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บัญชีส ารวจเอกสาร 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(2) สช 1 เอกสารผู้บริหาร 
.1 ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อ าพล  จินดาวัฒนะ) 

(1 - 17) 
พ.ศ. 2540 - 2548 
กล่อง 19 - 21 

 

เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหตุ 
1 สปรส. (1) 

. 1      พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ   
          พ.ศ. .... 
   .1.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
   .1.2 ข้อคิดเห็น ประกอบการประชุมท างาน เรื่อง การปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2542  
          โดย ประเวศ  วะสี 
   .1.3 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

2540 - 2542 85  
 
 

(2) สช 1.1 / 1 
มีลายมือเขียนด้วย
ปากกาหมึกสีน้ า

เงิน 
(กล่องที่ 19) 

2 สปรส. (1) 
. 1     คณะท างานพัฒนากระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ 

 .1.1  สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีช่ือบทบาทใน  
         สังคม  คณะท างานประกอบดว้ย 
         นายมีชัย ฤชุพันธ์ (ประธานรัฐสภา 20 สิงหาคม 2542) 
         นายสมศกัดิ์  โกศยัสุข (ผู้น าแรงงาน 8 กันยายน 2542) 
         ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา (13 กันยายน 2542) 
         ดร.อัมมาร์  สยามวาลา (นักวิชาการเกีตรติคุณ TDRI  
         25 สิงหาคม 2542) 
         ผู้ใหญ่วิบลูย์  เขม็เฉลิม (3 ตุลาคม 2542) 
         คณุโสภณ  สุภาพงษ ์(12 ตุลาคม 2542) 
         ศาสตราจารย ์เสน่ห ์ จามรกิ (15 ตุลาคม 2542) 
         คณุจาตุรณต ์ ฉายแสง (เลขาธิการพรรคความหวังใหม่        
         1 พฤศจิกายน 2542) 

2542 60 
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3 สปรส. (1) 
. 1   ร่าง ค าประกาศ องค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบ  
       บริการสุขภาพ    
  .1.1  สถานการณ์ระบบสุขภาพของสังคมไทย 

2542 
 

106 
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  .1.2  ค าปราศรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง  
          สาธารณสุข (27 พฤศจิกายน 2542)  
          ของ พณฯ กร  ทพัพะรังสี  รองนายกรัฐมนตรี และ    
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  .1.3  ร่าง บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราช  
           กฤษฎีกาจดัต้ังส านกังานปฏริปูระบบสุขภาพ พ.ศ. .... 
  .1.4  ประเด็นที่ควรจะครอบคลุมในพระราชบัญญัติสุขภาพ 
          แหง่ชาติ 
  .1.5  การขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ 
  .1.6  เนื้อหาหลักส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ 
          สนับสนุนการปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ   
  .1.7  กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม 
  .1.8  แผนงานการส่ือสารเพื่อสร้างพลังทางสังคม 
  .1.9  การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 
  .1.10 ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อ สร้างความสุขและเพิ่มคุณค่า  
           ชีวิตคนไทย (ประเวศ  วะสี 1 ธันวาคม 2542) 
  .1.11 บันทึกสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ 
           แหง่ชาติ พ.ศ. .... 

4. สปรส. (1) 
 .1  เส้นทางสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแสปฏิรูประบบ 
      บริการสุขภาพ 
   .1.1  ค าปรารภ ความทุกข์ ระบบการแพทย์ และความเป็นมนุษย์   
           (นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์) 
  .1.2   กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม  
           Intermediate output 
  .1.3   แผนจัดการปฏิรูประบบสุขภาพ 
  .1.4   การขอความเห็นเรื่อง “พรฏ.การจัดตั้งส านักงานปฏิรูป 
           ระบบสุขภาพ” ของ ครม.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  .1.5   ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าประเด็นหรือ 
           หวัขอ้การศกึษาวิจยัเพ่ือสนบัสนุนการรา่ง พรบ. สุขภาพ 
          แหง่ชาติ” วันที่ 25-26 ธันวาคม 2542 ณ ห้องสายชล  
          โรงแรมเมอเคยีวพัทยารสีอรท์ จ.ชลบุรี 
  .1.6  ร่าง แผนแม่บทเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ
  .1.7  ประชุมปรึกษาแผนการท างานของ Interim CEO &  
           Interim office for Health Reform วันอังคารที่ 4 มกราคม  
           2543 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(ห้อง 2) 

