นายแพทย์วลิ เลียม เอ. บริ กส์ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดโรงพยาบาลโอเวอร์ บรุ๊ ค
(THE OVERBROOK HOSPITAL)
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เมื่อปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) ได้มีมิชชันนารี 2 ครอบครัว คือ ศาสนทูตและแหม่ม วิลเลียม ซี .
ดอดด์ (REV. & MRS. WILLIAM C.DODD) กับนายแพทย์และแหม่ม ซี .เอช.เดนแมน
(DR.&MRS.C.H.DENMAN) ได้ข้ ึนมาประกาศศาสนาคริ สต์ที่จงั หวัดเชียงราย ได้มาปลูกสร้างบ้านเรื อนที่
ริ มฝั่งแม่น้ ากก เวลานั้นสร้างขึ้นเป็ นบ้านพักชัว่ คราว คือสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา
นายแพทย์วลิ เลียม เอ. บริ กส์ เป็ นคนอังกฤษ สัญชาติแคนาเดียนเป็ นศาสนทูตหรื อมิชชันนารี ใน
คณะเพรสไบทีเรี ยน (AMERICAN PRESBYTERIAN MISSION, NEW YORK, U.S.A.) แห่งกรุ งนิวยอร์ ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ภรรยาคือ ANNABELLE KING BRIGGS มีบุตรชายหญิงรวม 5 คน เป็ นชาย 3 คน
หญิง 2 คน ตามลาดับชื่อดังนี้
1. แอลเบิต
บริ กส์ (ALBERT BRIGGS)
2. วิลสัน
บริ กส์ (WILSON BRIGGS)
3. แมรี่
บริ กส์ (MARY BRIGGS)
4. เฮเลน
บริ กส์ (HELEN BRIGGS)
5. คล๊าค
บริ กส์ (CLARK BRIGGS)
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ครั้งแรกนายแพทย์บริ กส์พร้อมทั้งครอบครัวได้เดินทางเข้ามาในประเทศได้ประจาอยูท่ ี่สถานมิชชัน่
ที่จงั หวัดลาปางเป็ นเวลาชัว่ ระยะหนึ่ง
ในปี พ.ศ.2443 (ค.ศ.1900) ได้เริ่ มดาเนิ นงานสถานพยาบาลที่จงั หวัดเชียงราย ต่อจากที่สอง
ครอบครัวมิชชันนารี ได้ทาไว้ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2440 (ค.ศ.1897) เมื่อครอบครัวนายแพทย์วลิ เลียม และนางแอน
นา บริ กส์ยา้ ยมารับผิดชอบเชี ยงรายในปี คศ. 1903 นับเป็ นบุคคลสาคัญที่ทาให้มีการพัฒนา ที่กา้ วหน้า และ
มัน่ คงยิง่ ขึ้น โดยท่านจัดหาทุนเพื่อดาเนิ นการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ การก่อสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ ค ใน
ค.ศ. 1910

ต่อมาคริ สตจักรโอเวอร์ บรุ๊ คเพรสบีเทเรี ยน เมืองฟิ ลาเดเฟี ย รัฐเพนซิ เวเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ได้รวบรวมเงินซื้ อสิ่ งของที่จาเป็ นให้แก่โรงพยาบาลฯ และได้ส่งรถพยาบาล จากสหรัฐอเมริ กาซึ่ งปั จจุบนั
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ยังคงเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลฯ นอกจากนี้ ยงั ส่ งเงิน เครื่ องมือแพทย์ และของขวัญแก่เด็กที่มารักษาตัวที่
โรงพยาบาลฯ

รู ปบ้านบัญชี
ที่เชี ยงราย ดร.บริ กส์ ได้เลื อกที่ ดินที่ริมฝั่งแม่น้ ากก เพราะมีทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม พื้นที่ ของ
