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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 
“100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” 

ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-13.30 น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้มาประชุม  
1 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รก.ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ  

(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข)  
ประธานการประชุม 

2 นายแพทย์อุทัย  สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข ที่ปรึกษา 
3 นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ประธานมูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร ที่ปรึกษา 
4 ดร.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
5 ดร.ภัทรานิษฐ์  บุณยวิบูลย์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  

ผู้แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6 นางสาวสิริกุล จุลคีรี นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ  

ผู้แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
7 นางสาวภัทราภรณ์ ห้อยกรุด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  

ผู้แทน อธิบดีกรมอนามัย  
8 นางสาวทัศนีเวศ ยะโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ผู้แทน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
9 นายปรมินทร์ ผาแก้ว ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร อย.  

ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
10 นางสาวสมใจ รอดข า  บรรณาธิการช านาญการ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองกลาง สป. 
11 นางสาวชลฤดี สูตรสุคนธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กองการต่างประเทศ สป. 
12 ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร   รองผู้อ านวยการกองการพยาบาล สป. 
13 นางสุนีย์  สว่างศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ สป. 
14 นางพจอาภา  ธนาบุญพัส  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง สป. 
15 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป. 
16 นางอารี สุทธิอาจ นักวิชาการสถิติช านาญการ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 
17 นางนัฐญาภรณ์ เพชรดิรสวัส ผู้แทน ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. 
18 นางสาวภัสรา สอาด นักวิชาการสาธารณสุข  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. 
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19 นางปัทมา มโนมัธย์ ผู้แทน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. 
20 นางสิริพร สมชื่อ   ผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
21 นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ  

ผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สป. 
22 ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ แก้วอุดร ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ สป. 
23 ดร.สมพร เนติรัฐกร ผู้แทน  

ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สป. 
24 นางสาวภารดี นาคผจญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
25 นายทองดี มุ่งดี ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

สป. 
26 นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สป. 
27 นางสาวบุศรา แก้วจันทร ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
28 นางสาวอมรรัตน์ เงาวะบุญพัฒน์  หัวหน้างานส านักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ  

ผู้แทน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
29 นางสาวชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและบริการคุณภาพ  

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
30 นางสาวนภินทร ศิริไทย ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
31 นางสาวสิรภัทร ทิมดี ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

สป. (IHPP) 
32 นางนลินี มกรเสน เหรัญญิกมูลนิธิอุทัย สุดสุข 
33 นางจิรภฎา วานิชอังกูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 รศ.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 อธิบดีกรมการแพทย์   
3 อธิบดีกรมควบคุมโรค   
4 ผู้อ านวยการกองกฎหมาย สป. 
5 ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. 
6 ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป. 
7 ผู้อ านวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สป. 
8 ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สป. 
9 ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก สป. 

10 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
11 ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  
12 หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 
13 นายกสภาการพยาบาล 
14 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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15 รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
16 รศ.จรรยา เสียงเสนาะ ผู้จัดการส านักงานบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 
17 นางสีไพร  พลอยทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางสุรีรัตน ์ใจด ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
2 นายสาทิตย ์คงสอน งานประสานงานบริหารจัดการ    กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
3 นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ ผู้จัดการวารสาร อย.                ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลศิ  นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5 นางสาวพรนิดา นาคทบัทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กองการต่างประเทศ 
6 นางสาวกัลลิดา แสงปรชีา  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
7 นางสาวสุพิญญา สว่างอารมณ ์ นักวิชาการสถิติ                      กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
8 ร.ต.อ.ยุรีพรรณ วณิชโยบล นักวิชาการพยาบาลช านาญการ   กองการพยาบาล สป. 
9 นางสาวภณวสั นลิด า พยาบาลวชิาชีพช านาญการ        ส านักสง่เสริมและสนับสนนุอาหารปลอดภัย 

10 นางสาวฐิตนิันท ์อินทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11 นางสาวดวงเดือน แสงตรง  เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม               กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12 นางสาวพรพรรณ ภาครัตน์  เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม               กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รก.ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุข) ได้รับมอบจากนายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ .2561 เปิดประชุม และ 
แสดงความยินดีที่ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร และนายแพทย์อุทัย สุดสุข ให้การสนับสนุนการด าเนินงานและ
งบประมาณ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 พร้อม
ทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมอ านวยการการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561  

