
ประชาชนสุขภาพดี 
๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา



การเตรียมงานเฉลิมฉลอง
๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย

เพื่อประชาชนสุขภาพดี - ๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา

• แนวคิดและแนวทางการด าเนินงาน
• ความคืบหน้าการเตรียมการทั้ง ๕ ด้าน
• ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี
• สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนในระดับนโยบาย



• เน้นการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์: ความภาคภูมิใจ
บทเรียนและบทเรียนจากอดีต Professional reflection
• ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การจัดอีเว้นท์
• ให้มีการเก็บรักษาเอกสารและสิ่งของที่มีคุณค่า

เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
• ให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
• ให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง

ของทุกคน

แนวคิดหลัก



• จัดต้ัง “พิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย” และ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เป็นการถาวรในทุกกรม

• จัดต้ังหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
• การประชุมวิชาการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้าน

ประวัติศาสตร์สาธารณสุข
• จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๑
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนร่วมเฉลิมฉลอง

ความก้าวหน้าด้านการสาธารณสุขไทย

กิจกรรมหลัก



๑. การจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย” ที่อาคาร
เรือนไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• ได้รับงบประมาณปี ๖๑ เป็นเงิน ๓๘,๑๔๙,๐๓๕.๐๐ บาท
• ก าลังด าเนินการจัดซ้ือและจัดจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จทันพิธีเปิดใน

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
• ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วนคือ 

▪ ชั้นล่าง (ใต้ดิน) มีเน้ือหา Timeline การสาธารณสุขและการแพทย์
ไทย; ราชวงศ์จักรีกับการสาธารณสุขไทย; เรื่องราวอดีตที่สะทอ้นถึง
ความเป็นไปในปัจจุบัน 1๖ เรื่อง; เรื่องราว 100 คนดี 100 ปี
สาธารณสุข และนิทรรศการหมุนเวียน ๒ เรื่อง

ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๑)



• ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วนคือ (ต่อ) 
▪ ชั้น ๒ เป็นพื้นที่ส าหรับจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสาน (เดิม) ให้มี

การคิดออกแบบให้เป็นการสาธิตภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตดา้นการแพทย์แผนไทย)

▪ ชั้น ๓ มีเรือนหมู่ ๕ หลัง จัดแสดงพัฒนาการสาธารณสุขไทย ๕ เรื่อง 
ได้แก่ อาหารการกิน ยาไทย การเจ็บไข้ได้ป่วย การแพทย์ไทย อนามัย
แม่และเด็ก โดยบูรณาการเน้ือหาของทุกกรมที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๒)

๒. การต้ังพิพิธภัณฑ์ของกรมมีความคืบหน้าและได้ก าหนด
การเปิดพิพิธภัณฑ์ในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑



๓. การจัดตั้ง “หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ” ที่อาคารคลัง
พัสดุ ชั้น ๑ และ ชั้น ๔ พื้นที่ ๑,๖๒๒ ตรม.
• กองแบบแผนได้จัดท าแบบแปลนและราคาค่าก่อสร้าง
• ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงอาคาร
๓๙,๔๕๔,๒๐๐
บาท (งบปี ๖๑)

• ก าลังด าเนินการ
จัดจ้าง

ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๓)



ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๔)
๔. งานวิชาการและการวิจัย
• ประชุมวิชาการและแสดงผลงาน ๑๐๐ ปีการ

สาธารณสุขไทย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ ๑๘ -
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ส านักวิชาการสาธารณสุข)

• จัดท าหนังสือวิชาการและหนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปีการ
สาธารณสุขไทย

• ผลิตเอกสาร “ประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุข
ไทย” ที่อ้างอิงได้ส าหรับการเผยแพร่



ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๕)
๕. โครงการและการรณรงค์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
• โครงการ Green and Clean Hospital เร่งรัดให้มี

การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
• การมอบรางวัล ๑๐๐ อสม. ดีเด่นและผู้สูงอายุ

มากกว่า ๑๐๐ ปี ในโอกาส ๑๐๐ ปีการสาธารณสุข
• การออกร้านให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในการ

ประชุมวิชาการและแสดงผลงานที่เมืองทองธานี
• ยังอยู่ระหว่างการส ารวจกิจกรรมจาก ๕๐ องค์กร

ภาคีที่ร่วมโครงการ



ความคืบหน้าการเตรียมงาน (๖)
๖. การประชาสัมพันธ์
• ประกวดตราสัญลักษณ์
• การผลิตของที่ระลึก ได้แก่ เหรียญกษาปน์ บัตร

รถไฟฟ้า หนังสือ ปากกา เสื้อ ร่ม และอื่นๆ
• การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ทั้งส าหรับสาธารณชน

บุคลากรสาธารณสุข และสื่อมวลชน
• ประชาสัมพันธ์งานตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรม ๑๒ เขต ๑๒ เดือน)
• อาคารอนุสรณ์และอาคารอนุรักษ์



ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)
พย. • Kick off งาน ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย

• แถลงข่าวและประกาศปฏิทินกิจกรรมตลอด
• ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งท่ี 1

ธค. • เปิดตัวสมุดไดอารี่ และ สคส. ธีมงาน ๑๐๐ ปีฯ
มค • ติดป้าย Cut out โลโก้ ค าขวัญในทุกหน่วยงาน
กพ. • เปิดตัวโครงการ Green and Clean Hospital

• ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งที่ ๒
• เปิดพิพิธภัณฑ์กรมควบคุมโรค



มีค. • วัน อสม. คัดเลือก ๑๐๐ อสม. ดีเด่น /เปิด
พิพิธภัณฑ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• มอบรางวัลผู้สูงอายุเกิน ๑๐๐ ปีฯ
เมย. • วันผู้สูงอายุ คารวะผู้อาวุโส สธ. 

• เปิดตัวพิพิธภัณฑ์กรมการแพทย์
พค. • Press Conference การจัดต้ังหอจดหมายเหตุ

• Witness Seminar กรมควบคุมโรค
• เปิดพิพิธภัณฑ์กรมสุขภาพจิต

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)



มิย. • เปิดตัวเหรียญและของที่ระลึก ๑๐๐ ปี
• ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งท่ี ๓
• เปิดพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กค. • ประชุมใหญ่ วิชาการ สธ. และแสดงผลงานที่
เมืองทอง วันที่ ๑๘ - ๒๑ ก.ค. ๖๑

สค. • เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
• เปิดตัวภาพยนตร์ประวัติศาสตร์การควบคุมโรค

กย. • เปิดป้าย อาคาร ๑๐๐ ปีท่ัวประเทศ
• เปิดพิพิธภัณฑ์ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)



งส
ตค. • เปิดพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย
พย. • ทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา (วันที่ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
• เปิดพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย
• เปิดอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เปิดและชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปีที่บริเวณเสา

ธง หน้ากระทรวงสาธารณสุข
• วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขครบ ๑๐๐ ปี

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)



๔. สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน
• งบประมาณส าหรับด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
• การจัดประชุมวิชาการร่วมของทุกกรมที่อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
• การสร้างบรรยากาศให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง
• การเตรียมการเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
• ผลักดันให้มีการด าเนินงาน Green and clean 

hospital ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม
• การผลิตของที่ระลึกและหนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

การสาธารณสุขไทย