2543 - 2544 116 ( 2) สช 1.1 / 4 
มีลายมือเขียน
ด้วยปากกาหมึก

สีน้ าเงิน 
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5   สปรส (2)  
.1  โครงการจัดตั้งส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (มกราคม –  
     มิถุนายน 2543) 
  .1.1  บันทึกสรุปจากการปรึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการ 
          กฤษฎีกา (ศ.ดร.อักขราทร  จุฬารัตน)   
  .1.2  จดหมายข่าว ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
  .1.3  ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ” 
  .1.4  ร่าง ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สู่ 
          การปฏริปูระบบสุขภาพและขอ้เสนอสาระบญัญัติในร่าง  
          พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 
  .1.5  ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) Health Systems  
          Reform Office (HSRO) : interim 
  .1.6  ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อสร้างความสุขและเพิ่มคุณค่าชีวิต 
          คนไทย (ประเวศ  วะสี) 
  .1.7  ร่าง การจัดท าบัญชีภาคี / เครือข่ายเพื่อการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพแหง่ชาติ 
  .1.8  ร่วมคิด – ร่วมท า เพื่อสร้างสุขภาพดี ปี 2543 ค าประกาศ 
          องคก์รภาคคีวามร่วมมือเพ่ือปฏริปูระบบบริการสุขภาพ 
  .1.9  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลาง กระทรวงสาธารณสุข  
          หนงัสือพิมพ์ กรงุเทพธุรกิจ หนา้จดุประกาย 2 ฉบับวันที่ 1  
          กุมภาพันธ์ 2543 ผ่าทางตันเพื่อสุขภาพ (1) สุขภาวะล่ม 
          สลาย สุขภาพถูกท าลาย 
.1.10 สาระส าคัญจากคริสต์มาสเสวนา เรื่อง “การปฏิรูประบบ 
           สุขภาพ ” วันที่ 25 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2542  
           โรงแรมเมอเคียว พัทยา จ.ชลบุร ี
 .1.11  กรอบแนวคิดรวบยอด “กระบวนการระดมการมีส่วนร่วม 
           ของประชาชนในการรา่ง พรบ. ปฏิรูประบบสุขภาพ 
 .1.12  ร่างแนวทางการประชุมสมัชชาปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อ 
           สุขภาพคนไทย 

2542 - 2543 112 
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6 สปรส (2)  
.1  เปรียบเทียบบทบาท ภารกิจและวิธีการด าเนินงานของ 
     ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ และส านักงานโครงการปฏิรูป 
    ระบบบริการสาธารณสุข 
   .1.1  เวทีปฏิรูปเพื่อสุขภาพคนไทย คนไทยทุกข์ถ้วนหน้าปี  
           2543 ป่วยง่าย – จ่ายแพง – ตายเพิ่ม 
          (วารสาร 1 เล่ม  15 หน้า  
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          ปทีี่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2543) 
  .1.2  ราชประสงค์ 2488 กองทุนสร้างสุขภาพ (3)  
          นพ.ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์   
          (เมดคอลไทม์ 16 – 31 มีนาคม 2543) 
  .1.3  จดหมายข่าวเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ข้อเสนอ  
          เพ่ือใหก้องทนุเปน็ประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริม 
          สุขภาพของคนไทย สรุปจากการสัมมนาเร่ือง กองทนุสร้าง 
          เสริมสุขภาพ : มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพใน 
          ประเทศไทย (วารสาร 1 เล่ม 4 แผ่น) 
 .1.4  กระแสสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ บริการสาธารณสุขเชิงรุก  
         ทศิทางใหม่สู่การปฏริปูระบบสุขภาพ 
         (วารสาร 1 เล่ม 8 แผ่น) 
 .1.5  ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมไทย  
         จาก รศ.ดร.กฤตยา  อาชวินิจกุล 
 .1.6  ความมั่นคงทางสุขภาพผู้หญิง วาระที่ส าคัญของชาต ิ
         จนิตนา  ยูนพัินธ์ รองศาสตราจารย ์ประจ าคณะพยาบาล 
         ศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 .1.7  จับกระแส  จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
         ฉบบัพิเศษ 3/2543  พระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติฉบับ 
         ใหม่ : ฟางเส้นสุดท้าย แห่งการกระจายอ านาจด้าน 
         สาธารณสุข (วารสาร 1 เล่ม 23 หน้า) 
 .1.8  มองเชิงระบบกรณีซ้ือขายไต วิกฤตระบบสุขภาพไทย 
         (แผ่นพับ 1 เล่ม 27 หน้า) 
 .1.9  สรุปการประชุมปรึกษางานภายในของ สปรส.  
         (วันที่ 11 เมษายน 2543) 