ประธานการประชุมแจ้งท่ีประชุมทราบ เรื่องค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุข
ไทย พ.ศ.2561 ที่ 1114/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ลงนามโดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน             
(ตามเอกสารแนบ) ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1/2560  

มติที่ประชุม :  รับทราบ  

1.2 หลักการในการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 
ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

1) ยึดถือรูปแบบของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพ่ือให้ไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2) ในพจนานุกรมฯ เป็นค าศัพท์ทีเ่กี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขที่หน่วยงานต่างๆ ใช้อยู่

ในปัจจุบัน 

https://www.google.co.th/search?dcr=0&biw=1600&bih=769&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3p_LX4qnXAhUHSY8KHeUNCNIQvwUIIygA
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3) ในพจนานุกรมฯ แบ่งออกเป็นค าศัพท์ 3 ด้าน คือ ด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ 
ในมุมมองของงานด้านสาธารณสุข (เฉพาะหน่วยงาน) และเป็นค าศัพท์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย ค าศัพท์ที่
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 

4) ความส าเร็จและความสมบูรณ์ของพจนานุกรมฯ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันของทุกหน่วยงาน  

5) จากปัญหาในการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทยฉบับแรก ปี พ.ศ.2559 จากปีที่ผ่าน
มาคือขาดความครอบคลุม เพราะหน่วยงานให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก็ขอให้
ฉบับนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ และคาดหวังว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีส่วนร่วมมากข้ึน 

นายแพทย์อุทัย สุดสุข ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการที่ชี้แจงไปนั้นครอบคลุม ที่ใช้มาตั้งแต่ฉบับที่ 1 ซึ่ง
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 ถือเป็นพจนานุกรมการสาธารณสุขไทยฉบับแรกของประเทศไทย 
และในปีนี้ก็จะด าเนินการต่อยอดให้เป็น ฉบับที่ 2 ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข  
รวมไปถึงสถานศึกษา มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ให้ข้อคิดเห็นว่า ยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพราะในอดีตได้ด าเนินงาน
ร่วมกับ สสส. WHO นิยามศัพท์ด้านสาธารณสุขมาแล้ว และยังมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายท่านที่มีความ
สนใจที่จะท าพจนานุกรมนี้ ถือว่าเป็นความกรุณาของมูลนิธิอุทัย สุดสุข และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดท า
เรื่องนี้ ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม ก็ขอความกรุณท่านประธานให้ติดตามโครงการนี้ด้วย เพ่ือประโยชน์ต่อบ้านเมือง
ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.3 กรอบ และข้อแนะน าในการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561  
เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรอบในการจัดท าในปีนี้ ยึดตามปีที่แล้ว แต่ได้เพ่ิมขอบเขตในการ
รวบรวมค าศัพท์ (เอกสารแนบ) ซึ่งมีประเด็นส าคัญๆ ประกอบด้วย  

1) ขอบเขต (เพ่ิมเติม) 
1.1 ปรับปรุงค าศัพท์เดิม ที่ระบุในพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 ให้มี

ความหมายชัดเจน หรือแก้ไขความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 ค าใหม่ คือ ค าที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่ๆ 

และมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้น  
1.3 ค าที่มีความหมายเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ หรือ เป็นค าที่มีความหมายใหม่ รวมถึง          

ค าภาษาพูด ซ่ึงอาจมีที่มาจากที่ต่างๆ ตลอดจนค าที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ  
2) ความหมาย/นิยามศัพท ์
เป็นการให้ความหมายค าเฉพาะที่จะระบุลงในพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ใน

มุมมองของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค าเฉพาะที่ไม่สามารถหาความหมายได้โดยทั่วไป โดยอธิบาย
ความหมายและนิยามให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดเข้าใจตรงกัน และในปีที่ผ่านมาได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ
บรรณาธิการและราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้ 

(1) เพ่ิมความชัดเจนของค านิยาม แต่ยังอิงหลักการ คือ สั้น กระชับ ไม่เกิน 2 บรรทัด เพราะถ้า
มีค าอธิบายมาก จะเข้าหลักการของการท าสารานุกรม 