เชี ยงรายเป็ นพื้นที่ราบกว้าง และมีที่ดินที่ยงั ไม่มีเจ้าของอย่างมากมาย ท่านได้เริ่ มสร้างบ้านหลังใหญ่ดว้ ยไม้
สักซึ่ งในปั จจุบนั ก็คือส่ วนหนึ่งของโรงพยาบาล และในเขตเดียวกันนั้น ท่านก็ได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นด้วย
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การสร้างพระวิหารของคริ สตจักรเวียงเชียงราย สร้างอาคารโรงเรี ยนชายและหญิง หอพักนักเรี ยน
ชายและหญิง โรงเรี ยนหญิง ของโรงเรี ยนเชี ยงรายวิทยาคม ในขณะนั้น เรี ยกว่า โรงเรี ยนสตรี วิชาคาน ซึ่ ง
ปั จจุบ นั คื อคริ ส ตจักรภาคที่ 2 เชี ยงราย ศาลากลาง จวนผูว้ ่าราชการจังหวัด คริ ส ตจักรภาคที่ 2 เชี ยงราย
บ้านพัก มิ ช ชัน OMF และยังได้ส ร้ างอาคารอานวยการโรงพยาบาลโอเวอร์ บ รุ๊ ค ซึ่ งมี บ ันไดคอนกรี ต ที่
สวยงามเป็ นทางขึ้นโรงพยาบาลโอเวอร์ บรุ๊ ค ตึกบ้านพักผูอ้ านวยการโรงพยาบาล อาคารที่อาการไปรษณี ย ์
โทรเลข บ้านพักผูจ้ ดั การไร่ ยาสู บ และเรื อนจา ทั้งเป็ นผูว้ างผังสมัยใหม่ของเชี ยงราย ตัดถนนหนทางในเขต
เทศบาลทุกสาย โดยตัดได้สวยงามมีถนนตัดจากมุมถนนสิ งหไคลไปจนถึงมุมดอยทองเลียบไปตามลาน้ ากก
แต่เดิมชื่อว่า “ถนนบริ กส์แพทย์” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่ท่านในการประกาศในการตั้งศูนย์มิชชันนารี แล้วมีการ
ขยายคริ สตจักรออกไปตามหมู่บา้ นชนบทมีการขยายทั้งคริ สตจักรและสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นศาสนาจารย์ เรย์
ดับบลิว แบคเทล (ค.ศ.1911-1941) ท่านมี เพื่อนร่ วมงานที่สาคัญได้แก่ ครู สิงห์แก้ว สุ ริยะคา และได้มีการ
สถาปนาศาสนาจารย์คนเมืองคนแรก คือศาสนาจารย์ดี อารี ยว์ งศ์ (จบจากพระคริ สตธรรม เชี ยงใหม่) มา
เป็ นศิ ษ ยาภิ บ าลคริ ส ตจัก รเวีย งเชี ย งราย ได้ส ถาปนาศานาจารย์สุ ข คุ ณ าสวัส ดิ์ ที่ จบสถาบันเดี ยวกันไป
เป็ นศิ ษยาภิ บาลคริ ส ตจักรเวียงป่ าเป้ า และมี ศาสนาจารย์อิ่นคา พินิจ เป็ นผูน้ าที่ เข้ม แข็ง ของพันธกิ จด้าน
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การแพทย์ เริ่ ม ต้น จากหนานสุ วรรณ ได้น ายาควินิ น พร้ อ มกับ การรั ก ษาจากเบื้ อ งต้น แบบตะวัน ตกมา
ให้บริ การกับพี่นอ้ งที่เชียงแสนที่อพยพกลับถิ่นเดิม
เมื่ อ สถานี มิ ช ชั น เชี ย งรายได้จ ัด ตั้ง ขึ้ น จึ ง มี แ พทย์มิ ช ชัน นารี ม าอยู่ป ระจ าตั้ง แต่ เริ่ ม แรกได้แ ก่
นายแพทย์เดนแมน และนายแพทย์บริ กส์ นอกจากนี้นายาการรักษาแบบตะวันตกไปยังหมู่บา้ นที่มีคริ สเตียน
โดยผ่านผูน้ าคริ สเตียนที่ได้รับการอบรมจากมิชชัน นารี มี รายงานในปี ค.ศ.1908 ว่ามี คลิ นิกฉบับกระเป๋ า
