
                                                                                                                                                  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว  
ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 17.20 - 19.00 น. 
ณ หอง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ ชั้น 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
ผูเขาประชุม 
 

1. นพ. มงคล  ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ. วิชัย  โชควิวัฒน ประธานมูลนธิิแพทยชนบท 

  กรรมการหอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑสุขภาพไทย 

3. ผศ.ภญ. สําล ี ใจดี ประธานมูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

  ประธานมูลนธิิพัฒนาการแพทยแผนไทย   

4. ผศ.ภญ.ดร. นยิดา  เกียรติยิง่อังศุลี ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัสังคม  

  กรรมการมูลนธิิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

5. รศ.ดร. โคทม  อารียา ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสนัติวิธ ีมหาวทิยาลัยมหิดล  

  กรรมการมูลนธิิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

6. อาจารยจิราพร  เครือโสภณ ที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์สมาคมศิษยวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

  กรุงเทพ 

7. ผศ.ดร. พนิดา ดามาพงศ ที่ปรึกษาสมาคมศิษยวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

8. พญ. เรณ ู ศรีสมิต ที่ปรึกษาอาวโุสสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

9. พญ. วารุณี  จนิารัตน ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถ ี

10. ภญ. วนิดา  เดชาวาศน ผูชวยผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

11. รศ.ภญ.ดร.พณิทิพย  พงษเพ็ชร คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

12. นพ. อุกฤษฎ  มิลินทางกูร รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

  เลขาธิการมูลนิธหิมอชาวบาน 

13. ภญ. ปนัดดา  ล่ีสถาพรวงศา ผูแทนชมรมเภสัชชนบท 

14. นพ. ประวิทย  ล่ีสถาพรวงศา ผูแทนชมรมแพทยชนบท 

15. ภก. วเิชียร  คุตตวัส ประธานกลุมพี่นองมหิดล 

16. ผศ.ภญ.ดร. วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ มูลนิธิเภสัชชนบท 

17. ภญ. สรีรโรจน สุกมลสนัต แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18. คุณรําไพ  แกววิเชยีร นักวเิคราะหนโยบายและแผน เครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนาํ 

  การสรางสุขภาวะแนวใหม  

19. คุณรัชนี  จนัทรเกษ มูลนิธพิัฒนาการแพทยแผนไทย 

20. คุณเชษฐา  มัน่คง ผูจัดการมูลนธิิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
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21. คุณวัฒนา  นราพล ผูจัดการมูลนธิิเพื่อเด็กพิการ 

22. คุณณีนอย  ปติเจริญ ผูจัดการมูลนธิิหมอชาวบาน 

23. คุณกนิษา  จิราทพิย ผูประสานงานมูลนิธหิมอชาวบาน 

24. คุณสายใจ  วอนขอพร ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิแพทยชนบท 

25. คุณชัชวาลย  พร้ิงพวงแกว กรรมการมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว 

26. ดร. กวนิ  พร้ิงพวงแกว กรรมการมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว 

27. คุณอัจฉรา  สุนทรวาทิน กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแกว 

28. คุณปารณัฐ  สุขสุทธิ ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ หอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑ 

  สุขภาพไทย 

 

ผศ.ภญ. สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพฒันา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจดังาน 

“๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” กลาวเปดประชุม และทําหนาที่แทนประธานคณะกรรมการฯ นพ. วิชัย โชค

วิวัฒน ในระหวางที ่ประธานฯ ยังเดนิทางมาไมถึงที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน โดยไดขอใหทีป่ระชุมรวมกนั

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชมุ ดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

1.1    พญ. วารุณี  จินารัตน ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี แจงวาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป 

ของโรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 16 เมษายน 2554 เดิมทางโรงพยาบาลดําริที่จะจัดทําวีดิทัศนสัมภาษณ ศ.นพ. 