(2) รายละเอียดค าศัพท์ที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมาเมื่อปีที่แล้ว ขอให้พิจารณาจากค าศัพท์เดิม          
(ในขั้นต้น) เพียงแต่แก้ไขความหมายให้สั้น กระชับ ตามค าแนะน าเท่านั้น 
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ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
1) การรวบรวมค าศัพท์นั้น ควรมีขั้นตอน มีคณะกรรมการกลั่นกรองจากหน่วยงาน เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของค าศัพท์ก่อนน าส่งให้คณะเลขานุการ  
2) เป็นค าศัพท์ที่หาความหมายยาก หรือเป็นค าส าคัญ/ค าเฉพาะ และเป็นค าศัพท์ที่ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกมาจากหน่วยงานนั้นๆเรียบร้อยแล้ว  
3) เน้นให้ท าหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ และแจ้งให้ทราบว่าค าศัพท์ที่ให้ส่งเป็นค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะ

ในหน่วยงาน  
4) ให้เพ่ิมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ วงเล็บไว้ท้ายค าภาษาไทย  
5) จัดท าสารบรรณเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือความสะดวกในการค้นหา  
6) ให้น าค าศัพท์จากปีที่แล้วมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เช่น ค าท่ีมี “การ”หรือ “ความ” น าหน้า 

ต้องพิจารณาอีกครั้งเพราะการสืบค้นต้องสืบจากค าต้น เช่น “การลนยา” เหลือเฉพาะ “ลนยา” 
7) ค าที่ ส ามารถหาความหมายได้ทั่ ว ไป  ไม่ควรน ามาลงในพจนานุกรมเล่มนี้  เช่ น 

“เทคโนโลยีชีวภาพ” แต่ถ้าเป็นค าว่า “เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข” ซึ่งต้องเป็นค าที่
อธิบายความหมายในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุข กรณีนี้เห็นควรน ามาบรรจุลงในพจนานุกรมมากกว่า 

8) ค าบางค าต้องอธิบายความหมายยาว กว่า 2 บรรทัด เช่น “Asian community” หรือ
ค าศัพท์ที่มีในกฎหมาย หรือ พรบ. เช่น “อุ้มบุญ” มักเป็นค าที่มีการอธิบายความหมายมาก อาจต้องพิจารณา
ปรับให้มีความสั้น และกระชับ  

9) จัดท าแบบฟอร์ม เพ่ือให้หน่วยงานกรอกข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ก าหนด
ช่องส าหรับใส่ค าศัพท์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย เป็นต้น  

10) กรณีอธิบายความหมายของต าแหน่ง สายงาน ควรระบุว่าขอบเขตที่ต้องอธิบาย
ประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง เช่น มีบาทบาทการท างานอย่างไรในต าแหน่งนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งควรระบุให้ครบทุก
สายงานและมีชื่อพร้อมความหมายของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ใช้อ้างอิงได้  

11) ควรขยายเวลาในการรวบรวมค าศัพท์ให้ได้จ านวนมาก เนื่องจากเป้าหมายการรวบรวม
ค าศัพท์มีถึง 5,000 ค า  

12) ค าศัพท์บางค าอาจมีซ้ ากันได้ในหนลายหน่วยงาน ขอให้ส่งมาเพ่ือรวบรวมก่อนส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องและหาความหมายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป เช่น หน่วยงาน EOC เป็นต้น 

นายแพทยอุ์ทัย สุดสุข ให้ข้อเสนอว่า 
1) กรณีบางค าที่มีความยาว  อาจมีการอนุโลมได้ แต่ต้องเขียนอธิบายในขอบเขตว่าเป็น

ความหมายตามมุมมองด้านสาธารณสุข แต่ขอให้ราชบัณฑิตแนะน าว่าจะท าอย่างไร ถึงจะให้การรับรอง  
2) จ านวนค าในปีที่แล้ว ตั้งเป้าหมายจากจ านวนหน้าเป็นหลัก จึงรวบรวมค าศัพท์ได้เพียง 899 

ค า ส าหรับในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ จ านวน 5,000 ค า  
3) ขอให้ปรับปรุงรูปเล่มของปีนี้ให้ดีกว่าเดิม อาจแบ่งเป็น 2 คุณภาพ คือ ปกแข็งพิเศษ ส าหรับ

