
บัญชีส ำรวจเอกสำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

(2) สช 1 เอกสารผูบ้ริหาร 
.1  ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อ าพล  จินดาวฒันะ) 

(1 - 17) 
พ.ศ. 2537 - 2548 
กล่อง 19 - 21 

 

เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

1 สปรส. [1] 
  พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพ   
  พ.ศ. .... 
 -  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 -  ขอ้คิดเห็น ประกอบการประชุมท างาน  
     เร่ือง การปฏิรูประบบสุขภาพ วนัท่ี 6 พ.ย. 2542  
     โดย ประเวศ  วะสี 
  -  พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 

2540 - 2542 85 (กล่อง 19) 
(2) สช 1.1 / 1 
มีลายมือเขียน
ดว้ยปากกาหมึก

สีน ้าเงิน 
 

2 สปรส. [1] 
คณะท างานพฒันากระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ 

- สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ช่ือบทบาท 
       ในสังคม  คณะท างานประกอบดว้ย 
       นายมีชยั ฤชุพนัธ์ [ประธานรัฐสภา 20 ส.ค.2542]   
       นายสมศกัด์ิ  โกศยัสุข  [ผูน้ าแรงงาน 8 ก.ย. 2542] 
       ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา [13 กนัยายน 2542] 
       ดร.อมัมาร์  สยามวาลา [นกัวิชาการเกีตรติคุณ  
       TDRI  25 สิงหาคม 2542] 
       ผูใ้หญ่วิบูลย ์ เขม็เฉลิม [3 ตุลาคม 2542] 
       คุณโสภณ  สุภาพงษ ์[12 ตุลาคม 2542] 
       ศาสตราจารย ์เสน่ห์  จามริก [15 ตุลาคม 2542] 
       คุณจาตุรณต ์ ฉายแสง [1 พฤศจิกายน 2542] 
 

2542 60 
 

(2) สช 1.1 / 2 
 

 



 

เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

3 สปรส. [1] 
ร่าง ค  าประกาศ องคก์รภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูป 
ระบบบริการสุขภาพ 
 -  สถานการณ์ระบบสุขภาพของสังคมไทย 
 -  ค  าปราศรัย เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนา 
     กระทรวงสาธารณสุข [27 พฤศจิกายน 2542] 
     ของ พณ.ฯ กร  ทพัพะรังสี  รองนายกรัฐมนตรี  
     และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
 -  ร่าง บนัทึกหลกัการและเหตุผลประกอบร่าง 
     พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานปฏิรูประบบ 
     สุขภาพ พ.ศ. .... 
  -  ประเด็นท่ีควรจะครอบคลุมในพระราชบญัญติั 
      สุขภาพแห่งชาติ 
  -  การขบัเคล่ือนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ 
  -  เน้ือหาหลกัส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
      เพือ่สนบัสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ          
  -  กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม 
  -  แผนงานการส่ือสารเพื่อสร้างพลงัทางสังคม 
  -  การสร้างองคค์วามรู้เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 
  -  ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อ สร้างความสุขและเพิ่ม 
     คุณค่าชีวิตคนไทย [ประเวศ  วะสี 1 ธ.ค. 2542] 
  -  บนัทึกสาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติั 
     สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
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เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

4 สปรส. [1] 
เส้นทางสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแสปฏิรูป 
ระบบบริการสุขภาพ 
 -  ค  าปรารภ ความทุกข ์ระบบการแพทย ์และ 
     ความเป็นมนุษย ์[นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย]์ 
 -   กรอบแนวคิดในแผนสร้างความร่วมมือทางสังคม  
      Intermediate output 
  -   แผนจดัการปฏิรูประบบสุขภาพ 
  -  การขอความเห็นเร่ือง “พรฏ.การจดัตั้ง 
     ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพ” ของ ครม. 
     จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  -  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการ “จดัท า 
     ประเด็นหรือหวัขอ้การศึกษาวิจยัเพื่อสนบัสนุน 
     การร่าง พรบ. สุขภาพแห่งชาติ”  
     วนัท่ี 25 -26 ธนัวาคม 2542 ณ หอ้งสายชล  
     โรงแรมเมอเคียวพทัยารีสอร์ท จ.ชลบุรี 
  -  ร่าง แผนแม่บทเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
  -  ประชุมปรึกษาแผนการท างานของ Interim CEO  
      & Interim office for Health Reform  
      วนัองัคารท่ี 4 มกราคม 2543 ณ หอ้งประชุม 
      สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข [หอ้ง 2] 
 

