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บัญชีส ารวจเอกสาร 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(2) สช 1 เอกสารผู้บริหาร 
.2  คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 

(1 - 20) 
พ.ศ. 2543 - 2548 
กล่อง 22 - 25 

 

เลขที่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหตุ 
1 คปรส. (2) 

.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  ขอส่งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 2 / 2543 
  .1.2  ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนสังคมเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 
  .1.3  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ  
          พ.ศ. ... 
  .1.4  ความคืบหน้างานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ
  .1.5  ร่าง แผนยุทธ์ศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          (มกราคม 2543 – มิถุนายน 2546) 
  .1.6  บันทึกการประชุม เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้ง 
          ส านกังานปฏริปูระบบสุขภาพ พ.ศ. ...  
          (วันพุธที่ 22 มีนาคม 2543 เวลา 17.00 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 302 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล  
  .1.7  เสนอระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพแหง่ชาติ 
  .1.8  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 1/2543 (2 สิงหาคม 2543)  
  .1.9  รายงาน ระบบสุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพสืบเนื่องจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
          พ.ศ.2540  คณะกรรมมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา  
          วันที่ 1 มีนาคม 2543 (1 เล่ม จ านวน 21 หน้า) 
 .1.10 การประชุม คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ  คร้ังที่ 2 / 2543  
          (วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2543  
          เวลา 10.00-12.00 น.) ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า  
          ท าเนยีบรัฐบาล (1 เล่ม จ านวน 93 หน้า) 

2543 – 2544  124 
 

(2) สช 1.2 / 1 
(กล่อง 22) 
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.1.11  การประชุม คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 2 / 2544 (วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2544 เวลา 15.30 น.  
          ณ หอ้ง 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
          (1 เล่ม จ านวน 31 หน้า) 

2 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กลไกการก าหนด 
          นโยบายสุขภาพระดบัชาติ  
          โดย ช่ืนฤทยั กาญจนะจติรา   
          สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 
.1.2   สรุปความคืบหน้างานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ
          ส านกังานปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ (สปรส.)  
          (10 สิงหาคม 2543) 
 .1.3  เอกสารประกอบการบรรยาย  
         เร่ือง สรุปการด าเนนิงานปฏริปูระบบสุขภาพ 
 .1.4  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบ                  
          สุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2543  (25 สิงหาคม 2543) 

2543 90 (2) สช 1.2 / 2 
 

3 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          1 / 2544 (วันที่ 29 มีนาคม 2544 เวลา 9.30 – 12.00 น.)  
          ณ หอ้ง301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
  .1.2  ขอส่งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2544  
          (วันที่ 9 เมษายน 2544)  
  .1.3  ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 2 / 2544  
          (วันที่ 25 มิถุนายน 2544) 
  .1.4  ร่าง ก าหนดการงานตลาดนัดปฏิรูป (ระบบ)สุขภาพ  
          วันที่ 1 – 5 กันยายน 2544 ณ ศูนย์การประชุมและแสดง 
          นทิรรศการ อมิแพ็ค เมืองธานี นนทบรุ ี

2544 118 (2) สช 1.2 / 3 

4 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
 .1.1  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
         คร้ังที่ 4 / 2544 (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เวลา 9.30 น.)  
         ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด  
        กระทรวงสาธารณสุข 

2544 88 (2) สช 1.2 / 4 
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 .1.2 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
         แหง่ชาติ คร้ังที่ 4 / 2544 (30 พฤศจิกายน 2544) 

5 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 3 / 2544 (19 กันยายน 2544) 

2544 77 (2) สช 1.2 / 5 

6 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 1 / 2545 (วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2545 เวลา 9.30 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด  
          กระทรวงสาธารณสุข 
  .1.2  ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2545 (17 มกราคม 2545) 
  .1.3  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2545 (5 กุมภาพันธ์ 2545) 

2545 58 
 

(2) สช 1.2 / 6 
(กล่อง 23) 

7 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 2 / 2545 (วันที่ 28 มีนาคม 2545 เวลา 9.30 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด  
          กระทรวงสาธารณสุข 

2545 102 (2) สช 1.2 / 7 

8 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบ 
          สุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 2 / 2545 (22 เมษายน 2545) 
  .1.2  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 3 / 2545 (วันที่ 19 กันยายน 2545 เวลา 14.00 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด  
          กระทรวงสาธารณสุข 

2545 90 (2) สช 1.2 / 8 

9 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  มติการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 1 / 2546  (วันพุธที่ 15 มกราคม 2546  เวลา 14.00 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด  
          กระทรวงสาธารณสุข 
 