7 สปรส (2)  
.1  ห้องยาชุมชน ปฏิรูปยาเพื่อชุมชนไทย 
  .1.1  ผ่าทางตันเพื่อสุขภาพคนไทย (2) โรคเก่าไป โรคใหม่มา 
         (หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ หน้า จุดประกาย 2 ฉบับวันที่ 8       
         กุมภาพันธ์ 2543) 
 .1.2  ข้าราษฎรสายสะพาย ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 
         (หนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 10 ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543) 
 .1.3  ร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ทั้งร่างกาย จิตใจ และ 
         สังคมส่ิงแวดล้อม (แผ่นพับ 1 เล่ม) 
 .1.4  การปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อสุขภาพคนไทย 
 .1.5  แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ แผนงานย่อยองค์ความรู้และ 

2543 102 ( 2) สช 1.1 / 7 
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         ส่ือสารเพ่ือสร้างพลัง ส านกังานปฏริปูระบบสุขภาพ 
 .1.6  กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
         ราชกุมาร ีเสด็จทรงทรงเปน็องคป์ระธานเปดิการประชุม 
         สมัชชาปฏริปูระบบสุขภาพ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 
 .1.7  ประมาณการงบประมาณส าหรับจดหมายข่าวต่อ 1 ฉบับ 

8 สปรส (3)  
.1  พระกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
     พ.ศ.2543  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน  
     พ.ศ. 2543 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน  
  .1.1  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2544 (แปรญัตติ) 
 .1.2   บัญชีตารางเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง แนบท้ายข้อบังคับ 
          สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ว่าดว้ยการบริหารงานบคุคล  
          ปรับคร้ังที่ 1 (กันยายน 2537) 
 .1.3   การเตรียมระบบบริหารจัดการทั่วไป ส านักงานปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ 
 .1.4   งานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขส าหรับการ  
          ปฏริปูระบบสุขภาพ (29 เมษายน 2543) 
 .1.5   แถลงข่าว ประชาชนคิดอย่างไร ต่อหลักประกันสุขภาพ 
          ถ้วนหนา้   
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9 สปรส (3)  
.1  พระกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
     พ.ศ.2543  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน  
     พ.ศ. 2543 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน  
.1.1   สรุปแผนการด าเนินงาน ส านักงานโครงการปฏิรูประบบ 
          บริการสาธารณสุข (29 เมษายน 2543)  
.1.2  สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย  
         การประชุมสัมมนาระดบัชาติ “ระบบสุขภาพที่คนไทย 
         ต้องการ”  
.1.3  ร่าง ข้อสรุปจากการระดมสมอง สภาพทั่วไปของสภาวะ 
         สุขภาพ / ระบบสุขภาพ ที่อยากเห็น 
.1.4  ร่าง ผังการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
         คร้ังที่ 3 “ภูมิปัญญาประชาคม ... สู่สุขภาพประชาชาติไทย”  
         (วันที่ 15 / 17 สิงหาคม 2543) 
.1.5   ร่าง “ปฏิรูประบบสุขภาพ : ขั้นตอนและจังหวะก้าว  
         (13.15 – 15.15 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2543) 
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.1.6   ร่าง การประกาศรับสมัครพนักงาน ส านักงานปฏิรูประบบ 
          สุขภาพ (สปรส.) จ านวน 7 ต าแหน่ง 
.1.7   ส่งสรุปสาระส าคัญและขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการ 
          เคล่ือนไหวเพ่ือการปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ 
         (วันที่ 29 เมษายน 2543) 

10  สปรส. (4) 
.1  แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพ  
     แห่งชาติ 
  .1.1 แผนปฏิบัติการเคลื่อนไหวสังคม (12 มีนาคม 2544) 
  .1.2  ประทับใจ HSRO 
  .1.3  งาน สปรส. 2545 
  .1.4 ร่าง แผนการด าเนินงานเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ปี 2545 
  .1.5  สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ
  .1.6  แผนปฏิบัติการปี 2545 : แผนงานส่ือสารสาธารณะเพื่อการ 
          ปฏริปูระบบสุขภาพ 

