย้ายไปอยูก่บัคณุแม่ของผมทีร่าชประสงค์ ผมให้เขาไปอยูท่ีห้่องเก่าทีผ่มเคยอยู่ 
นักศึกษาแพทย์คนนั้นชื่อ นายสำาเริง แหยงกระโทก ปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ ว่าผม
ได้เคยดูแลแพทย์ชนบทที่เก่งมากที่สุดคนหนึ่ง โดยที่ อาจารย์เปรม เป็นคนโยงใย
มาให้เขาได้ไปอยูบ้่านของผม ผมระลึกพระเดชพระคณุของ อาจารย์เปรม ในเรือ่ง
ของแพทย์ชนบทไม่มีทางอื่นที่จะลืมไปจากความจำานี้ได้ 
 สุดท้ายที่สุด สิ่งท่ีจะสนอง Lecture เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยใจคอ ความ
สำาเร็จของอาจารย์เปรม ที่เราฟังเมื่อครู่ ปลื้มเหลือเกิน หมอแท้ ๆ แต่พูดเรื่อง
พระเรื่องเจ้า ได้งดงามมาก อาจารย์เปรม เป็นคนที่มีขันติสูงมากเลย เมื่อตอน 
ภาควชิา ENT ทะเลาะ กบั ภาควชิาศลัยศาสตร์ เรือ่งต่อมไทรอยด์ เราได้เหน็ฤทธิ์
ของ อาจารย์บางท่าน ต่างกับฤทธิ์ อาจารย์หมอเปรม ห่างกันไกล คนที่พยายาม
จะเกลี่ยมากที่สุด คือ อาจารย์หมอทวี ไม่ให้ทะเลาะกัน แต่แล้วความแรงมันเกิด
ขึ้นอย่างมหาศาล ENT ตบเท้าลาออกไปทั้งหมด 9 คน ในจำานวนอาจารย์ทั้งหมด 
10 คน มีอยู่ตัวหนึ่งไม่ไปด้วย คือ ตัวผมนี่เอง ผมโดนถูกเพื่อนทั้งคน 9 คน ชี้หน้า
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ว่าเป็นไอ้ตวัทรยศ อยากเป็นหวัหน้าภาควชิา ENT ใช่ไหม ถงึอยู ่ก็เลยพูดเพียงคำา
เดียวว่า  “เพื่อชาติ” ตัวฉันนี้ไม่เคยจับมีดมาเลยแกก็รู้ ฉันไม่ใช่หมอผ่าตัด เพราะ
ฉะนัน้ฉนัไม่ได้ยุง่เก่ียวข้องกบัต่อมไทรอยด์ของแกนัน่เลย ฉันทำาเฉพาะคนหหูนวก 
เป็นใบ้ ทำาเฉพาะแต่ Speech Hearing และ Audiology ฉันเสือกจะไปลาออก
กบัแกทำาไม ผมกเ็ลยกลายเป็นกบฏ เป็นหมาหวัเน่า อาจารย์หมอประธาน ลาออก
ไปแล้ว ยังฟ้องไปที่แพทยสภาว่า หมอพูนพิศ ไม่มี Board ENT แต่ทำาไมมาเป็น 
หวัหน้าภาควชิา ENT ได้ ผมโดนถกูรบราฆ่าฟันหลายเรือ่ง  แต่ อาจารย์เปรม ไม่เคย
พดูอะไรกบัผมให้ชำา้ใจ เสยีใจ ในเรือ่งการผ่าตดัต่อมไทรอยด์ ผมจะบอกแม้กระทัง่
เพื่อนผม เช่น หมอประกอบ ยังด่าผมเลย มันอยู่ห้องเดียวกับผม หมอวีระสิงห์ 
ไม่เคยว่าอะไรผมเลย น่ารัก แม้กระทั่งหมอออร์โธปิดิกส์ก็ไม่เคยว่าผมเร่ือง 
ต่อมไทรอยด์ อาจารย์เปรม ไม่มีเลย ไม่เคยปลอบโยนด้วย นิ่ง ๆ ตลอดเวลา พูด
คำาเดียว “หมอท�างานของหมอไป” 
 อาจารย์เตือนว่า อย่าลืมออกหน่วยแพทย์ชนบททางด้านหูก็แล้วกัน 
เพราะฉะน้ันผมจึงตรวจคนไข้ในโรงเรยีนต่าง ๆ  ได้มากกว่า 270,000 กว่าคน แล้ว
งาน Audiology เป็นหลักเป็นฐาน เป็นกฎ เป็นเกณฑ์ เป็นอะไรจนกระทั่งจัดตั้ง
ภาควิชาได้ใช้เวลานานมาก ใช้ความอดทนมาก ผมขอจบ lecture นี้ ผมมีความ
ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสพูดและมีความระลึกถึงท่าน อาจารย์หมอเปรม ซึ่งผมรัก 
เคารพท่านอย่างที่สุด 
 ขอกราบคารวะท่าน อาจารย์เปรม ด้วยความรักเคารพอย่างสูง 
ขอบพระคุณรามาธิบดีที่เลี้ยงผมมานาน ถึง 24 ปี อายุราชการ แล้วปล่อยผมไป
ไว้ศาลายาอีก 6-8 ปี จนเป็นตาแก่อายุ 85 ก็ยังให้ผมมาสอนหนังสือที่รามาธิบดี 
และสอนที่ศาลายา ทำาให้ผมไม่ต้องอาศัยเงินใครมาจนทุกวันนี้