(ผูน้ าคริ สเตียนมียา่ มยาไว้จาหน่ายและบริ การ) ตามชุมชนหมู่บา้ นต่าง ๆ ในเชียงราย 20 แห่ง

ในปี พ.ศ.2448 (ค.ศ.1905) ได้มีเหตุการณ์ที่วกิ ฤตเกิดขึ้น กองทหารชาวฉานจากรัฐฉานจานวน 200
คน พยายามเข้าปล้นเมืองเชียงราย ท่านได้ช่วยกูว้ ิกฤตเมื่อกองทหารของชาวฉาน (โจรไทยใหญ่) ซึ่ งได้ต้ งั
ค่ายอยูอ่ ีกฝั่งของแม่น้ า หมอบริ กส์ทาจดหมายขอกองทหารจากเชี ยงใหม่แต่ตอ้ งใช้เวลานานในการเดินทาง
มาถึง
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เมื่ อขับไล่พ วกฉานจากเชี ยงรายแล้ว ท่านได้ต้ งั กองทหารในเชี ยงรายครั้งแรกตั้งบนยอดดอย ซึ่ ง
ขนานไปกับลาน้ ากก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวเชี ยงราย ท่านเป็ นหมอและเป็ นกัปตันของกอง
ทหาร ทุกสัปดาห์จะตรวจร่ างกายให้ทหารที่เจ็บป่ วย ท่านได้รับยศนายทหารขั้นนายร้อยเอก พวกเขาได้ต้ งั
ค่ายอยูอ่ ีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ า ในขณะนั้นระดับน้ าในแม่น้ าสู งมาก มีสะพานไม้ไผ่ที่ใช้ขา้ มสะพาน ข่าวจู่โจมตี
ของชาวฉานแพร่ ไปอย่างรวดเร็ ว และได้มีการวางแผนเพื่อป้ องกันเมืองด้วย แต่ในตอนนั้นไม่มีหน่วยทหาร
อยู่ใกล้ๆ เลย ก่อนที่พวกศัตรู จะเข้ามาใกล้เมือง ดร.บริ กส์ จึงได้ส่งจดหมายไปขอความช่ วยเหลื อทางด้าน
ทหารจากจังหวัดเชี ยงใหม่ นอกจากนั้นแล้วยังได้แนะนาให้เจ้าชายผูป้ กครองเมืองให้จบั กุมพวกฉานและ
พวกพม่ าที่ อาศัยอยู่ในเมื องไปไว้ที่ วดั พระสิ งห์ และควบคุ ม ไว้ในฐานะตัวประกัน เพื่ อป้ องกันการเป็ น
สายลับ หรื อที่พวกเราในปั จจุ บนั เรี ยกกันว่า “FIFTH COLUMN” ชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ าต่างพากัน
หนี เข้าป่ า ส่ วนชาวเมืองที่มีครอบครัวใหญ่ และมีชา้ ง เช่น พระยาภักดีราชกิจ เพื่อนบ้านของ ดร.บริ กส์ ได้
พาครอบครัวหนีไปทางเหนือส่ วนที่เหลือพากันเข้าไปยังบริ เวณบ้านของ ดร.บริ กส์

ในขณะนั้น พม่าและรัฐฉานอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ดังนั้น ดร.บริ กส์ จึ งเป็ นหัวหน้า
หน่ วยของรัฐฉานด้วย เมื่ อชาวฉานเข้ามาปล้นเมื อง ดร.บริ กส์ ได้ชักธงผืนใหญ่ของอังกฤษขึ้น ทาให้ชาว
ฉานซึ่ งอยูอ่ ีกฝั่งของแม่น้ าเห็นสัญลักษณ์ธงอังกฤษ พวกเขาจึงถอยทัพกลับไป
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ในเมืองมีบา้ นเรื อนมากมายได้รับความเสี ยหายจากกระสุ นปื นและดาบศิลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้าน
ของพระยาภักดี ราชกิ จ ต่อมาเจ้าของบ้านได้เก็บมันไว้จนกระทัง่ ดร.บริ บูรณ์ ภกั ดี (หลานชายของพระยา
ภักดี) ได้มีความจาเป็ นต้องรื้ อบ้านหลังนั้น เพื่อจะสร้างอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนดรุ ณศึกษาแทนที่ในปี พ.ศ.