2544 - 2545 96 (2) สช 1.1 / 10 

11 สปรส. (4) 
.1  แนวทางการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพ  
     แห่งชาติ 
  .1.1  สรุปการประชุมหารือเรื่องการแถลงข่าวและประเด็น 
          สอบทาน 
  .1.2  หารือทีม ศ. (2 พฤศจิกายน 2544    09.00 น.) 
  .1.3  ประเด็นการตรวจสุขภาพประจ าป ี
  .1.4  รายงานการประชุม การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการ 
          ด าเนนิงานเพ่ือการปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ ป ี2545  
          (วันที่ 31 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี) 
  .1.5  Work Shop ทีมงาน สปรส. 3 – 5 ตุลาคม 2544   
         “หลอมใจ รวมพลัง สู่ปีที่ 2” (ด้วยเทคนิค AIC) 
  .1.6  การเตรียมประชุมวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2544 
  .1.7  ช่วยพัฒนารายช่ือคณะกรรมการ ฯ  
  .1.8  แผนงบประมาณแผนงานส่ือสารสาธารณะ 
  .1.9  แนวทางการจัดเวทีรับฟังความเห็นของภาคีเครือข่ายเฉพาะ 
  .1.10  งานเคลื่อนไหวสังคม ปี 2545 
  .1.11 รายละเอียดงบประมาณ ประจ าปี 2545 
  .1.12 สรุปงาน / กิจกรรม รายการ รวมพลังสร้างสุข 
  .1.13 สรุปงบประมาณ แผนงานสร้างความร่วมมือทางสังคม 
  .1.14 สรุปการประชุมทีมงาน P2  &  ผอ. 
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  .1.15 แผนปฏิบัติงานปี 2545 : แผนงานสร้างความร่วมมือทาง 
           สังคม 

12 สปรส. (4) 
.1  เอกสารโต้ตอบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
     (ลายมือเขียนด้วยปากกา)  
  .1.1  แผนปฏิบัติการของส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ  
          (ตั้งแต่ 21 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2543) 
  .1.2  สรุปการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง สวรส. และ สปรส. 
          (วันที่ 21 กันยายน 2543) 
  .1.3  สาระส าคัญโครงการสัมมนาอนุกรรมการ / คณะท างาน  
          เพ่ือการปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ  
          (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2543) 
  .1.4  รายช่ือองค์กรที่ สปรส.จะไปประสานเชิงรุก 
  .1.5  แผนผังพื้นที่ท างาน “ตลาดนัดปฏิรูป (ระบบ) สุขภาพ 
  .1.6   ความคืบหน้าการประสานงานโครงการปฏิรูประบบ 
           สุขภาพเขต 8 - 9 
  .1.7  แผนปฏิบัติการงานสร้างกระแส “การพึ่งตนเอง”  
           (ก.พ. – เม.ย.) 
  .1.8  แผนปฏิบัติการภาคี ปี 2544 
  .1.9   การฟื้นฟูแม่น้ าเทมส์ ประเทศอังกฤษ 
            (น.พ.กาญจนศักดิ์  ผลบูรณ์) 
  .1.10  ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ   
            เอกสารที่ใช้ในการเบกิจา่ย 
  .1.11  สรุปการสัมมนาผู้ประสานงานปฏิรูปสุขภาพเขต 8 – 9 
           (3 มีนาคม 2544) 
  .1.12  แผนงานเผยแพร่กรอบความคิด   

2543 - 2544 119 (2) สช 1.1 / 12 

13 สปรส. (4) 
.1  เอกสารโต้ตอบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
     (ลายมือเขียนด้วยปากกา)  
  .1.1  การประสานงานภาคี ต่าง ๆ 
  .1.2  ความคืบหน้าการประสานงานโครงการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพเขต (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 – สิงหาคม 2544) 
  .1.3  สรุปการประชุมติดตามงาน 
  .1.4  ตลาดนัดปฏิรูปสุขภาพ 

2544 143 (2) สช 1.1 / 13 
(กล่องที่ 21) 