การน้อมถวายสมเด็จพระเทพฯ และปกแข็งธรรมดา ส าหรับเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆ เพราะมีงบประมาณ
จ ากัด ซึ่งในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิอุทัยสุดสุข และมูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ นโยบายที่อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง
เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในปัจจุบัน) ให้ไว้ คือ ต้องการให้มีค าศัพท์ที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานโดยเฉพาะ 
กพร. จะมีค าศัพท์ประเภทการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงาน สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นค าศัพท์
ด้านสาธารณสุขไทยแต่เป็นค าที่เกี่ยวกับ ระบบสุขภาพ (health system) การปฏิรูป (Reform) เป็นต้น จึงขอ
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ความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งค าศัพท์ให้ครอบคลุม มีการวางแผนแก้ไขปัญหาว่า หน่วยงานที่ไม่ได้จัดส่งค าศัพท์
ในปีที่แล้ว ควรมีการน าเสนอ อธิบดี หรือผู้อ านวยการกอง ให้ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ และขอให้เห็น
ความส าคัญของโครงการนี้ ดังนั้นหากมีการส่งค าศัพท์เกิน 5,000 ค า ก็ต้องมาพิจารณาค าศัพท์ของหน่วยงาน
ใดมีความส าคัญและควรบรรจุลงในพจนานุกรมฉบับนี้ 

ประธานฯ ได้สรุปปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญและให้ข้อเสนอ ดังนี้ 

1) ปัญหาจากปีที่ผ่านมา คือ หน่วยงานบางแห่งอาจยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการนี้              
จึงส่งค าศัพท์ค่อนข้างน้อย รวมถึงข้อจ ากัดด้านเวลา สิ่งที่ต้องการคือค าศัพท์ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ค าอธิบายหรือต้องการสื่อความหมายให้ทราบทั่วกัน อีกท้ังจ านวนค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้น จาก 899 ค า เป็น 5,000 
ค า ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานส่งค าศัพท์ของหน่วยงาน  

2) ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่ามีข้อมูลของปีที่ผ่านมา ขอให้หน่วยงานกลับไปพิจารณาค าศัพท์ดังกล่าว
ก่อน ในกรณีค าศัพท์ที่มีนิยามค่อนข้างยาว ปรับให้กระชับ ชัดเจน ส าหรับหน่วยงานที่ใช้ค าศัพท์โดยทั่วไป ให้
ลองพิจารณาบทบาท ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และลองพิจารณาหาค าศัพท์อีกครั้งหนึ่ง 

3) การรวบรวมค าศัพท์จากหน่วยงานต่างๆ ได้ไม่ครบตามจ านวน ในเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปล่าช้ามาก การจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์จึงเกินก าหนดเวลาไป เห็นควรว่าคง
ระยะเวลาตามแผนไว้ คือ ให้หน่วยงานต่างๆ ส่งค าศัพท์ ภายในเดือน ธ.ค.2560 เพ่ือให้ทันต่อการด าเนินงาน
ในระยะต่อไป ส่วนระยะเวลาในการจัดท ารูปเล่ม ควรเลื่อนจากเดือน ก.ค. เป็นเดือน มิ.ย. เพราะต้อง
ประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 18-21 ก.ค.61 นี้ 

4) ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับโครงสร้างใหม่ ชื่อหน่วยงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงขอให้มีรายชื่อและความหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงสายงานทางด้านสาธารณสุข โดยขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับค าศัพท์เหล่านี้ส่งให้ครบถ้วนด้วย เช่น กอง บ.ค. กพร. เป็นต้น  

มติที่ประชุม : รับทราบ และ ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ 
 1) น ารายละเอียดแจ้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 2) จัดท าแบบฟอร์มการกรอกค าศัพท์ส่งทุกหน่วยงาน  
 
วาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 โครงการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 “100 ปี การสาธารณสุขไทย 
เพื่อคนไทยสุขภาพดี”  
เลขานุการฯ ได้น าเสนอที่ประชุม ความเป็นมาของโครงการ ฯ มูลนิธิอุทัย สุดสุข ได้เริ่มจัดท าพจนานุกรมการ
สาธารณสุขไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยได้ร่วมมือกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก
ค าศัพท์ในปัจจุบันมีจ านวนมาก มักเกิดความคลาดเคลื่อนในสื่อความหมาย ส่งผลให้มักเกิดปัญหาด้านการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ อีกทั้งด้านการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหาศัพท์ด้าน
สาธารณสุขมีไม่เพียงพอ รวมถึงความน่าเชื่อถือและแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ต่อมาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีส านักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ประสานหลัก จึงได้
แล้วเสร็จปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ในปี พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสนองพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช            
บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่รวมค าศัพท์สาธารณสุข ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ครอบคลุมพันธกิจ
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หลักของกระทรวง ครบทุกด้าน ได้แก่ บริหาร บริการ วิชาการ ความมุ่งหมายของพจนานุกรมฉบับนี้ คือ            
เป็นค าศัพท์ที่อธิบายถึง องค์กร บทบาทหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ การบริหาร
จัดการ การบริการสาธารณสุข ที่เป็นนิยามเฉพาะในหน่วยงานด้านสาธารณสุขเท่านั้น และในปี พ.ศ.2559 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีส านักวิชาการสาธารณสุข เป็น 
ผู้ประสานหลักในการรวบรวมค าศัพท์จาก 46 หน่วยงาน  ได้ค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 899 ค า และด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 5,750 เล่ม ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ 2,180 แห่ง ภาคเอกชน 178  
แห่ง และสถาบันการศึกษา 227 แห่ง 

ในปี พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในงานมหกรรม “100 ปีการสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี” ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 ซึ่ง
พจนานุกรมฯ พ.ศ.2561 จะเป็นการปรับปรุง/เพ่ิมเติมค าศัพท์ เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้าใน
อนาคตของการสาธารณสุขไทย (Thailand 4.0) โดยจัดท าทั้งเป็นรูปเล่มส าหรับเผยแพร่และเป็นระลึกงาน 
“100 ปี การสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี” และจัดท าเป็น Electronics File เพ่ือสะดวกต่อการ
สืบค้นและทันสมัยซึ่งจะประสานขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป อีกท้ังใน
ปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากมูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร มีกองการแพทย์ทางเลือก กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ประสานงานร่วมและทีมเลขา มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเพ่ิมขึ้นเป็น 
50 แห่ง มีเป้าหมายในการรวบรวมค าศัพท์ จ านวน 5,000 ค า โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ส่ง
ค าศัพท์ภายในเดือน 25 ธ.ค. 2560 และคาดหวังว่าจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการกระทรวง 
18-21 ก.ค.61 จ านวน 10,000 เล่ม หน่วยงานทั้งภาครัฐ 2,180 แห่ง ภาคเอกชน 178  แห่ง และ 
สถาบันการศึกษา 266 แห่ง  

2.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานในการรวบรวมค าศัพท์  
นพ.อุทัย สุดสุข น าเสนอที่ประชุมว่า ได้คิดริเริ่มการจัดท าพจนานุกรมมาตั้งแต่ ปี 2555 เนื่องจากได้จัดท า
ต ารา และเอกสารทางวิชาการ แต่ไม่สามารถหาความหมายของค าศัพท์บางค าด้านสาธารณสุขได้ อีกทั้ง
ปัจจุบันมีค าศัพท์ใหม่ ๆ จ านวนมาก แต่ไม่มีพจนานุกรมใดรวบรวมไว้ ต่อมาได้ร่วมงานกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ทราบปัญหาว่านักเรียน นักศึกษา ก็มีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล/การค้นหาศัพท์
ด้านสาธารณสุขเช่นกัน จึงได้ริเริ่มท าพจนานุกรมขึ้น โดยคาดหวังว่าจะรวบรวมค าศัพท์ที่อธิบายถึงองค์กร 
บทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการ การบริการสาธารณสุข ที่เป็นนิยามเฉพาะของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
เท่านั้น โดยในปี พ.ศ.2559 นายแพทย์ก าจัด รามกุล หัวหน้าส านักวิชากรสาธารสุข ได้ให้ร่วมมือและขอ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางมูลนิธิอุทัย สุดสุข และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2559 ส าเร็จ  
 ส าหรับในปี 2560 นี้ มีมูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร เข้ามาร่วมด าเนินการจัดท าพจนานุกรมการ
สาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ซึ่งไม่เพียงเป็นการสร้างเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทางวิชาการแล้ว ยังจะช่วยพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข และ เป็นผลงานส่วนหนึ่งในงาน “100 ปี การสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี” 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย
ภายนอกด้วย 