2448 ค.ศ.1905
หลังจากที่ได้ขบั ไล่พวกฉานออกไปจากเชียงรายได้ไม่นาน ก็มีการจัดตั้งกองทหารขึ้นในเชียงราย
เป็ นครั้งแรก ตั้งอยูบ่ นยอดดอยซึ่ งขนานไปกับแม่น้ ากกระยะทางจากบ้าน ดร.บริ กส์ จนถึงดอยตอง กอง
ทหารสามารถมองเห็นภูมิประเทศได้อย่างสบาย และนี่ก็หมายถึงความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วย
หลังจากนั้น ดร.บริ กส์ ได้ดารงตาแหน่งเป็ นหมอ และเป็ นกัปตันของกองทหาร ในทุกๆ สัปดาห์ ดร.บริ กส์
จะทาการตรวจร่ างกายให้แก่ทหารที่เจ็บป่ วย ดังนั้น ดร.บริ กส์ จึงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปเพราะการแพทย์แผนใหม่
ยังเป็ นของที่ใหม่มากอยูส่ าหรับชาวบ้านสมัยนั้น ส่ วนมากยังเชื่อเรื่ องผี เครื่ องลางอยูพ่ วกเขายังนับถือพวก
พ่อมดหมอผีกนั อยู่ ในบางครั้งท่านต้องขอร้องให้ชาวบ้านทานยาคิวนินเพื่อป้ องกันไข้มาลาเรี ย ต่อจากนั้น
มาชาวบ้านก็ยอมรับการแพทย์แผนใหม่ และเมื่อใดก็ตามที่มีคนป่ วยพวกเขาก็จะร้องขอให้ ดร.บริ กส์ ไปทา
การรักษา

หน้า 8

ในการสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ ค ดร.บริ กส์ ได้ทาหน้าที่เป็ นทั้งสถาปนิก และเป็ นทั้งคนคุมงาน

โดยทาด้วยอิฐเรี ยงกันเป็ นชั้น ๆ ขึ้นไป เหนือห้องทางาน จะมีระฆังซึ่ งจะตีเมื่อเวลา 07.30 น. 08.00
น. 12.00 น. 17.00 น. ทุกๆ วัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และจนถึงทุกวันนี้ ก็ยงั มีเสี ยงระฆังอยู่ทุก ๆ วัน นอกจาก
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การสร้างโรงพยาบาลฯ แล้วด้านการศึกษาเริ่ มจากหนานสุ วรรณ ได้สอนลูกหลานและสมาชิ กที่บา้ นให้อ่าน
ออกเขียนได้ต้ งั แต่สมัยตั้งคริ สตจักรแรกที่เชี ยงแสน มีมิชชันนารี จดั ตั้งโรงเรี ยนสาหรับเด็กชายและเด็กหญิง
นายแพทย์บริ กส์เป็ นผูพ้ ฒั นาการศึกษาให้มน่ั คง ในปี ค.ศ.1914 ท่านได้จดั หาทุนในการก่อสร้างอาคารเรี ยน
ทั้งโรงเรี ยนชายและโรงเรี ยนหญิง หลังจากหมอบริ กส์ เสี ยชี วิต ค.ศ. 1918 ได้มีการเปลี่ยนชื่ อโรงเรี ยนชาย
เป็ น “โรงเรี ยนบริ กส์อนุสรณ์” ในฐานะที่ท่านอุปถัมถ์ค้ าชูโรงเรี ยนอย่างมาก
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ท่านได้สร้างที่พกั ของมิชชันนารี ซึ่ งอยูต่ รงข้ามกับบ้านผูจ้ ดั การโรงงานยาสู บ และได้สร้างโบสถ์ที่

