
 
 
 

บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล 
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พร้ิงพวงแก้ว 

( สบ 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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สบ 1 
เอกสารส่วนบุคคล ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแก้ว 
ระยะเวลาของเอกสาร พ.ศ.  2494 – 2552 
จ านวน 2 กล่อง 
 
ประวัต ิ
 ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ณ บ้านเลขที่ 2245 ถนนรอง
เมืองซอย 4 (ปัจจุบันเรียกซอย 1) อ าเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร จบช้ันมัธยมศึกษา 1-8 ท่ีโรงเรียน
เทพศิรินทร์ และจบการศึกษาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2478 และด ารงต าแหน่ง
ที่ส าคัญ ได้แก่ แพทย์ปราบอหิวาตกโรค จังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
นครสวรรค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหญิง 
โรงพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท์ และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์)  ประธานกรรมการคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประธานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  และเป็นกรรมการมูลนิ ธิถึง 17 
แห่ง 

 
ค าอธิบายเนื้อหา 
 เอกสารส่วนบุคคลชุดนีม้ีลักษณะเป็นหนังสือ กระดาษแผ่น และโสตทัศน์  ประกอบด้วย 
ส าเนาหนังสือเม็งรายร าลึก ส าเนาหนังสือประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน  เอกสาร
ประกอบการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย ( Witness Seminar ครั้งที่ 1) จากยุค
บุกเบิกถึงส้ินแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 วัน [ศุกร์ 19 กันยายน 2551 ] (ส าเนาลายมือเขียนและ
ตัวพิมพ)์ และบัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (สบ 1) เอกสารจัดเก็บท่ี
บ้านเลขที่ 438 ซ.สุขุมวิท 93 กรุงเทพฯ  

ส่วนโสตทัศน์นั้นประกอบด้วย แถบบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว 
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 ที่บ้านซอยสุขุมวิท 93 ก่อนการสัมมนา 19 ก.ย. 2551 โดย นางสาว
ปารณัฐ สุทธ์ิสุข นางวีรวรรณ เสถียรกาล และนายประคอง แก้วนัย CD ไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง 
เอกสาร การท ากิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคเอกสารจาก ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว ตลอดปี พ.ศ. 2551 
และไฟล์ภาพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ไปร่วมงานประชุมกระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 90 ปี และ
งานวัน อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2552  มีภาพ ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
กราบคารวะ ศ.นพ.เสม 
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 เอกสารชุดนี้มีคุณค่าด้านการแพทย์ ประวัติศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในสังคมของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว จน เป็นที่รักของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การเมือง และสังคมท่ัวไป กระทั่งท่านได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินานัปการ   
 
การจัดเรียง  จัดเรียงตามเหตุการณ์และยุคสมัย  
คู่มือช่วยค้น  บัญชีส ารวจเอกสาร  
ผู้จัดท าคู่มือช่วยค้น ประคอง แก้วนัย 
วันที่จัดท า  12 มกราคม พ.ศ. 2553 
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เอกสารส่วนบุคคล ศ.นพ.เสม พร้ิง พวงแก้ว 
( สบ 1 ) 

 
สบ  1    
 .1 หนังสือ กระดาษแผ่น  
 /1 (ส าเนา) เม็งรายร าลึก 
 /2 (ส าเนา) ประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน  
 /3 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย ( Witness 
Seminar ครั้งที่ 1) จากยุคบุกเบิกถึงส้ินแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 วัน [ศุกร์ 19 กันยายน 
2551] (ส าเนาลายมือเขียนและตัวพิมพ์) 
 /4  บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (สบ 1) เอกสารจัดเก็บท่ี
บ้านเลขที่ 438 ซ.สุขุมวิท 93 กรุงเทพฯ 
  
สบ  1 

.2 โสตทัศน์วัสด ุ
 /1 ซีดีไฟล์ภาพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ไปร่วมงานประชุมกระทรวงสาธารณสุข
ครบรอบ 90 ปี และงานวัน อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2552 
 /2 แถบบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 ที่บ้านซอยสุขุมวิท 93  
ก่อนการสัมมนา 19 ก.ย. 2551 โดย นางสาวปารณัฐ สุทธ์ิสุข นางวีรวรรณ เสถียรกาล และนาย
ประคอง แก้วนัย 
 /3 CD ไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง เอกสาร การท ากิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคเอกสารจาก 
ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว ตลอดปี พ.ศ. 2551 
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บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล 
(1) สบ 1 ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแก้ว 

                                                          .1 หนังสือ กระดาษแผ่น  
                                                  พ.ศ. 2494 – 2551 
                                                            1 - 4 

   กล่อง 1 
 

เลขที ่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหต ุ

1 (ส าเนา) เม็งรายร าลึก 2494 1 เล่ม [(1) สบ1.1/1] 

2 (ส าเนา) ประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน 2509 1 เล่ม [(1) สบ1.1/2] 

3 เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบ
สุขภาพไทย (Witness Seminar ครั้งที่ 1) จากยุคบุกเบิกถึง
ส้ินแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 วัน[ศุกร์ 19 กันยายน 
2551] (ส าเนาลายมือเขียนและตัวพิมพ์) 

- บทน า 
- ครูแพทย์ของประเทศต่างๆ ของโลก 
- พัฒนาก้อนสมอง 

2551 31 
แผ่น 

[(1) สบ
1.1/3.1-3.3] 

4 บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว 
(สบ 1) เอกสารจัดเก็บท่ีบ้านเลขที่ 438 ซ.สุขุมวิท 93 
กรุงเทพฯ 

2551 1 เล่ม [(1) สบ1.1/4] 
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บัญชีส ารวจเอกสารส่วนบุคคล  
(1) สบ 1 ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแก้ว 

                                                               .2 โสตทัศน์วัสดุ  
                                                  พ.ศ. 2551 – 2552  
                                                           1 – 3  

  กล่อง 2 
 

เลขที ่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหต ุ

1 ซีดีไฟล์ภาพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ไปร่วมงานประชุม
กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 90 ปี และงานวัน  
อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2552 
- ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กราบ
คารวะคุณพ่อเสม 

2552 1 แผ่น [(1) สบ 1.2/1] 
 

2 แถบบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว 
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 ที่บ้านซอยสุขุมวิท 93  
ก่อนการสัมมนา 19 ก.ย. 2551 โดย นางสาวปารณัฐ สุทธ์ิ
สุข นางวีรวรรณ เสถียรกาล และนายประคอง แก้วนัย 

2551 1 ม้วน 
ความ
ยาว 60 
นาที 

[(1) สบ1.2/2] 

3 CD ไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง เอกสาร การท ากิจกรรมเพื่อ
ขอรับบริจาคเอกสารจาก ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว ตลอดปี 
พ.ศ. 2551 

2551 1 แผ่น [(1) สบ1.2/3] 

 

 