เสม พร้ิงพวงแกว ในโอกาสที่ทานจะมีอายุครบ 100 ป ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แตเนื่องจากทานปวยกอน 

จึงไมมีโอกาสจัดทําวีดิทัศนดังกลาว ขณะนี้ทางโรงพยาบาล และคณะ รวม 6 สถาบัน ไดแก โรงพยาบาลราชวิถี 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สภาการพยาบาล สํานักการ

พยาบาล และสมาคมศิษยวิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพ จะรวมกันจัดงานใหทานที่โรงพยาบาลราชวิถี และจะ

ดําเนินการจัดนิทรรศการตลอด 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 – 5 มิถุนายน 2554 โดยแบงงาน

ออกเปน 2 สวน คือ บริเวณดานหนาอาคารสิรินธร ซึ่งจะเปดใหประชาชนทั่วไปไดชมนิทรรศการ และ บริเวณ

หองประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในระหวางวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2554 สมาคมศิษยวิทยาลัย

พยาบาล กรุงเทพ จะจัดประชุมวิชาการ โดยมีพยาบาลมาประชุมประมาณ 500 – 600 คน จึงนับเปนโอกาสอัน

ดีที่พยาบาลรุนใหมจะไดเรียนรูความเปนมาของโรงพยาบาลราชวิถี โดยจะมีนิทรรศการภาพเกาตาง ๆ,  OPD 

card ใบแรก ฯลฯ จัดไวใหชม อันจะเปนประโยชนตอชนรุนหลัง สวนในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ซึ่งเปนวัน

ครบรอบการกอต้ังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จะมีการจัดงานที่วิทยาลัยและบริเวณโรงพยาบาล

ราชวิถีเชนกัน รวมทั้งไดขออนุญาตทําการทอดผาปา ซึ่งคุณพอเสมอนุญาต โดยใหนํามาปรับปรุงหองผูปวย

ฉุกเฉิน 

 



3/7 
 

 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โรงพยาบาลราชวิถี และคณะ  กําหนดจัดงานครบรอบ 100 ป แด 

ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว โดยมีกําหนดการดังนี้ 

เวลา 06.45 น.  นิมนตพระสงฆให ศ.นพ. เสม ใสบาตรในหองผูปวย 

เวลา 07.00 น.  พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 101 รูป ณ ลานกีฬา โรงพยาบาลราชวิถี 

เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีสงฆ  ทําบุญทอดผาปา 

    นําเคกวันเกิด บัตรอวยพร และของขวัญ อวยพรวันเกิดแด ศ.นพ. เสม 

เวลา 10.00 น.  รับประทานอาหารเชา 

เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยายโดยวิทยากร 

ในสวนของการจัดทําบุญทอดผาปา อาจารยจิราพร เครือโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

ศิษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ รับไปประสานกับทางโรงพยาบาลราชวิถี และคณะ ในการ

ดําเนินการจัดทอดผาปา เพื่อจัดพิมพซองผาปาสําหรับแจกจาย รวมกันจัดทอดผาปาในวาระสําคัญนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.2  นพ. มงคล  ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณาสขุ เสนอใหจัดทํารายการ

โทรทัศนเพื่อแสดงเรื่องราวความดีของ ศ.นพ. เสม ใหเปนประโยชนแกประชาชนทัว่ไป อันจะเปนการสราง

จิตสํานึกทางสังคมใหทุกคนมุงกระทาํความด ี

คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการหอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑสุขภาพไทย

รายงานวา    ขณะนีท้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑสุขภาพไทยกําลงัดําเนินการจัดทาํสารคดีที่เกี่ยวกับ ศ.

นพ. เสม 2 ชุด กลาวคือ 

1) สารคดีส้ันชีวติ ศ.นพ. เสม ซึ่งใกลสําเร็จแลว โดยจะนาํเสนอทีห่อประชุมใหญ จฬุาฯ ใน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และเผยแพรไปยังสถาบนัการศึกษาตาง ๆ โดยจะมกีาร

จัดทําสาํเนาแจกจายตอไป 

2) สารคดี 100 ตอน ออกอากาศในรายการ “จดหมายเหตกุรุงศรี” เดือนละ 1 คร้ัง 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน  

“๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 

 นพ. วิชัย โชควิวัฒน ขอแกไขรางกําหนดการ การจัดงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” ในสวน

ของการเสวนาเรื่อง “๑๐๐ ปชีวิตพอเสม ใหอะไรกับสังคมไทยบาง” โดยเปลีย่นผูดําเนนิการเสวนา จาก นพ. 