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

สีน ้าเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

5 สปรส [2]  
โครงการจดัตั้งส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพ  
 [มกราคม – มิถุนายน 2543] 
 -  บนัทึกสรุปจากการปรึกษากบัเลขาธิการ 
    คณะกรรมการกฤษฎีกา  [ศ.ดร.อกัขราทร  จุฬารัตน]   
 -  จดหมายข่าว ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปสช.] 
 -  ประชุมปรึกษาหารือเร่ือง “ปฏิรูประบบสุขภาพ” 
 -  ร่าง ขอ้ตกลงในการปฏิบติังานเพื่อสังเคราะห์ 
     องคค์วามรู้สู่การปฏิรูประบบสุขภาพและ 
     ขอ้เสนอสาระบญัญติัในร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
 -  ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพ [สปรส.] Health  
     Systems Reform Office [HSRO] : interim 
  -  ปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อสร้างความสุขและเพิ่ม 
      คุณค่าชีวิตคนไทย [ประเวศ  วะสี] 
  -  ร่าง การจดัท าบญัชีภาคี / เครือข่ายเพื่อการปฏิรูป 
      ระบบสุขภาพแห่งชาติ 
  -   ร่วมคิด – ร่วมท า เพื่อสร้างสุขภาพดี ปี 2543  
      ค  าประกาศองคก์รภาคีความร่วมมือเพื่อปฏิรูป 
       ระบบบริการสุขภาพ 
  -   ฝ่ายประชาสัมพนัธ์กองกลาง กระทรวงสาธารณสุข    
      หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ หนา้จุดประกาย 2  
      ฉบบัวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2543 ผา่ทางตนัเพื่อสุขภาพ  
      [1] สุขภาวะล่มสลาย สุขภาพถูกท าลาย 
  -  สาระส าคญัจากคริสตม์าสเสวนา  
      เร่ือง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ” 25 – 26 ธ.ค. 2542  
      โรงแรมเมอเคียว พทัยา จ.ชลบุรี 
  -  กรอบแนวคิดรวบยอด “กระบวนการระดมการ 
      มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่าง พ.ร.บ.  
      ปฏิรูประบบสุขภาพ 
  -   ร่างแนวทางการประชุมสมชัชาปฏิรูประบบ 
      สุขภาพเพื่อสุขภาพคนไทย 
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เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

6 สปรส [2]  
เปรียบเทียบบทบาท ภารกิจและวิธีการด าเนินงาน 
ของส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพ และส านกังาน 
โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 
 -  เวทีปฏิรูปเพื่อสุขภาพคนไทย คนไทยทุกขถ์ว้นหนา้ 
     ปี 2543  ป่วยง่าย – จ่ายแพง – ตายเพิ่ม 
     [วารสาร 1 เล่ม  15 หนา้ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1  
     เดือนมีนาคม 2543] 
 -  ราชประสงค ์2488 กองทุนสร้างสุขภาพ [3]  
     นพ.ชุมศกัด์ิ  พฤกษาพงษ ์  
     [เมดคอลไทม ์16 – 31 มีนาคม 2543] 
 -  จดหมายข่าวเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ  
     ขอ้เสนอเพื่อใหก้องทุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
     การสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย สรุปจากการ 
     สัมมนาเร่ือง กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ :  
      มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย  
      [วารสาร 1 เล่ม 4 แผน่] 
  -  กระแสสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ บริการ 
      สาธารณสุขเชิงรุกทิศทางใหม่สู่การปฏิรูประบบ 
      สุขภาพ [วารสาร 1 เล่ม 8 แผน่] 
  -   ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในสังคมไทย  
      จาก รศ.ดร.กฤตยา  อาชวินิจกุล 
  -  ความมัน่คงทางสุขภาพผูห้ญิง วาระท่ีส าคญัของชาติ   
     จินตนา  ยูนิพนัธ์ รองศาสตราจารย ์ 
     ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 -   จบักระแส  จดหมายข่าวสถาบนัวิจยัระบบ  
     สาธารณสุข ฉบบัพิเศษ 3/2543  พระราชบญัญติั 
     สุขภาพ แห่งชาติฉบบัใหม่ : ฟางเส้นสุดทา้ย  
     แห่งการกระจายอ านาจดา้นสาธารณสุข  
     [วารสาร 1 เล่ม 23 หนา้] 
 

2543 58   (2) สช 1.1/ 6 

 



 

เลขท่ี เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

 -   มองเชิงระบบกรณีซ้ือขายไต วิกฤตระบบสุขภาพไทย   
      [แผน่พบั 1 เล่ม 27 หนา้] 
 -   สรุปการประชุมปรึกษางานภายในของ สปรส.  
      [วนัท่ี 11 เมษายน 2543] 

   

 
 
 


