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โครงการ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)

๑. หลักการและเหตุผล
หากนับตั้งแตการกอตั้งกรมสาธารณสุขข้ึนมาในกระทรวงมหาดไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเปนการรวมเอางานดานการแพทยและการสุขาภิบาลท่ีเคยแยกกันอยูมาเปน
ความรับผิดชอบของหนวยงานใหมนี้หนวยงานเดียว โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เปนอธิบดีคนแรก
เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมสาธารณสุขทําใหงานดานการปองกันและรักษาสุขภาพของไทย
เริ่มลงหลักปกฐานอยางเปนรูปราง หลังจากท่ีกอนหนานี้ไดกระจายความรับผิดชอบอยูกับหนวยงานตางๆ
กรมสาธารณสุขไดดําเนินงานจนกระท่ังยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงการสาธารณสุขเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๕ ในสมัย
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงการสาธารณสุข (ท่ีตอมาเปลี่ยนชื่อเปน กระทรวงสาธารณสุข)
ทําใหเกิดนโยบายใหมๆ ทางดานสุขภาพข้ึนมากมาย เชน การสรางโรงพยาบาลสําหรับแมและเด็ก การสงเสริม
การมีบุตร การขยายตัวของโรงเรียนแพทย การจัดตั้งโครงการอาหารแหงชาติ เปนตน

ขณะเดียวกัน บริบททางการเมืองระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น ทําใหเกิดความชวยเหลือในดาน
ตางๆ รวมท้ังดานการสาธารณสุขจากตางประเทศหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เกิดการ
รณรงคเรื่องโรคติดเชื้อตางๆ อาทิเชน การกําจัดโรคเรื้อนและโรคคุดทะราด การพัฒนาเรื่องอนามัยในชนบท
เปนตน การสาธารณสุขของไทยไปสัมพันธกับการทํางานดานสาธารณสุขขององคกรระดับนานาชาติมากข้ึน
ตอมาถึงเขาสูยุคการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานท่ีสอดคลองกับแนวทางขององคการอนามัยโลก จนมาสูยุค
ปจจุบันท่ีเงื่อนไขและเปาหมายของการทํางานสาธารณสุข ยากท่ีจะจํากัดเพียงแคเรื่องของโรคภัยไขเจ็บและ
การดูแลรักษาโรค หากแตหมายถึงการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลอยางเปนองครวมในทุกมิติของชีวิต

เหตุการณท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรของการแพทยการสาธารณสุขไทยเหลานี้ ยอมสําคัญตอการ
สรางความเขาใจถึงพัฒนาการดานสุขภาพของสังคมไทยอยางสัมพันธกับบริบทของยุคสมัย เรื่องราวเหลานี้
เปนสินทรัพยทางปญญาของวงการสาธารณสุขและของสังคมไทย หากไมมีการบันทึกหรือไมมีการท้ิงรองรอย
ใดๆ ใหสืบคน เรายอมไมอาจจะเขาใจไดเลยถึงแรงผลักดัน ปฏิสัมพันธ และเงื่อนไขแวดลอมท่ีอยูเบื้องหลัง
สุขภาวะของสังคมไทยมาในอดีตจนนํามาสูปจจุบัน และสรางความเปนไปไดใหมๆ ในอนาคต การเรียนรูจาก
อดีตหรือประวัติศาสตร ยังทําใหเราไดเรียนรูถึงปจจัยของความสําเร็จและความผิดพลาดในอดีต อันทําใหเรามี
โอกาสในการสรางปจจุบันและอนาคตในแบบท่ีพึงประสงคได

ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ จะเปนวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทย จึงเปนโอกาสสําคัญท่ี
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการทบทวน เรียนรูและเผยแพรเรื่องราวความเปนมาตางๆ จากประวัติศาสตร
สุขภาพและการแพทยการสาธารณสุขไทย รวมท้ังเปนโอกาสท่ีหนวยงานตางๆ  บุคลากรสาธารณสุขและ
สาธารณชนจะไดจัดกิจกรรมวิชาการและการเรียนรูตางๆ รวมกันและเฉลิมฉลองในเหตุการณสําคัญครั้งนี้

นอกเหนือจากกิจกรรมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขท่ีควรจะจัดข้ึนใหยิ่งใหญกวาท่ีไดดําเนินการ
มาเปนประจําทุกปแลว ในวาระ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทยนี้ควรจะเปนโอกาสสําคัญในการ

(๑) วางรากฐานการเรียนรูจากประวัติศาสตรท้ังโดยการจัดใหมีระบบการอนุรักษเอกสาร เรื่องราว
และวัตถุสิ่งของท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร

(๒) สนับสนุนใหเกิดการศึกษาคนควา เพ่ือสรางองคความรูดานประวัติศาสตร สาธารณสุข สุขภาพ
และการแพทย เพ่ือใหเขาใจอดีตเปนรากฐานการพัฒนาในอนาคต
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(๓) สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมท่ีจะทําใหบุคลากรสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจในความเปนมาและ
การบุกเบิกสรางสรรคการสาธารณสุขไทยท่ีเปนผลมาจากความทุมเทของคนรุนกอนๆ

(๔) สรางการสื่อสารกับสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ พัฒนาการและผลงานท่ีผาน
มาของระบบสาธารณสุขไทยแกสาธารณชน

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปรวมกันของ

หนวยงาน องคกร รวมท้ังบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุมอาชีพตางๆ
๒.๒ เพ่ือวางรากฐานการเรียนรูจากประวัติศาสตรท้ังโดยการรวบรวมและจัดใหมีระบบการอนุรักษ

เอกสาร เรื่องราว และวัตถุสิ่งของท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และสังคมวัฒนธรรมของแตละหนวยงาน
รวมถึงเกิดการถายทอดแนวคิดและความรูความเขาใจจากคนรุนกอนสูคนรุนใหม

๒.๓ สนับสนุนใหเกิดการศึกษาคนควา เพ่ือสรางองคความรูดานประวัติศาสตรสาธารณสุข สุขภาพ
และการแพทย เพ่ือใหการเขาใจอดีตเปนรากฐานของการพัฒนาในอนาคต

๒.๔ สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมท่ีจะทําใหบุคลากรสาธารณสุขเกิดสํานึกทางประวัติศาสตร อันนําไปสู
ความภูมิใจในความเปนมาและการบุกเบิกสรางสรรคการสาธารณสุขไทยท่ีเปนผลมาจากความทุมเทของคนรุน
กอนๆ และศรัทธาในคุณคาการทํางานดานสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีมาจากรากเหงาทางประวัติศาสตรใน
ระบบสาธารณสุขไทย

๒.๕ เพ่ือการสื่อสารกับสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ พัฒนาการและผลงานท่ีผานมา
ของระบบสาธารณสุขไทยใหสาธารณชนไดรวมกันยินดี

๓. แนวคิดในการดําเนินงาน
ในการจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑) นอกเหนือจากกิจกรรมวันสถาปนา

กระทรวงสาธารณสุขท่ีควรจะไดจัดข้ึนใหยิ่งใหญกวาท่ีไดดําเนินการมาเปนประจําทุกปแลว ในวาระ ๑๐๐ ปของ
การสาธารณสุขไทยนี้ควรเปนโอกาสกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากประวัติศาสตร โดยมีแนวคิดสําคัญในการ
ดําเนินงานดงันี้

๓.๑ วาระครบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย ตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๑ ป ถือวาเปนชวงเวลาสําหรับการเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย
โดยจะจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ตลอดชวงเวลาหนึ่งป (Public Health Centennial Campaign)

๓.๒ การจัดกิจกรรมเนนสรางการเรียนรูจากประวัติศาสตรและพัฒนาการของสาธารณสุขไทยอยาง
ยั่งยืน โดยจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดแสดงเนื้อหา เรื่องราวและขาวของ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑถาวรข้ึนใน
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะในระดับกรม และจัดระบบการบํารุงรักษาและปรับปรุงเนื้อหาประวัติศาสตรอยาง
ตอเนื่อง แทนท่ีจะเปนการจัดนิทรรศการชั่วคราวแลวทําลายท้ิงเม่ือเสร็จงาน

๓.๓ การเรียนรูจากประวัติศาสตรนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนหรือกําหนดนโยบายท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบันหรือตอไปในอนาคต ดังนั้นการเก็บรักษาหลักฐานจากการปฏิบัติงานไมวาจะเปน เอกสาร
ติดตอ จดหมายตางๆ หรือแมแตวัตถุตางๆ เอาไวดวยการอนุรักษดูแลรักษาใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
จัดระบบเพ่ือการสืบคน รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงใหเอกสารถูกเก็บรักษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส จะทําให
สังคมไทยมีหลักฐานไวสําหรับท่ีจะศึกษาคนควาเปรียบเทียบเพ่ือเรียนรูจากการทํางานในอดีต และนํามาปรับ
ใชกับการทํางานในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรใชโอกาสการจัดงานครั้งนี้สรางระบบจดหมายเหตุ
เพ่ือเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานสําคัญดานประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทยใหยั่งยืน
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๓.๔ จําเปนตองมีการสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยดานประวัติศาสตรสาธารณสุขเพ่ือสราง
องคความรู และการสรางแหลงขอมูลวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการดาน
ประวัติศาสตรสาธารณสุขอยางตอเนื่อง การจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยครั้งนี้จึงจะตองเนนกิจกรรม
ดานวิชาการและพัฒนาใหเกิดหนวยงาน นักวิชาการและความรวมมือทางวิชาการท่ีจะทําใหการทํางานพัฒนา
ดานนีไ้ดตอไปในระยะยาว

