
(พ.ศ. ๒๔๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
เพื่อประชาชนสุขภาพดี  ๑๐๐ ปีแห่งการพัฒนา
การประชุมส านักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 





• สร้างการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อมองไปในอนาคต
• อนุรักษ์เอกสาร สิ่งของและอาคารส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
• สนับสนุนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเปน็มาและการบุกเบกิ

สร้างสรรค์ของนักการสาธารณสุขรุ่นก่อนๆ
• สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบทเรียนจาก

ประวัติศาสตร์สาธารณสุข
• ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ และผลงานที่ผ่านมาของระบบ

สาธารณสุขไทยให้สาธารณชนร่วมยินดี
• จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในโอกาสครบ 

100 ปีการสาธารณสุขไทย

วัตถุประสงค์



แนวคิดการด าเนินงาน
• จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 

ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑
• เน้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์
• เก็บรักษาเอกสารและสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

อย่างถูกหลักวิชาการ ในรูปพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุฯ
• สนับสนุนการรวบรวม ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์

สุขภาพการแพทย์และการสาธารณสุข
• ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการ

เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
• จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสื่อความปรารถนาดี

และเชิญชวนให้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญนี้



๑. จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย” ที่อาคาร
เรือนไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จเปิดใน
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรม มีการก าหนดเปิดพิพิธภัณฑ์ในแต่ละ
เดือนตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. การตั้ง “หอจดหมายเหตุ
สาธารณสุขแห่งชาติ” 
ที่อาคารคลังพัสดุ ซึ่งจะ
เปิดในเดือนสิงหาคม

การด าเนินการ (ส่วนกลาง)



๔. จัดประชุมวิชาการและแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุข
ไทย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ ๑๘ -๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ 

๕. กิจกรรมรณรงคเ์พื่อประโยชน์แก่ประชาชน
• พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล (Healing Environment) 

ในโครงการ Green and Clean Hospital 
• รณรงค์สาธารณสุขสีเขียว ปลูกต้นไม้ประจ ากระทรวง

สาธารณสุข (ต้นการบูร) ๑ ล้านต้น
• คัดเลือก ๑๐๐ บุคคลทรงคุณค่า ๑๐๐ อาสาสมัคร

ท่ีอุทิศตน ๑๐๐ ชุมชนต้นแบบสุขภาพ
• รณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพตลอดปี

การด าเนินการ (ส่วนกลาง)



๖. การประชาสัมพันธ์
• ประกวดและเผยแพร่ตราสัญลักษณ์
• ติดตั้ง Cut outs ขนาดใหญ่และโปสเตอร์ทั่วกระทรวง
• การผลิตของที่ระลึก ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ บัตรรถไฟฟ้า 

หนังสือ ปากกา เสื้อ ร่ม และหนังสือที่ระลึก
• การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปี 
• จัดท าโครงการอาคารอนุสรณ์และอาคารอนุรักษ์

๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
• จัดกิจกรรม “ยล-เยี่ยม-เยือน-เหย้า เล่าเรื่องสาธารณสุข”

น าชมสถานที่และเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในกระทรวง
(Unseen MOPH)

การด าเนินการ (ส่วนกลาง)



1. กิจกรรมสร้างส านึกประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจ
• รวบรวมเรื่องราวและอนุรักษ์เอกสาร/สิ่งของเครื่องใช้ใน

อดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สาธารณสุขท้องถิ่น 
• จัดนิทรรศการหรือจัดท าพิพิธภัณฑ์เรื่องราวการบุกเบิก

การสาธารณสุขในอดีต ให้เกิดความภาคภูมใิจ
• จัดกิจกรรมเสวนา “คนเก่า เล่าเรื่อง” เพื่อบันทึกความทรง

จ าของผู้อาวุโสในรูปประวัติศาสตร์บอกเล่า
• ประกวดภาพถ่ายเก่าของจังหวัด-เขต-ภาค
• คัดเลือกและอนุรักษ์อาคารเก่าที่ทรงคุณค่า
• จัดพิมพ์และเผยแพร่เรื่องราวประทับใจในอดีต

การด าเนินการ (ส่วนภูมิภาค)



2. จัดกิจกรรมการพัฒนาและรณรงค์ 100 ปีการ
สาธารณสุขไทยเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
• เร่งรัดด าเนินการโครงการ Green & Clean Hospital เพื่อ

ปรับสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเห็นการเปลี่ยนแปลงใน 1 ปี
• รณรงค์ปลูกต้นการบูร (ต้นไม้ประจ ากระทรวงสาธารณสุข) 

1 ล้านต้น (เริ่มต้นฤดูฝน)
• จัดกิจกรรมเด่นของแต่ละเขต (และจังหวัดในเขต) สลับกัน

ตลอด 12 เดือน (12 เขต 12 เดือน)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบริการ

ประชาชนในวันที่ 27 พย. 2561

การด าเนินการ (ส่วนภูมิภาค)



3. การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความภาคภูมิใจ
และร่วมยินดีกับความส าเร็จที่ผ่านมา
• เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ให้บุคลากรและประชาชนรับรู้
• สอดแทรกเรื่อง 100 ปีการสาธารณสุขไทยในทุกกิจกรรม

และการประชุม
• จัดท าโปสเตอร์ ติด Cut outs เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัว
• ปรับ Website ของทุกหน่วยงานให้มี Banner และเนื้อหา

เกี่ยวกับงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย
• ผลิตและเผยแพร่ของที่ระลึก เช่น เสื้อ ร่ม 

เข็มกลัด ปากกาและอื่นๆ

การด าเนินการ (ส่วนภูมิภาค)



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

• แถลงข่าวและประกาศปฏิทินกิจกรรมตลอดปี
• ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งที่ 1

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

• ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งที่ ๒



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

• มอบรางวัลผู้สูงอายุเกิน ๑๐๐ ปีฯ
• National HA Forum

เมย. • วันผู้สูงอายุ คารวะผู้อาวุโส สธ. น าชมเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข

• เปิดตัวพิพิธภัณฑ์กรมการแพทย์
พค. • Press Conference การจัดตั้งหอจดหมายเหตุ

• สัมมนาผู้รู้เห็น ประวัติศาสตร์การควบคุมโรค
• เปิดพิพิธภัณฑ์กรมสุขภาพจิต

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)



มิย. • ถนนประวัติศาสตร์การควบคุมโรค ครั้งที่ ๓
• เปิดพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

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

สค. • เปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
• เปิดตัวภาพยนตร์ประวัติศาสตร์การควบคุมโรค

กย. • เปิดป้าย อาคาร ๑๐๐ ปีทั่วประเทศ
• เปิดพิพิธภัณฑ์ สนง. คกก. อาหารและยา
• งานประชุมมหกรรม R2R ประจ าปี

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)



ตค. • เปิดพิพิธภัณฑ์กรมอนามัย
พย. • ทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา (วันที่ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
• เปิดพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขและการแพทย์ไทย
• เปิดอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เปิดและชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปีที่บริเวณเสา

ธง หน้ากระทรวงสาธารณสุข
• วันสถาปนาการสาธารณสุขครบ ๑๐๐ ปี

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปฏิทินกิจกรรมตลอดปี (เบื้องต้น)