ประธานฯ ให้ข้อเสนอว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ส่งค าศัพท์ให้ครบทุกหน่วยงาน 

มติที่ประชุม : รับทราบ และ มอบทีมเลขาฯประสานให้หน่วยงานต่างๆ ส่งค าศัพท์ ภายในวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 
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วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 แก้ไขค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 
3.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณสุข
ไทย พ.ศ.2561 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ดังนั้น จึงขอให้ทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอีกทั้งควรแยกคณะกรรมการฯ ออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการที่เป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการที่
เป็นหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ส.ต่างๆ และคณะอนุกรรมการ ที่มาจากรายชื่อ                   
ผู้ประสาน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องเป็นผู้ส่งมาเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยด่วน เพ่ือจะเชิญ
ประชุมภายในเดือน พ.ย.60 ต่อไป  

นายแพทย์อุทัย สุดสุข ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ขอบเขตในปีนี้ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
และเครือข่ายด้านสาธารณสุขหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิต่างๆ ส่วนหน่วยงานเครือข่าย เช่น 
สสส. สปสช. สช. สวรส. IHPP เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มีค าศัพท์ที่ครอบคลุมมากขึ้น จึงขอให้ท่านประธาน ในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข ส่งทีมเลขาร่วมเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1-2 คน เพราะการ
ด าเนินงานในครั้งนี้มีความส าคัญ และเพ่ือสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมเป็นทีมเลขานุการเพ่ิมเติมด้วย   

ประธานฯ ให้ข้อเสนอว่า  
1) ส่วนใหญ่หน่วยงานในค าสั่งเป็นหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมี

คณะกรรมการประมาณ 56 ท่าน ซึ่งเห็นว่ามีจ านวนมากเกินไป เพราะมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ เช่น 
การเชิญประชุม เป็นต้น ดังนั้น เห็นควรจัดท าค าสั่งแยกหน่วยงานภายใน และหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้
สะดวกในการประสานงานต่อไป 

2) จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จ านวน 1 ชุด และทีมเลขานุการ จ านวน 1 ชุด            
โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน และผู้ประสานงาน หน่วยงานละ 1 ท่าน 
พร้อมข้อมูลการติดต่อ เพ่ือจัดท าค าสั่งที่จะลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะเชิญประชุมภายใน          
สิ้นเดือน พ.ย.60 นี้  

3) ขอให้พิจารณาเรียงล าดับคณะกรรมการ ให้พิจารณาใหม่ ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ใช้ให้
เหมือนกันทุกท่าน เช่น ใช้ต าแหน่ง หรือ ใช้ชื่อ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับข้อเสนอ พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการฯ ให้เป็นปัจจุบัน  
2) จัดท าค าสั่งอนุกรรมการ  โดยให้หน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ท่าน รายชื่อผู้ประสาน 1 ท่าน พร้อมข้อมูลการติดต่อ ก่อนสิ้นเดือน พ.ย.60 เพื่อเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ภายในส้ินเดือน พ.ย.60 