14  สปรส. (4   (2)) 
.1  สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ

2545 - 2546 89 (2) สช 1.1 / 14 
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     และสมัชชาแห่งชาติ 
  .1.1 การจัดเวทีเฉพาะเรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” 
  .1.2 ข่าวปฏิรูปสุขภาพ 
  .1.3 ร่าง แผนการด าเนินงาน เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพปี 2545 
  .1.4  ผังภูมิแสดงการด าเนินงาน “2 ปีปฏิรูป” 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ 
  .1.5 โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการงานตลาดนัดสุขภาพ  
          ส่วนภูมิภาค” 
  .1.6 การเข้าร่วมเวที 460 เวทีของทีมงาน สปรส.(4 มีนาคม 2545) 
  .1.7 วัตถุประสงค์ของการจัดท าหนังสือ 
  .1.8 ร่าง แผนงานปีที่ 3 
  .1.9 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2545 
  .1.10 งบประมาณส าหรับด าเนินการตามแผนปี 2546  
  .1.11 ร่าง แผนประชาสัมพันธ์จัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ 
           พ้ืนที่ / เฉพาะประเด็น – สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2546 
  .1.12 โครงการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคอีสานว่าด้วย 
           ส่ิงแวดล้อม เกษตรเอ้ือสุขภาพและนโยบายสาธารณะ  
           ป ี2546 
  .1.13 แผนปฏิบัติการส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
           ป ี2546 (ต.ค.2545 – ส.ค.2546) 
  .1.14 แผนปฏิบัติการ “ประสานงานเครือข่ายการพัฒนา”  
           ประจ าป ี2546 (มกราคม – สิงหาคม 2546)  
           ส านกังานปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ (สปรส.) 

15 สปรส. (4   (2)) 
.1 สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
    และสมัชชาแห่งชาติ 
  .1.1   รายงานการจัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
           ภาคใต้ ป ี2546 ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน สถานีวิทยุโทรทัศน ์
           ช่อง 11 หาดใหญ่ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  
           จงัหวัดสงขลา 
  .1.2  แผนปฏิบัติงานปี 2546 : แผนงานสร้างความร่วมมือทาง  
          สังคม 
  .1.3  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดภารกิจคณะท างาน 
          เครือขา่ยเดก็และเยาวชน (วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย.2546) 
  .1.4  สรุปการปรึกษาหารือทีมงานส่ือสาธารณะ  
          วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ณ สปรส. 

2546 - 2548 112 (2) สช 1.1 / 15 
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  .1.5  ก าหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 
  .1.6  ประมวลภาพจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 
          ป ี2547 
  .1.7  FLOW DIAGRAM ขั้นตอนการท างาน สมัชชาสุขภาพ 
          พ้ืนที่ ป ี2548 

16 สปรส. ประชุม 3 พ.ค. 2543 
.1  การประชุมเรื่อง ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ 
  .1.1  โครงคิด – วิธีการน าเสนอ Video Presentation  
          ส าหรับสมัชชาสุขภาพ 
  .1.2  สมัชชาปฏิรูประบบสุขภาพ 
  .1.3  แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการระดับชาติ  
          เร่ือง ระบบสุขภาพที่คนไทยตอ้งการ  
          เดอืน มีนาคม – เมษายน 2543 
 .1.4  ก าหนดการประชุมปรึกษาหารือ วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2543  
         หอ้งประชุม สวรส. 
 .1.5  การทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
         สยามบรมราชกุมาร ีเปน็องคป์ระธานการประชุม 
 .1.6  ประเด็นปรึกษาหารือเพื่อประสานกลุ่มส่ือ การสัมมนา 
         ระดบัชาติเร่ือง “ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ”  
         วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2543 เวลา 17.00 – 18.30 น.  
         หอ้งประชุม 2 สวรส. 

2543 97 (2) สช 1.1 / 16 

17 สปรส. ประชุม 3 พ.ค. 2543 
.1  การประชุมเรื่อง ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ 
  .1.1  รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ระบบสุขภาพที่คน 
           ไทยตอ้งการ” (เฉพาะกลุ่มนักการเมือง นักพัฒนา  
           ผู้น าชุมชน และผู้แทนองคก์รต่าง ๆ )  
          วันพุธ  3 พฤษภาคม 2543 
  .1.2  การเชิญส่ือมวลชนเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง  
         “ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ”  
  .1.3  จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   
          ฉบับพิเศษ # 4 / 2543 (วารสาร 1 เล่ม 15 หน้า) 
  .1.4  Video Presentation “ท าไมต้องปฏิรูประบบสุขภาพ”  
          Workshop ทางความคิด ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ  
          ฉบบัที่ 9 

2543 79 (2) สช 1.1 / 17 

  


