โครงการ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑)
๑. หลักการและเหตุผล
หากนับตั้งแตการกอตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นมาในกระทรวงมหาดไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนการรวมเอางานดานการแพทยและการสุขาภิบาลที่เคยแยกกันอยูมาเปน
ความรับผิ ดชอบของหนวยงานใหม นี้หนว ยงานเดีย ว โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เปนอธิ บดีคนแรก
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมสาธารณสุขทําใหงานดานการปองกันและรักษาสุขภาพของไทย
เริ่มลงหลักปกฐานอยางเปนรูปราง หลังจากที่กอนหนานี้ไดกระจายความรับผิดชอบอยูกับหนวยงานตางๆ
กรมสาธารณสุขไดดําเนินงานจนกระทั่งยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงการสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ในสมัย
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงการสาธารณสุข (ที่ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน กระทรวงสาธารณสุข)
ทําใหเกิดนโยบายใหมๆ ทางดานสุขภาพขึ้นมากมาย เชน การสรางโรงพยาบาลสําหรับแมและเด็ก การสงเสริม
การมีบุตร การขยายตัวของโรงเรียนแพทย การจัดตั้งโครงการอาหารแหงชาติ เปนตน
ขณะเดียวกัน บริบททางการเมืองระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น ทําใหเกิดความชวยเหลือในดาน
ตางๆ รวมทั้งดานการสาธารณสุขจากตางประเทศหลั่ งไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เกิดการ
รณรงคเรื่องโรคติดเชื้อตางๆ อาทิเชน การกําจัดโรคเรื้อนและโรคคุดทะราด การพัฒนาเรื่องอนามัยในชนบท
เปนตน การสาธารณสุขของไทยไปสัมพันธกับการทํางานดานสาธารณสุขขององคกรระดับนานาชาติมากขึ้น
ตอมาถึงเขาสูยุคการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานที่สอดคลองกับแนวทางขององคการอนามัยโลก จนมาสูยุค
ปจจุบันที่เงื่อนไขและเปาหมายของการทํางานสาธารณสุข ยากที่จะจํากัดเพียงแคเรื่องของโรคภัยไขเจ็บและ
การดูแลรักษาโรค หากแตหมายถึงการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลอยางเปนองครวมในทุกมิติของชีวิต
เหตุการณที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของการแพทยการสาธารณสุขไทยเหลานี้ ยอมสําคัญตอการ
สรางความเขาใจถึงพัฒนาการดานสุขภาพของสังคมไทยอยางสัมพันธกับบริบทของยุคสมัย เรื่องราวเหลานี้
เปนสินทรัพยทางปญญาของวงการสาธารณสุขและของสังคมไทย หากไมมีการบันทึกหรือไมมีการทิ้งรองรอย
ใดๆ ใหสืบคน เรายอมไมอาจจะเขาใจไดเลยถึงแรงผลักดัน ปฏิสัมพันธ และเงื่อนไขแวดลอมที่อยูเบื้องหลัง
สุขภาวะของสังคมไทยมาในอดีตจนนํามาสูปจจุบัน และสรางความเปนไปไดใหมๆ ในอนาคต การเรียนรูจาก
อดีตหรือประวัติศาสตร ยังทําใหเราไดเรียนรูถึงปจจัยของความสําเร็จและความผิดพลาดในอดีต อันทําใหเรามี
โอกาสในการสรางปจจุบันและอนาคตในแบบที่พึงประสงคได
ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ จะเปนวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทย จึงเปนโอกาสสําคัญที่
กระทรวงสาธารณสุ ขจะมีการทบทวน เรียนรูและเผยแพรเ รื่องราวความเปน มาต างๆ จากประวั ติศาสตร
สุขภาพและการแพทยการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเปนโอกาสที่หนวยงานตางๆ บุคลากรสาธารณสุขและ
สาธารณชนจะไดจัดกิจกรรมวิชาการและการเรียนรูตางๆ รวมกันและเฉลิมฉลองในเหตุการณสําคัญครั้งนี้
นอกเหนือจากกิจกรรมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขที่ควรจะจัดขึ้นใหยิ่งใหญกวาที่ไดดําเนินการ
มาเปนประจําทุกปแลว ในวาระ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทยนี้ควรจะเปนโอกาสสําคัญในการ
(๑) วางรากฐานการเรียนรูจากประวัติศาสตรทั้งโดยการจัดใหมีระบบการอนุรักษเอกสาร เรื่องราว
และวัตถุสิ่งของที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
(๒) สนับสนุนใหเกิดการศึกษาคนควา เพื่อสรางองคความรูดานประวัติศาสตร สาธารณสุข สุขภาพ
และการแพทย เพื่อใหเขาใจอดีตเปนรากฐานการพัฒนาในอนาคต
๑