วิชัย โชคววิัฒน เปนผูดําเนนิรายการ “คน คน คน”  เนื่องจาก นพ. วชิยัจะติดภารกจิในชวงเยน็ของวนัดังกลาว 

ที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1/2554  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 

3.1 ความกาวหนาในการดําเนินงานดานตาง ๆ 

 ที่ประชุมพิจารณาความกาวหนาในการดําเนนิงานดานตาง ๆ ดังนี ้

1. การนิมนตพระ 9 รูป การจดัถวายภัตตาหารเพล การจดัเลี้ยงอาหารแขก/นักแสดง และการจอง

สถานที่จัดงาน     

ผศ.ภญ.ดร. นยิดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผูอํานวยการสถาบันวจิัยสังคม และ กรรมการมูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาเด็ก รายงานวาไดประสานกบั รศ.ดร. อนงคนาฏ เถกิงวิทย ผูชวยอธกิารบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

แลว โดยทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น  ทัง้นี ้การจัดพิธทีางศาสนาในภาคเชา

จะจัดทีห่อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนการรับประทานอาหารกลางวันจะจัดที่

หอง 108 อาคารเดียวกนั ซึ่งคาดวาจะรับแขกไดประมาณ 100 คน 

2. การจัดนทิรรศการภายนอกหอประชุมใหญ   

  คุณปารณัฐ รายงานวา นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย กําลังดําเนินการอยูในขณะนี ้

3. การติดตอประสานงาน NGO ตาง ๆ เพือ่มาแสดงผลงานและออกบธูจําหนายหนงัสือภายนอก

หอประชุมใหญ 

ผศ.ภญ.ดร. นยิดา รายงานวา ดานขางหอประชุมใหญทั้ง 2 ขาง สามารถจัดนทิรรศการได โดย

คาดวาจะมี NGO ตาง ๆ มารวมแสดงผลงาน จาํหนายหนงัสือ/ของพืน้เมือง หรือจดัการแสดงของเด็ก ประมาณ 

10 แหง  สําหรับสถานที่จอดรถ จะสํารองไวใหแขกสาํคัญ 40 คัน  สวนบุคคลอื่นขอใหนํารถไปจอดที่อาคารจอด

รถ หรือสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ 

4. การแสดงดนตรีพื้นบานและละครหุนมือ โดยเด็กนักเรียนของมูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแกว 

  คุณชัชวาลย พร้ิงพวงแกว กรรมการมูลนธิิหมอเสม พร้ิงพวงแกว รายงานวา มูลนิธหิมอเสม 

พร้ิงพวงแกว จะจัดดนตรีพืน้บานและการรําดาบซึ่งเปนสัญลักษณของความสามคัคีมาแสดง นอกจากนี ้ ยงัมี

การแสดงละครหุนมือที่ส่ือใหเหน็วามูลนิธฯิ ดําเนินการสิ่งใดบางใหกบัเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส โดย

การแสดงทัง้ 2 ชุด จะใชเวลารวมกนัประมาณ 15 นาท ี

5. การแสดงหุนกระบอกและลเิก โดยคณะศลิปกรรมศาสตร จุฬาฯ    

  ผศ.ภญ.ดร. นิยดา แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากกาํหนดการภาคบายคอนขางกระชั้นชิดมาก 

จึงขอตัดการแสดงทั้ง 2 ชุด นี้ออกจากกาํหนดการ 

6. การแสดงวีดิทศันประวัติ ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว 

คุณปารณัฐ รายงานวา นพ. โกมาตร กาํลงัดําเนินการอยูในขณะนี ้

7. การเชิญ อ. เนาวรัตน พงษไพบูลย เขียนและอานบทกว ี

นพ. วิชัย แจงตอที่ประชุมวาเปนผูติดตอ อ. เนาวรัตน ทางโทรศพัท ซึ่งทานไดตอบรับแลว 
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8. การเชิญ อ. อังคาร กัลยาณพงศ เขียนและอานบทกว ี

  คุณปารณัฐ รายงานวา อ. อังคาร ไดตอบรับแลว 

9. การเชิญ คุณอานนัท ปนยารชุน และ ศ.นพ. ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพเิศษ  