 กราบสวสัดท่ีานอาจารย์  ขอบคณุน้อง ๆ  ทกุคนท่ีต้ังใจมาฟังการบรรยาย
วันนี้

พูนพิศ  อมาตยกุล
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เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

เปรม บุรี ซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคล คนหนึ่งของคณะฯ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ร่วม

ก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นหัวหน้าภาควิชา

ศัลยศาสตร์คนแรก ท่านได้วางรากฐานการศึกษาทางศัลยศาสตร์ของคณะฯ 

จนเป็นปึกแผ่นและมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อต้ัง 

ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนของคณะฯ อีกด้วย นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่าง 

ใหญ่หลวงต่อชาวรามาธิบดีอย่างยิ่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงได้จัดปาฐกถา  

เปรม บุรี เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านเป็นประจำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  เรื่อง “ประสบการณ์หลังเกษียณอายุราชการ”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี

 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
  เรื่อง “คุณสมบัติของศัลยแพทย์ที่ดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช 

 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
  เรื่อง “เมื่อศัลยแพทย์ถูกร้องเรียน”
  โดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  เรื่อง “ค�านึงถึงศัลยกรรม”
  โดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์

ความเป็นมาในการจัดปาฐกถา เปรม บุรี
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 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  เรื่อง “ระลึกถึงศัลยศาสตร์ศิริราช-รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
  เรื่อง “4 ทศวรรษ ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
  เรื่อง “วิกฤติวงการศัลยกรรมไทย”
  โดย : พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555
  เรื่อง “ศัลยกรรมไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  เรื่อง “ศัลยแพทย์กับการท�าวิจัย”
  โดย : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

 ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  เรื่อง “Teamwork between Anesthesiologist & 

Surgeon : Tackling the Surgical Needs”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  เรื่อง “AEC และผลกระทบต่อศัลยแพทย์ไทย”
   โดย : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
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 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง “Academic medicine and public health: Let’s 

close the gap”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

 ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  เรื่อง “จรยิธรรมน�ากฎหมาย แนวทางป้องกนัการฟ้องร้อง”
  โดย : ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก”
  โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

 ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  เรื่อง “ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  เรื่อง “ทศิทางอดุมศกึษาในประเทศไทย หลงัจดัต้ังกระทรวง

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
  โดย : ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

 ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  เรื่อง “แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

 ครั้งที่ 18 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  เรื่อง “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ 

ในสมัยรัชกาลที่ 5”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
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