(๓) สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่จะทําใหบุคลากรสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจในความเปนมาและ
การบุกเบิกสรางสรรคการสาธารณสุขไทยที่เปนผลมาจากความทุมเทของคนรุนกอนๆ
(๔) สรางการสื่อสารกับสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ พัฒนาการและผลงานที่ผาน
มาของระบบสาธารณสุขไทยแกสาธารณชน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปรวมกันของ
หนวยงาน องคกร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุมอาชีพตางๆ
๒.๒ เพื่อวางรากฐานการเรียนรูจากประวัติศาสตรทั้งโดยการรวบรวมและจัดใหมีระบบการอนุรักษ
เอกสาร เรื่องราว และวัตถุสิ่งของที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และสังคมวัฒนธรรมของแตละหนวยงาน
รวมถึงเกิดการถายทอดแนวคิดและความรูความเขาใจจากคนรุนกอนสูคนรุนใหม
๒.๓ สนับสนุนใหเกิดการศึกษาคนควา เพื่อสรางองคความรูดานประวัติศาสตรสาธารณสุข สุขภาพ
และการแพทย เพื่อใหการเขาใจอดีตเปนรากฐานของการพัฒนาในอนาคต
๒.๔ สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่จะทําใหบุคลากรสาธารณสุขเกิดสํานึกทางประวัติศาสตร อันนําไปสู
ความภูมิใจในความเปนมาและการบุกเบิกสรางสรรคการสาธารณสุขไทยที่เปนผลมาจากความทุมเทของคนรุน
กอนๆ และศรัทธาในคุณคาการทํางานดานสุขภาพและการสาธารณสุขที่มาจากรากเหงาทางประวัติศาสตรใน
ระบบสาธารณสุขไทย
๒.๕ เพื่อการสื่อสารกับสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จ พัฒนาการและผลงานที่ผานมา
ของระบบสาธารณสุขไทยใหสาธารณชนไดรวมกันยินดี
๓. แนวคิดในการดําเนินงาน
ในการจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๕๖๑) นอกเหนือจากกิจกรรมวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุขที่ควรจะไดจัดขึ้นใหยิ่งใหญกวาที่ไดดําเนินการมาเปนประจําทุกปแลว ในวาระ ๑๐๐ ปของ
การสาธารณสุ ขไทยนี้ ควรเป นโอกาสกระตุ นให เกิ ดการเรี ยนรู จากประวัติ ศาสตร โดยมี แนวคิ ดสํ าคั ญในการ
ดําเนินงานดังนี้
๓.๑ วาระครบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๑ ป ถือวาเปนชวงเวลาสําหรับการเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย
โดยจะจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ตลอดชวงเวลาหนึ่งป (Public Health Centennial Campaign)
๓.๒ การจัดกิจกรรมเนนสรางการเรียนรูจากประวัติศาสตรและพัฒนาการของสาธารณสุขไทยอยาง
ยั่งยืน โดยจัดใหมีพื้นที่สําหรับจัดแสดงเนื้อหา เรื่องราวและขาวของ ในรูป แบบของพิพิธภัณฑถาวรขึ้นใน
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะในระดับกรม และจัดระบบการบํารุงรั กษาและปรับปรุงเนื้อหาประวัติศาสตรอยาง
ตอเนื่อง แทนที่จะเปนการจัดนิทรรศการชั่วคราวแลวทําลายทิ้งเมื่อเสร็จงาน
๓.๓ การเรียนรูจากประวัติศาสตรนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนหรือกําหนดนโยบายที่
เกิดขึ้นในปจจุบันหรือตอไปในอนาคต ดังนั้นการเก็บรักษาหลักฐานจากการปฏิบัติงานไมวาจะเปน เอกสาร
ติดตอ จดหมายตางๆ หรือแมแตวัตถุตางๆ เอาไวดวยการอนุรักษดูแลรักษาใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
จัดระบบเพื่อการสืบคน รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงใหเอกสารถูกเก็บรักษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส จะทําให
สังคมไทยมีหลักฐานไวสําหรับที่จะศึกษาคนควาเปรียบเทียบเพื่อเรียนรูจากการทํางานในอดีต และนํามาปรับ
ใชกับการทํางานในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรใชโอกาสการจัดงานครั้งนี้สรางระบบจดหมายเหตุ
เพื่อเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานสําคัญดานประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทยใหยั่งยืน
๒