คุณชัชวาลย แจงตอที่ประชมุวาทั้งสองทานไดตอบรับแลว 

10. การติดตอวงคตีาญชลี แสดงดนตรี 

 คุณปารณัฐ รายงานวาวงคีตาญชลีไดตอบรับแลว   โดยจะรองเพลงที่มีการแตงขึ้นมาใหมให 

ศ.นพ. เสม 

11. การนิมนตพระอาจารยไพศาล วิสาโล แสดงสัมโมทนยีกถา 

ผศ.ภญ. สําล ี แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากทานมีกิจสําคัญ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลา

ได จึงขอตัดรายการนี้ออกจากกาํหนดการ ทัง้นี ้ เสนอใหจัดใหอยูในสารคดี 100 ตอน ที ่ นพ. โกมาตร กําลงั

ดําเนนิการอยู 

12. การเชิญ คุณพิภพ ธงไชย เปนผูเสวนา  

 นพ. วิชัย ไดโทรศัพทเชิญคุณพิภพ และคณุพิภพไดตอบรับแลว 

13. การติดตอคุณสุรชัย จันทิมาธร ใหแตงเพลงให ศ.นพ. เสม และแสดงดนตรีในงาน 

 คุณรสนา โตสติระกูล เปนผูติดตอคุณสุรชัย ซึ่งคุณสุรชัยไดตอบรับแลว 

14. การเชิญ อ. สุลักษณ ศิวรักษ เปนผูกลาวปดงาน   

คุณอัจฉรา สุนทรวาทิน กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธหิมอเสม พร้ิงพวงแกว

รายงานวา อ. สุลักษณ เดนิทางไปตางประเทศ เลขานกุารของทานไดขอใหสงหนังสอืเชิญไปใหกอน 

15. การติดตอ คุณแทนคุณ จติตอิสระ เปนพิธกีรของงาน และ การติดตอคุณแกว หรือ คุณ

ประสาน อิงคนันท จาก รายการ “คน คน คน” เปนผูดําเนินการเสวนา   

คุณปารณัฐ รายงานวาคณุรสนาเปนผูติดตอคุณแทนคุณและคุณประสาน  ซึง่ทัง้สองทานได

ตอบรับแลว 

16. การติดตอ นพ. อุกฤษฏ มิลินทางกูร เร่ืองการถายทอดเสียง 

 นพ. อุกฤษฏ กลาววา สํานกังานสุขภาพแหงชาติ (สช.) จะรับผิดชอบเรื่องการถายทอดสด

ผานทางเว็บไซตของสถานีโทรทัศน Health Station  

 ภก. วเิชียร  คุตตวัส กลาววา จะประสานงานใหมกีารถายทอดสดทางเครือขายวทิยุชุมชน 

17. การติดตอสถานีโทรทัศนทวีไีทยเพื่อประชาสัมพนัธงาน 

นพ. วิชัย ขอให นพ. อุกฤษฎ ประสานกับสถานีโทรทศันทวีไีทยและสถานีวทิยุจฬุาดวย สวน

การบันทึกวีดิทัศนภายในงาน คุณปารณัฐจะนาํทมีงานทีถ่ายทาํสารคดีมาทําการบันทกึวีดิทัศน  ในขณะที่การ

บันทกึภาพ ผศ.ภญ.ดร. นยิดา แจงวาทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีผูดําเนินการในสวนนี ้

18. การจัดพิมพสูจิบัตร 

คุณปารณัฐ และหอจดหมายเหตุฯ เปนผูรับผิดชอบ 
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19. การจัดพิมพบทความของ นพ. วิชัย โชคววิัฒน 

พญ. เรณู  ศรีสมิต ที่ปรึกษาอาวุโสสาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) กลาววา

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติจะสนับสนนุการจัดพิมพหนังสอืรวมเรื่องราวของ ศ.นพ. เสม ทีม่ี นพ. 