2546 133 (2) สช 1.2 / 9 
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  .1.2  จดหมายข่าว ก้าวทัน ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน  
          เร่ือง อาหารไทย กับ พลังแผน่ดนิ   
          (ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ าวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึง  
          วันที่ 30 มิถุนายน 2546) (วารสาร 1 เล่ม จ านวน 40 หน้า) 

10 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  การประชุม คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 2 / 2546 (วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546  เวลา 9.00 น.)   
          ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ตึกส านักงานปลัด 
          กระทรวงสาธารณสุข 
  .1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ คร้ังที่ 2 / 2546 ( 7 พฤษภาคม 2546) 

2546 156 (2) สช 1.2 / 10 

11 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 3 / 2546  (19 สิงหาคม 2546) 
  .1.2  การประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          คร้ังที่ 4 / 2546  (6 พฤศจิกายน 2546) 

2546 157 (2) สช 1.2 / 11 

12 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  วาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2547  
          (วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  เวลา 14.00 น.)  
          ณ หอ้งประชุม 301 ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล 
 .1.2  ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 
          ระบบสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 1 / 2548  (5 มกราคม 2548) 

2547 - 2548 117 (2) สช 1.2 / 12 
(กล่อง 24) 

13 คปรส. (2) 
.1  ประชุม คปรส. 
  .1.1  วาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ คร้ังที่ 2 / 2548  
          (วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  เวลา 14.30 น.)   
          ณ หอ้งประชุม 501 ช้ัน 5 ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรัฐบาล 
  .1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ 
          แหง่ชาติ คร้ังที่ 3 / 2548  (17 ตุลาคม 2548) 
  .1.3  ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. พ.ศ... เข้าสู่ขั้นตอนนิติ 
          บญัญัติ (19 ธันวาคม 2548) 

2548 52 (2) สช 1.2 / 13 
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14 คปรส. (2) 
.1  กลไกนโยบายก าลังคนสาธารณสุข 
  .1.1  การกระจายแพทย์ในหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ เปรียบเทียบใน 
          พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ป ี2542 
  .1.2  ใบน าส่งโทรสาร เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาก าลังคนด้าน 
          สุขภาพอย่างย่ังยืน 
  .1.3  ขอส่งค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ 
          ยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข (12 กุมภาพันธ์ 2546) 
  .1.4  ร่างรายงานการศึกษา การคาดการณ์ก าลังคนด้านสุขภาพ  
          สาขาทนัตแพทย์เภสัชกร และพยาบาลในสองทศวรรษหนา้ 
          (28 กุมภาพันธ์ 2546) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 
          ระหว่างประเทศ  
  .1.5  องค์ประกอบก าหนดระบบบริการสุขภาพ 
  .1.6  จุดอ่อนการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
  .1.7  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ 
          ยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 1 / 2546  
          (5 มีนาคม 2546) 
  .1.8  ขอส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ                 
           ยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 1 / 2546  
           (12 มีนาคม 2546) 

2542 - 2546 124 (2) สช 1.2 / 14 

15 คปรส. (2) 
.1  กลไกนโยบายก าลังคนสาธารณสุข 
  .1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
          ก าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 1 / 2546  
         (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2546  เวลา 13.00 – 16.00 น.)  
          ณ หอ้งประชุมสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข  
          อาคาร 3 ช้ัน 5 ตึกกรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี 
  .1.2  การผลิตแพทย์ – พยาบาลแนวใหม่ โดย สันต์  หัตถีรัตน ์
  .1.3  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธ 
           ศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 2 / 2546  
           (18 มีนาคม 2546) 
  .1.4  ขอเชิญประชุมหารือเรื่องการพัฒนานโยบายและ 
          ยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข (21 มีนาคม 2546) 
  .1.5  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ 
          ยุทธศาสตรด์า้นสาธารณสุข คร้ังที่ 1 / 2546  
          (31 มีนาคม 2546) 