๓.๔ จํ า เป น ต อ งมี การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ด า นประวั ติ ศ าสตร ส าธารณสุ ข เพื่ อ สร า ง
องคความรู และการสรางแหลงขอมูลวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการดาน
ประวัติศาสตรสาธารณสุขอยางตอเนื่อง การจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยครั้งนี้จึงจะตองเนนกิจกรรม
ดานวิชาการและพัฒนาใหเกิดหนวยงาน นักวิชาการและความรวมมือทางวิชาการที่จะทําใหการทํางานพัฒนา
ดานนีไ้ ดตอไปในระยะยาว
๓.๕ จําเป นต องมี การผลิ ตสื่ อเพื่ อการเรีย นรู สื่อประชาสัมพัน ธ และกิ จกรรมการเผยแพร อย าง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะภาพยนตรสารคดีประวัติศาสตร หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร และการเผยแพร
เนื้อหาผานสื่อมวลชนตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในรากเหงาทางประวัติศาสตร
ของการสาธารณสุขไทย
๔. แนวทางการดําเนินงาน
๔.๑ การจัดตั้งพิพิธภัณฑถาวรและหอจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตรและมีการพัฒนางานดาน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ ห ส ามารถอนุ รั ก ษ ข า วของ และจั ด แสดงเนื้ อ หาประวั ติ ศ าสตร เ พื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู ด า น
ประวัติศาสตรสุขภาพและการสาธารณสุขที่ถาวรและมีความยัง่ ยืน จึงควรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ จัดใหมีพิพิธภัณฑกลางของกระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อนําเสนอประวัติศาสตร ๑๐๐ ป
ของการสาธารณสุขไทย โดยใชอาคารเรือนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จัดตั้ง
เปน “พิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย” โดยใหมีเนื้อหาทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร ๑๐๐ ป
ของการสาธารณสุขไทยและพิพิธภัณฑดานการแพทยแผนไทย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ป พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ ให ทุ ก กรมในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ทํ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ห รื อ พื้ น ที่ จั ด แสดง
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของงานที่กรมรับผิดชอบขึ้นเปนการถาวร โดยใหดําเนินการแลวเสร็จและเปดให
สาธารณชนเขาชมไดอยางชา ในวันสถาปนากระทรวง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔.๑.๓ สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานหอจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ สุ ข ภาพไทย ซึ่ ง ได มี ก าร
ดําเนินการเบื้องตนโดยสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตรมากอนหนานี้แลว เพื่อใหมี
การอนุรักษเก็บรักษาและใหบริการใชประโยชนจากเอกสารเกาทางประวัติศาสตรที่สําคัญไดครบถวนและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยใช อ าคารคลั ง พั ส ดุ ซึ่ ง มี โ ครงสร า งการก อ สร า งใกล เ คี ย งกั บ มาตรฐานอาคาร
หอจดหมายเหตุอยูแลว มาปรับปรุงเปนอาคารหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย โดยดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อเปด
อาคารอยางเปนทางการในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานหอจดหมายเหตุฯ ดังกลาว
๔.๒ การสงเสริมการศึกษาวิจัยและงานวิชาการดานประวัติศาสตรสาธารณสุข
๔.๒.๑ ใหมีการจัดทําวาระการวิจัยดานประวัติศาสตรสาธารณสุขและมอบหมายใหสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) จั ด ทํ าแผนงานการวิ จั ย และมีร ะบบการสนั บ สนุ น การวิ จั ย ด านประวั ติ ศาสตร
การแพทยและการสาธารณสุขอยางตอเนื่องขึ้น
๔.๒.๒ ให หน ว ยงานด านวิ ช าการและการวิ จัย รวมทั้งสถาบัน การศึ กษาในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการเพื่อใหเกิดงานศึกษาวิจัยดานประวัติศาสตรสาธารณสุข และจัดพิมพเผยแพรผลงานเปน
สวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๒.๓ จัดใหมีการประชุมวิชาการดานประวัติศาสตรการสาธารณสุขประจําป เพื่อเปนเวที
สําหรับการนําเสนอและกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาประวัติศาสตรสาธารณสุขอยางตอเนื่องทุกๆ ป
๓