วิชัย เปนผูเขยีน  สวนงานที่จะจัดขึ้นในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2554  สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติจะ

สนับสนนุงบประมาณจํานวนหนึ่งในการจดักิจกรรมที่เกีย่วของ 

20. การจัดพิมพหนังสือ “หมอหวัใจมวลชน หมอเสม พร้ิงพวงแกว”  

เนื่องจากคุณสันติสุข โสภณสิริ ไมไดเขาประชุมในวนันี ้จึงยงัไมทราบคาใชจาย 

21. การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สสส.  

 คุณปารณัฐ รายงานวา นพ.โกมาตร กําลงัดําเนนิการอยูในขณะนี ้

22. การจัดสงขอมลูที่เกีย่วกับ ศ.นพ. เสม ใหกับ อ. เนาวรตัน อ. อังคาร วงคีตาญชลี และ คุณ

สุรชัย เพื่อใชประกอบการเขยีนบทกวีและแตงเพลงให ศ.นพ. เสม 

 คุณปารณัฐ รายงานวาไดดําเนนิการเรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม สรุปวาหนงัสือทีจ่ะแจกผูรวมงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว” มี 5 เลม ไดแก 

1) สูจิบัตร 
2) หนงัสือของ นพ. วิชัย โชคววิัฒน 

3) หนงัสือ “หมอหัวใจมวลชน หมอเสม พร้ิงพวงแกว” 

4) หนงัสือการตูนเรื่องราวชีวิตของ ศ.นพ. เสม 

5) หนังสือเร่ือง “เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย

นายแพทย เสม พร้ิงพวงแกว” 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การพจิารณารางโครงการจัดงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” 

ผศ.ภญ. สําลี  เสนอ นพ. ศุภชัย ครบตระกูลชัย ประธานเครือขายแพทยรุนใหม เปนผูเสวนาในหัวขอ

เร่ือง “๑๐๐ ปชีวิตพอเสม ใหอะไรกับสังคมไทยบาง”   

ในสวนของผูมารวมงาน ที่ประชุมขอใหแตละองคกรนําผูมารวมงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

องคกรละ 5 คน เปนอยางนอย  

ทั้งนี้ อ. จิราพร กลาววาจะนํานักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัย

พยาบาลตํารวจมารวมงานดวย โดยจะรายงานจํานวนผูที่จะมารวมงานใหทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

ผศ.ภญ. สําลี แจงวา จะมีนักเรียนพยาบาลป 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประมาณ 

100 คน มารวมงานได 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
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4.2 การแตงต้ังคณะทํางานฝายตาง ๆ 

ที่ประชุมเห็นสมควรใหแตงตัง้คณะทาํงาน 5 ฝาย ดังนี ้

4.2.1 ฝายอํานวยการ 
4.2.2 ฝายสถานที ่

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   จะมีการจัดทาํแผนผังสถานที่จัดงาน ปายแสดงสถานที่จอดรถ และอัตราคาจอดรถ 
4.2.3 ฝายพธิีการตอนรับและลงทะเบียน 

- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4.2.4 ฝายวิชาการและงานเผยแพร 

- หอจดหมายเหตุและพพิิธภณัฑสุขภาพไทย 
4.2.5 ฝายประชาสมัพันธ 

- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ 

- แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.)  

- สํานักประชาสมัพันธ สํานกังานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ 

- เครือขายวิทยชุุมชน 

 นพ. วิชัย ขอให นพ. อุกฤษฏ จัดทาํแผนประชาสมัพนัธ และจัดพมิพโปสเตอรประชาสัมพนัธงาน 

พรอมทัง้ขอใหแตละคณะทํางานเลือกหัวหนาคณะ และสงรายชื่อคณะทํางานใหที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

 
4.3 การแถลงขาวการจัดงาน “๑๐๐ ป ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแกว” 

ที่ประชุมเห็นชอบใหทําการประชาสัมพันธงานโดยการแจกขาวไปยังสื่อตาง ๆ แทนการจัดแถลงขาว 

โดยใหเร่ิมดําเนนิการประมาณ 1 สัปดาห กอนวันงาน 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 การประชุมครั้งตอไป 

กําหนดในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ หอง Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ   

ชั้น 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 

นางอัจฉรา  สุนทรวาทิน เลขานุการ  จดบันทกึการประชุม 

นพ. วิชัย  โชควิวัฒน         ประธานการประชุม       ตรวจแก/รับรอง 