ท่านได้สร้างที่พกั ของมิชชันนารี ซึ่ งอยูต่ รงข้ามกับบ้านผูจ้ ดั การโรงงานยาสู บ และได้สร้างโบสถ์ที่
ประตูสลี นอกจากนี้ แล้ว ท่านได้สร้างอาคารฝ่ ายปกครองของจังหวัด (ศาลากลางเก่า) บ้านพักผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดที่ทาการไปรษณี ย ์ และเรื อนจา
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ผูค้ นที่มาเที่ ยวที่ เชี ยงรายเป็ นครั้งแรก พวกเขามักจะถามถึ งคนที่ ก่อตั้งวางแผนผังเมืองว่าเป็ นใคร
เพราะพวกเขาชื่ นชมกับงานของท่านมาก ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่คนไหนรู ้ จกั กับ ดร.บริ กส์ เป็ นการส่ วนตัว พวกเขาจะ
บอกว่าท่ านเป็ นคนวางผัง เมื อง และเป็ นคนสร้ างถนนในเขตเทศบาล ผังเมื อ งได้ท าให้ห ลายคนนึ ก ถึ ง
GEORGE WASHINGTON ประธานาธิ บ ดี ค นแรกของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ งได้ ใ ห้ ท่ า นนายพล PIERRE
LINFANT นายทหารชาวฝรั่ งเศสวางแผนผังเมื องWASHINGTON D.C. ในครั้ งแรก ๆ ชาวอเมริ กนั เรี ยก
เมื องนี้ ว่า “FOREST CITY” แต่ ห ลัง จากที่ LENFANT ได้ส ร้ างถนน พวกเขาได้เรี ย กเมื อ งนี้ ว่า “ROAD
CITY” สิ่ งนี้ ท าให้เชี ยงรายก็ เหมื อนกับ “WASHINGTON D.C.”ในสมัยก่ อนโน้น เพราะเชี ยงรายเป็ นป่ า
ใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพุม่ ไม้ ในเวลากลางคืนพวกเสื อดาว แมวป่ า ชะมด ก็จะออกมาหาอาหาร

นายแพทย์วลิ เลียม เอ. บริ กส์ มีความสามารถหลายอย่าง มิใช่แต่เพียงเป็ นหมอรักษาโรคเท่านั้น แต่
ยังเป็ นหมอทาฟันอีกด้วย สาหรับฟันเทียม (FAULT TEETH) ชุดแรกได้ทาให้นายกัมฟู สุ ริยะคา เป็ นราย
แรกซึ่ งทาให้พี่นอ้ งลูกหลาน แห่มาดูฟันปลอมที่หมอทาให้นายกัมฟู เพราะเป็ นของแปลกและอัศจรรย์ หมอ
บอกว่าราคาที่เมืองนอกคิดเทียบเป็ นเงินไทยในสมัยนั้นตกราว ๆ 800 บาท
นอกจากจะเป็ นหมอรักษาโรคและหมอฟันแล้ว หมอบริ กส์ยงั เป็ นช่างก่อสร้าง นักการเมือง
นักศึกษา นักอุตสาหกรรม นักเผยแพร่ ศาสนา และนักดนตรี อีกด้วย ยิง่ กว่านั้นหมอบริ กส์เป็ นนักเทศน์ที่
เต็มไปด้วยความร้อนรนจริ งจัง คาเทศนาของท่านเต็มด้วยความแน่วแน่ คติพจน์ของท่าน คือเสี ยสละ ท่าน
ได้พูดถึงการยอมพลีชีพของพระคริ สต์ในการไถ่บาปคนให้รอด ร้องไห้ตอนเทศนาเกี่ยวกับการถูกตรึ งที่ไม้