2546 132 (2) สช 1.2 / 15 
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16 คปรส. (2) 
.1  กลไกนโยบายก าลังคนสาธารณสุข 
  .1.1  ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
          ก าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 2 / 2546  
          (วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546  เวลา 13.30 น.)   
          ณ หอ้งประชุม 6 ช้ัน 3 อาคาร 1  ตึกส านักงานปลัด  
          กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 
  .1.2  ข้อเสนอแผนพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน  
          (ฉบับร่างครั้งที่ 1) เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย 
           และยุทธศาสตรก์ าลังคนดา้นสาธารณสุข  คณะกรรมการ       
           ปฏริปูระบบสุขภาพแหง่ชาติ (วันที่ 17 เมษายน 2546 ) 
           โดย นพ. สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 
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17 คปรส. (2) 
.1  กลไกนโยบายก าลังคนสาธารณสุข 
  .1.1  ร่าง นโยบาย และระบบการวางแผน พัฒนาก าลังคนในอดีต 
          จนถึงปจัจบุนั 
  .1.2  ร่าง สรุปประเด็นส าคัญเพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบ 
          บริการสุขภาพและบคุลากรสุขภาพที่จ าเปน็ในอนาคต 
          (ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2546) 
  .1.3  ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
          ก าลังคนดา้นสาธารณสุข คร้ังที่ 3 / 2546  
          (วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2546  เวลา 13.30 น.)  
          ณ หอ้งประชุม ก าธร  สุวรรณกิจ ช้ัน 1 อาคาร 1  
          ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี 
  .1.4  ขอส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ 
           ยุทธศาสตรด์า้นก าลังคนสาธารณสุข คร้ังที่ 3 / 2546  
          ( 1 กรกฎาคม 2546) 
  .1.5  ขอเชิญร่วมหารือ (วันจันทร์ที่ 7 ก.ค. 2546  เวลา 15.30 น.) 
  .1.6  ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น (9 กรกฎาคม 2546) 
  .1.7  ส่งเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น  
         ‚การจัดการก าลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน‛  
         (17 กรกฎาคม 2546) 
  .1.8  ค าช้ีแจง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็น  
         ‚การจัดการก าลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน‛  
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
          กรุงเทพ ฯ 
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18 คปรส. (2) 
.1  ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 
  .1.1  หมอลาออก กว่าถ่ัวจะสุกระวังงาไหม้   
          นพ.อ าพล  จินดาวัฒนะ 
          ผอ. ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
          (ส านักสารนิเทศ ฯ นสพ. มติชน หน้า 6 วันที่ 26 มิ.ย. 2546) 
  .1.2  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  แบ่งเค้กงบฯ รายหัว 30 บาท 
          ใหม่  ก้าวหนา้หรือถอยหลังเขา้คลอง  
          (ฉบับวันที่ 26 มิ.ย. 2546) 
  .1.3  รพ. เล็กโอกาส ‘ควบ - ปิด’ สูงผงพวงต้นทุนพุ่ง – เตียงล้น 
          (กรุงเทพธุรกิจ  30มิถุนายน 2546 หน้า 17 , 27) 
  .1.4  วาระการประชุมคณะกรรมการ ประสานความร่วมมือของ 
          องคก์รวิชาชีพแพทย์กับกระทรวงสาธารณสุข  
          คร้ังที่ 4/2546 วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เวลา 13.00–16.00 น.  
          ณ หอ้งรับรอง ช้ัน 5 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวง 
          สาธารณสุข 
  .1.5  ‘ภูเก็ต’ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสุขภาพเอเซีย  
           แผนการตลาดใหม่ ทรท. เป้าโกย 1.6 หมื่น ล. ปี 48 
           (กรุงเทพธุรกิจ 3 กรกฎาคม 2546) 
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19 คปรส. (2) 
.1  ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 
  .1.1  วิพากษ์เวที หมอหนีจากระบบราชการ  
          (โพสทูเดย์ หน้า 16 วันที่ 17 ก.ค. 2546) 
  .1.2  ปรากฏการณ์แพทย์ลาออก มองให้ชัด แก้ให้ตรง 
  .1.3  ก าหนดการสัมมนาเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ 
          ลาออกของแพทย์จากระบบราชการ  
          วันศกุรท์ี่ 15 สิงหาคม 2546  ณ ห้องประชุมใหญ่  
          (Convention Hall) ช้ัน 12 อาคารจอดรถเฉลิมพระเกียรติฯ  
          (อาคารจอดรถ ช้ัน 12) โรงพยาบาลราชวิถี 
  .1.4   การวางแผนก าลังคน ของ กระทรวงสาธารณสุข  
           (1 ก.ย. 2546) 
  .1.5  ขอเชิญประชุม (8 กันยายน 2546) 
  .1.6  ทิศทาง  นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาของ 
          รัฐบาล (มติชน 29 ก.ย. 2546) 
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20 คปรส. (2) 
.1  ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 
  .1.1  ขอส่งเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา 
          ระบบการจดัการก าลังคนดา้นสุขภาพในประเทศไทย  
          (3 กุมภาพันธ์ 2547) 
  .1.2  รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‚ก าลังคน‛  
          วันพฤหสับดทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นส์  
          สวนสามพราน จ.นครปฐม 
  .1.3  ขอเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น (22 พฤศจิกายน 2548) 
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