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  17 คปรส. [2] 
กลไกนโยบายก าลงัคนสาธารณสุข 

- ร่าง นโยบาย และระบบการวางแผน พฒันา 
              ก าลงัคนในอดีต จนถึงปัจจุบนั 

- ร่าง สรุปประเด็นส าคญัเพื่อพิจารณาการพฒันา 
ระบบบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพ 

              ท่ีจ าเป็นในอนาคต  [ฉบบัวนัท่ี 1 พ.ค. 2546] 
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 - ประชุมคณะกรรมการพฒันานโยบายและ 
              ยทุธศาสตร์ก าลงัคนดา้นสาธารณสุข  
              คร้ังท่ี 3 / 2546 [วนัศุกร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2546   
              เวลา 13.30 น.] ณ ห้องประชุม ก าธรสุวรรณกิจ  
              ชั้น 1 อาคาร 1  ตึกกรมอนามยั  
              กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี 

- ขอส่งบนัทึกการประชุมคณะกรรมการพฒันา 
              นโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นก าลงัคน 
              สาธารณสุข คร้ังท่ี 3 / 2546 [ 1 กรกฎาคม 2546] 

- ขอเชิญร่วมหารือ [วนัจนัทร์ท่ี 7 ก.ค. 2546   
              เวลา 15.30 น.] 

- ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อใหข้อ้คิดเห็น  
[9 กรกฎาคม 2546] 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุมสมชัชาเฉพาะ 
             ประเด็น “การจดัการก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 

   



 

              เพื่อชุมชน” [17 กรกฎาคม 2546] 
- ค าช้ีแจง สมชัชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็น  

             “การจดัการก าลงัคนดา้นสาธารณสุขเพื่อชุมชน”  
             วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2546  
              ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์กรุงเทพ ฯ 

  18 คปรส. [2] 
ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 

- หมอลาออก กวา่ถัว่จะสุกระวงังาไหม ้  
              นพ.อ าพล  จินดาวฒันะ 
              ผอ. ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
              [ส านกัสารนิเทศ ฯ นสพ. มติชน หนา้ 6  
              วนัท่ี 26 มิ.ย. 2546] 

- หนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั  แบ่งเคก้งบฯ รายหวั  
             30 บาท  ใหม่  กา้วหนา้หรือถอยหลงัเขา้คลอง  
             [ฉบบัวนัท่ี 26 มิ.ย. 2546] 
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 - รพ. เลก็โอกาส ‘ควบ - ปิด’ สูงผงพวงตน้ทุน 
              พุ่ง – เตียงลน้ 
              [กรุงเทพธุรกิจ  30มิถุนายน 2546 หนา้ 17 , 27] 

- วาระการประชุมคณะกรรมการ ประสานความ 
              ร่วมมือขององคก์รวิชาชีพแพทยก์บักระทรวง 
              สาธารณสุข คร้ังท่ี 4/2546  วนัท่ี 1 ก.ค. 2546  
              13.00-16.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1  
              ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

- ‘ภูเก็ต’ตน้แบบเมืองท่องเท่ียวสุขภาพเอเซีย  
              แผนการตลาดใหม่ ทรท. เป้าโกย 1.6 หม่ืน ล.  
               ปี 48   [กรุงเทพธุรกิจ 3 กรกฎาคม 2546] 

   

  19 คปรส. [2] 
.1  ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 
  .1.1  วิพากษเ์วที หมอหนีจากระบบราชการ  
          [โพสทูเดย ์หนา้ 16 วนัท่ี 17 ก.ค. 2546] 
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  .1.2  ปรากฏการณ์แพทยล์าออก มองให้ชดั แกใ้หต้รง 
  .1.3  ก าหนดการสัมมนาเร่ืองปัญหาและแนวทางการ 
          แกไ้ขการลาออกของแพทยจ์ากระบบราชการ  
          วนัศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม 2546  ณ หอ้งประชุมใหญ่  
          [Convention Hall] ชั้น 12 อาคารจอดรถ 
          เฉลิมพระเกียรติ ฯ [อาคารจอดรถ ชั้น 12]  
          โรงพยาบาลราชวิถี 
  .1.4   การวางแผนก าลงัคน ของ กระทรวง 
           สาธารณสุข  [1 ก.ย. 2546] 
  .1.5  ขอเชิญประชุม [8 กนัยายน 2546] 
  .1.6  ทิศทาง  นโยบายและยทุธศาสตร์การปฏิรูป 
          อุดมศึกษาของรัฐบาล [มติชน 29 ก.ย. 2546] 
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  20 คปรส. [2] 
.1  ยกร่าง  พ.ร.บ. ฯ 
  .1.1  ขอส่งเอกสารการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การ 
          พฒันาระบบการจดัการก าลงัคนดา้นสุขภาพใน 
          ประเทศไทย  [3 กุมภาพนัธ์ 2547] 
  .1.2  รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  
          “ก าลงัคน”  วนัพฤหสับดีท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547  
          ณ โรงแรมโรสการ์เดน้ส์  
          สวนสามพราน จ.นครปฐม 
  .1.3  ขอเชิญประชุมเพื่อให้ขอ้คิดเห็น  
          [22 พฤศจิกายน 2548] 
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