กางเขนของพระเยซู คริ สต์ ท่านบอกว่าการเสี ยสละเป็ นเรื่ องสาคัญ ในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) หมอบริ กส์
ได้ซ้ื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามาใช้ในโรงพยาบาลฯ
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อุปนิสัยใจคอของนายแพทย์บริ กส์เป็ นคนโกรธง่ายหายเร็ ว บางครั้งมีทา่ ทางขึงขังดุดนั บางครั้ง
อ่อนหวานเป็ นสุ ภาพบุรุษตามแบบฉบับของคนอังกฤษ สวมแว่นตาขอบทองนัยน์ตาลุกวาวเป็ นประกาย
และมองจ้องหน้าเขม็งเมื่อพูดกับใครๆ ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ หญิงหรื อชายก็ตาม สมัยนั้นชาว
เชียงรายให้สมญานามว่า “พ่อเลี้ยงตาดุ” ริ มฝี ปากบาง รู ปร่ างสันทัด ไว้หนวดและเคราครึ้ ม แต่ตดั เรี ยบอยู่
เสมอ เวลาเล่นหี บเพลง (ORGAN) ตัวจะโยกไปโยกมาทางซ้ายขวาตามจังหวะเพลงเสมอ ชอบร้องเพลง
และสอนเพลง มีนิสัยเป็ นครู สอนถ่ายทอดวิชาให้ผอู ้ ื่นเสมอเมื่อมีโอกาส บางทีเขาเรี ยกหมอบริ กส์วา่ “พ่อ
ครู บริ กส์” หมอบริ กส์เป็ นทั้งพ่อครู และพ่อเลี้ยงจริ ง ๆ
นายแพทย์บริ กส์ชอบเล่นเทนนิส ท่านได้สร้างสนามเทนนิสขึ้นเป็ นแห่งแรกในเชียงราย ที่บริ เวณ
บ้านพักริ มแม่น้ ากก และมีกล้องถ่ายรู ปขนาดใหญ่สร้างห้องมืดสาหรับล้างฟิ ล์มไว้ใต้ถุนบ้าน ชอบถ่ายรู ป
ล้างรู ปและอัดรู ปเป็ นงานอดิเรก สรุ ปแล้วหมอบริ กส์เป็ นคนหลายอารมณ์
ในระหว่างที่นายแพทย์บริ กส์ เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานในจังหวัดเชียงรายนั้น เป็ นสมัยที่ตวั เมืองกาลัง
เริ่ มก่อสร้าง ตกแต่งดัดแปลงแก้ไขพื้นที่อยูอ่ าศัยของประชาชนชาวเชียงรายให้ดีข้ ึน ที่เรี ยกว่า “การพัฒนา
ท้องถิ่น” ในครั้งนั้นได้มีพระยาอุตรกิจเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด และมีเจ้าหลวงเมืองเชียงราย คือ เจ้าหลวง
เมืองใจ หรื อ พญารัตนาเขตร่ วมด้วย
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หมอบริ กส์ได้ไถ่ผทู ้ ี่เป็ นทาสมาช่วยก่อสร้างโรงพยาบาลฯ จากนายทาส ไถ่มาในราคา ประมาณ 160
บาทในขณะนั้น หมอบริ กส์เล่นออร์ แกน สอนดนตรี แก่คนอื่น ท่านเป็ นทั้งครู ดนตรี เป็ นนักประพันธ์บท
กวี เป็ นนักเขียน เป็ นนักแต่งเพลง เมื่อครั้งเจ้าชาย ASDANG และเจ้าหญิงแห่งรัสเซี ยมาเชียงราย เมื่อทั้งสอง
พระองค์เสด็จมาถึงโดยช้าง หมอบริ กส์ได้นาเด็กนักเรี ยนไปรับเสด็จ นักเรี ยนโบกธงพร้อมกับร้องเพลง