๔.๓ การเผยแพรประชาสัมพันธ
๔.๓.๑ ใหทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดพิมพหนังสือเผยแพรผลงานและพัฒนาการ
สาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๓.๒ จั ด พิ ม พ ห นั งสื อ รอยเวลา เส น ทางประวั ติ ศ าสตร สุ ข ภาพไทย (ฉบั บ ๑๐๐ ป ก าร
สาธารณสุข) โดยจัด ทําเนื้อหาเกี่ยวกับการดํ าเนิ นงานของกระทรวงสาธารณสุขและหนว ยงานตางๆ ของ
กระทรวง รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตรของภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรสุขภาพใหครบถวน
เพื่อเปนหนังสือที่ระลึกสําหรับงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๓.๓ จัดทําภาพยนตรสารคดี ๑๐๐ ปสาธารณสุขไทยเปนตอนสั้นๆ ๑๐๐ ตอน โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ “บุคคล ความคิด สิ่งประดิษฐ และเรื่องราวในประวัติศาสตรสาธารณสุขไทย” ออกเผยแพรทางสถานี
โทรทัศนและทางสื่อออนไลนตลอดระยะเวลา นับจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔.๔ Public Health Centennial Campaign
จัดกิจกรรมรณรงคดานสาธารณสุข ตัวอยางเชน
๔.๔.๑ ปรับปรุงการสุขาภิบาลทั่วประเทศ โดยการระดมความรวมมือจากองคกรตางๆ และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ
๔.๔.๒ ปรับปรุงภูมิทัศนทางกายภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพื่อสราง Healing environment
๔.๔.๓ สํารวจผูสูงวัยอายุ ๑๐๐ ปหรือมากกวาทั่วทุกพื้นที่ 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 และเผยแพรเปนของที่ระลึกในวาระครบ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย
๔.๔.๖ จัดงานมหกรรม ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย เพื่อใหทุกหนวยงานรวมกันจัดงานเฉลิม
ฉลองและแสดงผลงาน
๕. ขั้นตอนการดําเนินการ
โครงการนี้มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
๕.๑ จัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทยขึ้น เพื่ออํานวยการ และ
ผลักดัน ใหการจัดงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเลขานุการ
๕.๒ จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย เพื่อบริหารจัดการและ
ประสานความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมดานตางๆ ใหดําเนินไปไดบรรลุเปาหมาย
๕.๓ จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อใหการสนับสนุนและเปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหแกหนวยงาน
ตางๆ ที่จะดําเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ จัดแสดงนิทรรศการดานประวัติศาสตร หรือจัดกิจกรรมตางๆ
๕.๔ ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานตางๆ เพื่อใหขอเสนอแนะขั้นตอน วิธีการ
ดําเนินงานและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

๔

๕.๕ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนงานและดําเนินโครงการเพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
วาระ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๑) ตามแนวคิดและแนวทางการดําเนินการที่ไดเสนอใน
โครงการ
๕.๖ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเปน
๕.๗ ติดตามการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๒
๗. งบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๘. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร รวมกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ มีหอจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับจัดเก็บเอกสารและวัตถุสิ่งของสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ๑ แหง
๙.๒ มี แผนงานสนั บ สนุ น การศึ กษาค น คว า ความรู ด า นประวั ติ ศ าสตร ส าธารณสุ ข สุ ข ภาพและ
การแพทย
๙.๓ บุคลากรสาธารณสุขไดรับแรงบันดาลใจและภาคภูมิใจจากกิจกรรมเรียนรูที่เกิดขึ้น
๙.๔ ภาพลักษณและผลงานความสําเร็จของการสาธารณสุขไทยเผยแพรในสื่อตางๆ ในสังคมไทย

ลงชื่อ

ผูเสนอโครงการ

(นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย)
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ลงชื่อ

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสมยศ ศรีจารนัย)
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ลงชื่อ

ผูอนุมัติโครงการ
(นายณรงค สหเมธาพัฒน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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