3.3 แผนการด าเนินโครงการฯ  
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ จากการประชุม (จัดงาน 100 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข) นั้น มีมติว่าให้จัด
งานร่วมกันทุกกรมในระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค.2560 ซึ่งจะท าให้การจัดประชุมวิชาการในปีนี้มีประชาชนเข้า
มาร่วมงานจ านวนมาก โดยจะให้ประชาชนเห็นถึงพัฒนาการและสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขประสบผลส าเร็จ
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 12,000 คน ดังนั้นการจัดท าพจนานุกรม
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ฉบับนี้ต้องให้ทันเวลา ช่วงที่คาดว่าจะเป็นปัญหามากที่สุดคือ การส่งให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบรรณาธิการ 
ราชบัณฑิตยสถาน ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จเป็นร่างภายใน
เดือน มิ.ย.60 ในขณะเดียวกันได้มีการทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
มหกรรม “100 ปีการสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี” ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพ่ือมาเปิดอาคาร 
100 ปี สธ. พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุการณ์สาธารณสุขไทย ตั้งแต่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป ซึ่งในการ
นี้ก็จะมีการถวายพจนานุกรมฉบับนี้ร่วมด้วย จากแผนผังการด าเนินงาน จะเห็นว่าระยะเวลาในการด าเนินงาน
น้อยมาก ดังนั้นขอปรับแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งส่งรายชื่อเพ่ือจัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการ (13 พ.ย.60) 
2) เชิญประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ภายใน พ.ย.60) 
3) ยกเลิกการถอดบทเรียนครั้งที่ 1 ในเดือน พ.ย.60 เนื่องจากระยะเวลาไม่เหมาะสม 
4) หน่วยงานต่างๆ ส่งค าศัพท์ (ภายใน ธ.ค.60) 
5) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อติดตามค าศัพท์จากหน่วยงานต่างๆ (ภายใน ม.ค.61) 
6) คณะอนุกรรมการจัดท า (ร่าง) พจนานุกรมให้คณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

และราชบัณฑิตยสถานพิจารณา (ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน มี.ค.61) 
7) ถอดบทเรียน ในต้นเดือน พ.ค.61 
8) คณะอนุกรรมการจัดท า (ร่าง) พจนานุกรมให้คณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

และราชบัณฑิตยสถานพิจารณา (ภายในต้นเดือน มิ.ย.61) 
9) ส่งฉบับร่างให้โรงพิมพ์ (ภายในต้นเดือน มิ.ย.61) 
10)  เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 วันที่ 18-21 ก.ค.61 
11)  จัดท า E BOOK (ภายใน ส.ค.61) 
12)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งปี 
13)  น าพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในงานมหกรรม “100 ปีการสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี” ในวันที่ 13 พ.ย. 2561 

นายแพทย์อุทัย สุดสุข ให้ข้อเสนอว่า ขอให้คงระยะเวลาตามแผนไว้ หากเกิดปัญหาในการรวบรวมก็จะยัง
สามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้พอสมควร 

มติที่ประชุม : เห็นชอบและรับข้อเสนอ พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการดังนี้ 
1) แก้ไขแผนการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ  
2) ให้ข้อมูลฝ่ายเลขาแก่หน่วยงานต่างๆ ส าหรับการติดต่อ ได้แก่ 

2.1) โทรศัพท์ 02-5917007 ต่อ 2605 
2.2) FAX 02-1495637 
2.3) Email : ppproject2016@hotmail.com  
2.4) Line พจนานุกรม (0897997079)  
2.5) Web ส านักวิชาการสาธารณสุข (http://htmoph.com/th) 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
4.1 แบบฟอร์มการกรอกค าศัพท์ และตัวอย่างในการจัดท าพจนานุกรมฯ 
1. บันทึกค าศัพท์ในตาราง EXCELL โดยระบุ 1 ช่อง ต่อ 1 ค าศัพท์ และ ระบุความหมายทั้งหมด

ของค า ใน 1 ช่อง กรณี 1 ค าศัพท์ มีหลายความหมาย ให้ระบุ ความหมายที่ 1, ตามด้วยความหมายที่ 2 โดย
ระบุรวมกันใน 1 ช่อง เท่านั้น และใช้ตัวหนังสือ TH SarabunIT PSK ขนาด 16 พอยด์ 

mailto:ppproject2016@hotmail.com
mailto:ppproject2016@hotmail.com
mailto:ppproject2016@hotmail.com
mailto:ppproject2016@hotmail.com
mailto:ppproject2016@hotmail.com
mailto:ppproject2016@hotmail.com
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มติทีป่ระชุม  : รับทราบ และ ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการดังนี้ 
 1) ให้รายงานผลการประชุมโดยละเอียดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง

ให้หน่วยงานตามค าสั่งทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งต่อไปในเดือน มกราคม 2561  

 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 
                                                 นางจิรภฎา วานิชอังกูร  ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                  นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                  กองการแพทย์ทางเลือก 

                                                   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 
 

                                                              นายแพทย์อุทัย สุดสุข  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัย สุดสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 