ถวายการต้อนรับ หมอบริ กส์ รู้จกั พวกขุนนางและเจ้านายเป็ นการส่ วนตัวจึงทาการต้อนรับอย่างสมเกียรติ
หมอบริ กส์แต่งเพลงไทยเพลงหนึ่งต้อนรับ เพลงนี้ขบั ร้องโดยนักเรี ยนโรงเรี ยนเชียงรายวิทยาคมและปั จจุบนั
เป็ นเพลงประจาโรงเรี ยน ท่านได้ทดลองปลูกส้ม กาแฟ สตรอเบอรี่ และต้นไม้อย่างอื่นอีกในบริ เวณบ้าน
และในโรงพยาบาลฯ ซึ่ งได้ผลดี ท่านได้ส่ังวัวนมมาจากต่างประเทศ และนามาผสมกับวัวพื้นเมืองจึงมีน้ านม
พอเพียงสาหรับบริ โภคในครอบครัวและโรงพยาบาลฯ ท่านได้อุปถัมภ์ให้การศึกษาแก่หลายคนในจานวนนี้
มีนายสิ งห์แก้ว สุ ริยะคา ด้วย ได้อุปถัมภ์หนุ่มสาวหลายคูใ่ นการแต่งงานและที่ชุมชนของทุกคนใน คือห้อง
โถงสวัสดี ในทุกปี จะมีการจัดคริ สตมาส ท่านได้จา้ งช่างไม้ทาขันโตกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้สาหรับ
วางอาหารและของหวาน ซึ่งขันโตกทาด้วยไม้ และในการเดินทางไปรักษาผูป้ ่ วย ท่านได้ใช้มา้ เป็ นพาหนะ
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ในปี พ.ศ.2437 (ค.ศ. 1894) นายแพทย์บริ กส์ได้ไปเปิ ดที่ทาการบาบัดโรคที่จงั หวัดแพร่ เป็ นคนแรก
กิจการได้เจริ ญขึ้นเป็ นลาดับ จนกระทัง่ ได้กลายเป็ นโรงพยาบาลแพร่ คริ สเตียน ในปี พ.ศ. 2456 (ค.ศ.1913)

ในเวลาที่ เกิ ดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2456-2461 (ค.ศ.1913-1918) หมอบริ กส์ ได้ส่ง
ครอบครัวกลับไปประเทศแคนนาดา ครอบครัวต้องพรากกันอยูห่ มอบริ กส์ ตอ้ งอยูเ่ ชี ยงรายคนเดียว ต่อมา
ได้ทราบว่าลูกชายคนโตชื่อ แอลเบิต บริ กส์ ซึ่ งเป็ นทหารได้สูญเสี ยชี วิตในสนามรบ ณ สมรภูมิยโุ รป ข่าว
อันน่ าสลดใจทาให้หมอบริ กส์ มีอาการเศร้าโศกเซื่ องซึ มลงตั้งแต่น้ นั มา ขณะนั้นหมอเองก็มีโรคประจาตัว
อยูแ่ ล้ว คือ โรคกระเพาะอาหารเรื้ อรัง ได้พยายามรักษาตนเองพร้อม ๆ กับรักษาผูป้ ่ วยไปด้วย จนกระทัง่ ถึง
เวลาที่จะพักผ่อนตามกาหนด ท่านต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศแคนาดา ได้พกั รักษาตัวที่โรงพยาบาล
Vancouver Gerneral และได้เสี ยชี วิตลง วันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 1919 ศพของท่านฝั งที่ สุสาน Mountain Veiw
Vancouver ประเทศแคนาดา
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