๓.๕ จําเปนตองมีการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู สื่อประชาสัมพันธ และกิจกรรมการเผยแพรอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะภาพยนตรสารคดีประวัติศาสตร หนังสือเก่ียวกับเรื่องราวประวัติศาสตร และการเผยแพร
เนื้อหาผานสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในรากเหงาทางประวัติศาสตร
ของการสาธารณสุขไทย

๔. แนวทางการดําเนินงาน
๔.๑ การจัดตั้งพิพิธภัณฑถาวรและหอจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุขมีพ้ืนท่ีจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตรและมีการพัฒนางานดาน
พิพิธภัณฑใหสามารถอนุรักษขาวของ และจัดแสดงเนื้อหาประวัติศาสตรเ พ่ือเปนแหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรสุขภาพและการสาธารณสุขท่ีถาวรและมีความยัง่ยืน จึงควรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

๔.๑.๑ จัดใหมีพิพิธภัณฑกลางของกระทรวงสาธารณสุขข้ึน เพ่ือนําเสนอประวัติศาสตร ๑๐๐ ป
ของการสาธารณสุขไทย โดยใชอาคารเรือนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จัดตั้ง
เปน “พิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย” โดยใหมีเนื้อหาท้ังเรื่องราวในประวัติศาสตร ๑๐๐ ป
ของการสาธารณสุขไทยและพิพิธภัณฑดานการแพทยแผนไทย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ป พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑.๒ ให ทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทําพิพิธภัณฑหรือพ้ืนท่ีจัดแสดง
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของงานท่ีกรมรับผิดชอบข้ึนเปนการถาวร โดยใหดําเนินการแลวเสร็จและเปดให
สาธารณชนเขาชมไดอยางชา ในวันสถาปนากระทรวง ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑

๔.๑.๓ สนับสนุนและพัฒนางานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ซึ่งไดมีการ
ดําเนินการเบื้องตนโดยสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมากอนหนานี้แลว เพ่ือใหมี
การอนุรักษเก็บรักษาและใหบริการใชประโยชนจากเอกสารเกาทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญไดครบถวนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยใชอาคารคลังพัสดุ ซึ่งมีโครงสรางการกอสรางใกลเคียงกับมาตรฐานอาคาร
หอจดหมายเหตุอยูแลว มาปรับปรุงเปนอาคารหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือเปด
อาคารอยางเปนทางการในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุฯ ดังกลาว

๔.๒ การสงเสริมการศึกษาวิจัยและงานวิชาการดานประวัติศาสตรสาธารณสุข
๔.๒.๑ ใหมีการจัดทําวาระการวิจัยดานประวัติศาสตรสาธารณสุขและมอบหมายใหสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดทําแผนงานการวิจัยและมีระบบการสนับสนุนการวิจัยดานประวัติศาสตร
การแพทยและการสาธารณสุขอยางตอเนื่องข้ึน

๔.๒.๒ ใหหนวยงานดานวิชาการและการวิจัย รวมท้ังสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการเพ่ือใหเกิดงานศึกษาวิจัยดานประวัติศาสตรสาธารณสุข และจัดพิมพเผยแพรผลงานเปน
สวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย

๔.๒.๓ จัดใหมีการประชุมวิชาการดานประวัติศาสตรการสาธารณสุขประจําป เพ่ือเปนเวที
สําหรับการนําเสนอและกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาประวัติศาสตรสาธารณสุขอยางตอเนื่องทุกๆ ป



๔

๔.๓ การเผยแพรประชาสัมพันธ
๔.๓.๑ ใหทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดพิมพหนังสือเผยแพรผลงานและพัฒนาการ

สาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๓.๒ จัดพิมพหนังสือ รอยเวลา เสนทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย (ฉบับ ๑๐๐ ปการ

สาธารณสุข) โดยจัดทําเนื้อหาเก่ียวกับการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานตางๆ ของ
กระทรวง รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตรของภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรสุขภาพใหครบถวน
เพ่ือเปนหนังสือท่ีระลึกสําหรับงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย

๔.๓.๓ จัดทําภาพยนตรสารคดี ๑๐๐ ปสาธารณสุขไทยเปนตอนสั้นๆ ๑๐๐ ตอน โดยมีเนื้อหา
เก่ียวกับ “บุคคล ความคิด สิ่งประดิษฐ และเรื่องราวในประวัติศาสตรสาธารณสุขไทย” ออกเผยแพรทางสถานี
โทรทัศนและทางสื่อออนไลนตลอดระยะเวลา นับจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๔.๔ Public Health Centennial Campaign
จัดกิจกรรมรณรงคดานสาธารณสุข ตัวอยางเชน
๔.๔.๑ ปรับปรุงการสุขาภิบาลท่ัวประเทศ โดยการระดมความรวมมือจากองคกรตางๆ และ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท่ัวประเทศ
๔.๔.๒ ปรับปรุงภมิูทัศนทางกายภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลท่ัวประเทศ

เพ่ือสราง Healing environment
๔.๔.๓ สํารวจผูสูงวัยอายุ ๑๐๐ ปหรือมากกวาท่ัวทุกพ้ืนท่ี และมอบรางวัลเชิดชูคุณคา
๔.๔.๔ คัดเลือกบุคคลตนแบบในประวัติศาสตรสาธารณสุข ไดแก บุคลากร ๑๐๐ ปทรงคุณคา

อาสาสมัคร ๑๐๐ คน และ ๑๐๐ ชุมชนตนแบบ
๔.๔.๕ จัดทําหนังสือ “๑๐๐ เรื่องสุขภาพตองรู คูครัวเรือน” เปนคูมือใหความรูสําคัญๆ ใน

ชีวิตประจําวัน และเผยแพรเปนของท่ีระลึกในวาระครบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๔.๖ จัดงานมหกรรม ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย เพ่ือใหทุกหนวยงานรวมกันจัดงานเฉลิม

ฉลองและแสดงผลงาน

๕. ข้ันตอนการดําเนินการ
โครงการนี้มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
๕.๑ จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทยข้ึน เพ่ืออํานวยการ และ

ผลักดัน ใหการจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเลขานุการ

๕.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย เพ่ือบริหารจัดการและ
ประสานความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆ ใหดําเนินไปไดบรรลุเปาหมาย

๕.๓ จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการเพ่ือใหการสนับสนุนและเปนท่ีปรึกษาดานวิชาการใหแกหนวยงาน
ตางๆ ท่ีจะดําเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ จัดแสดงนิทรรศการดานประวัติศาสตร หรือจัดกิจกรรมตางๆ

๕.๔ ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหขอเสนอแนะข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินงานและการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ



๕

๕.๕ มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมแผนงานและดําเนินโครงการเพ่ือรวมเฉลิมฉลองใน
วาระ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๑) ตามแนวคิดและแนวทางการดําเนินการท่ีไดเสนอใน
โครงการ

๕.๖ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเปน
๕.๗ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป ตั้งแต  ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๒
๗. งบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๘. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร รวมกับหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๙.๑ มีหอจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับจัดเก็บเอกสารและวัตถุสิ่งของสําคัญทาง

ประวัติศาสตร ๑ แหง
๙.๒ มีแผนงานสนับสนุนการศึกษาคนควาความรูดานประวัติศาสตรสาธารณสุข สุขภาพและ

การแพทย
๙.๓ บุคลากรสาธารณสุขไดรับแรงบันดาลใจและภาคภูมิใจจากกิจกรรมเรียนรูท่ีเกิดข้ึน
๙.๔ ภาพลักษณและผลงานความสําเร็จของการสาธารณสุขไทยเผยแพรในสื่อตางๆ ในสังคมไทย

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ
(นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย)

ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ลงชื่อ ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสมยศ ศรีจารนัย)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

ลงชื่อ ผูอนุมัติโครงการ
(นายณรงค  สหเมธาพัฒน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๕.๕ มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมแผนงานและดําเนินโครงการเพ่ือรวมเฉลิมฉลองใน
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ประวัติศาสตร ๑ แหง
๙.๒ มีแผนงานสนับสนุนการศึกษาคนควาความรูดานประวัติศาสตรสาธารณสุข สุขภาพและ

การแพทย
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
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ลงชื่อ ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสมยศ ศรีจารนัย)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

ลงชื่อ ผูอนุมัติโครงการ
(นายณรงค  สหเมธาพัฒน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


