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สรุปการประชุมวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพ 
 หัวขอ “ แนวทางการบริหารงานเอกสาร: การสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ   
ณ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพมหานคร   วันท่ี  10  สิงหาคม  2553 

  
 การพัฒนาระบบสุขภาพไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันนั้นไดมีเหตุการณสําคัญและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ มากมายที่นับวาเปนประวัติศาสตรประเทศที่ทรงคุณคาแกการเรียนรู แตในชวงที่
ผานมาเอกสารและหลักฐานสําคัญดานประวัติศาสตรสุขภาพไดสูญหายหรือถูกทําลายทิ้งไปโดยไมรู
คุณคา   กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  จึงไดจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยขึ้น
ต้ังแตป 2551 เพื่อเปนแหลงรวบรวม ทํานุบํารุง รักษา เอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย 
และเปนแหลงขอมูล วิชาการสนับสนุนการศึกษา วิจัย คนควาเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยตอไป  
  เอกสารสําคัญและมีคุณคาของกระทรวงสาธารณสุขถือวาเปนเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ
ที่มีความสําคัญตอการเรียนรูของบุคลากรสาธารณสุขรุนใหมๆเปนอยางมาก การรวบรวมเอกสาร
สําคัญ เชน แผนงานสาธารณสุข แผนแมบท แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  โครงการและกิจกรรม
ที่สําคัญตางๆ ของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลวนเปนสิ่งที่มีคุณคาที่ควรมีการจัดเก็บ 
รักษาและอนุรักษไวใหชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู แตจากสถานการณปจจุบันพบวาหนวยงานตางๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขขาดการสงมอบเอกสารสําคัญเพื่อจัดเก็บเปนเอกสารดานประวัติศาสตร
สุขภาพในหอจดหมายเหตุแหงชาติมานานมาก จึงทําใหเอกสารสําคัญดานประวัติศาสตรสุขภาพ
สําหรับคนควาศึกษาวิจัยมีนอยมากและอยูในขั้นวิกฤติ 
  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่จะอนุรักษเอกสารและหลักฐานสําคัญดาน
ประวัติศาสตรสุขภาพไทย หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
โดยการสนับสนุนจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  จึงไดจัดประชุมวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพ 
“แนวทางการบริหารงานเอกสาร: การสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ” ข้ึนเปนโครงการนํารอง 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการระบบเอกสาร
ประวัติศาสตรสุขภาพ ในกลุมบุคลากรผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร และนักวิชาการที่เกี่ยวของ   
กลุมเปาหมายที่เขารวมประชุม  จํานวน   75  คน  ประกอบดวย  
 1)  กลุมบุคลากร  และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานและเกี่ยวของกับการจัดการและการ
จัดเก็บเอกสาร ไดแก หัวหนาฝายบริหาร และหัวหนางานสารบรรณหรือผูที่รับผิดชอบระบบเอกสาร
ของหนวยงานจาก 

 - กองและหนวยงานในสงักดัสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 - สํานกัเลขานกุารกรม รวมทั้งหนวยงานที่สําคัญของทกุกรม และองคการเภสัชกรรม  
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2)  หัวหนาฝายบริหาร และหัวหนางานสารบรรณ หรือผูที่ รับผิดชอบระบบเอกสารของ

หนวยงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 12 จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ  ไดแก    นนทบุรี  สมุทรปราการ  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี  

อางทอง   ชัยนาท  อุทัยธานี  พระนครศรีอยุธยา 

 

เนื้อหาการประชุมประกอบดวย   ในชวงเชาเปนการบรรยาย และเสวนา เร่ือง แนวทางการ

จัดเก็บ การทาํลายเอกสารราชการและการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ  และหัวขอคุณคา

และความสาํคัญของจดหมายเหตุ   และในชวงบายเปนการแบงกลุมศกึษาดูงาน การจัดการ

เอกสารจดหมายเหตุ  ณ หอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
 
สรุปประเด็นสําคัญการประชุมวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพ หวัขอ  “แนวทางการ 
บริหารงานเอกสาร : การสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสขุภาพ”  

1) ทุกหนวยงานจัดระบบสารบรรณใหเอื้อตอการจัดการ  การจัดเก็บเอกสารสําคัญของ
หนวยงาน   (รวมทั้งสื่อทุกประเภทที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน)  การ

บริหารเอกสารและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสงมอบเอกสารประวัติศาสตร

สุขภาพใหแกสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   โดยยึดตามแนวทางในเอกสาร “การสงมอบเอกสาร

ประวัติศาสตรและการทําลายเอกสาร   ราชการ “ ที่แจกใหในที่ประชุม รวมทั้งระมัดระวังการทํา 5 ส.

ของหนวยงานตาง ๆ  โดยการดูแลเอกสารสําคัญรวมทั้งสื่อตางๆ ของหนวยงานไมใหสูญหายหรือถูก

ทําลายทิ้งโดยไมรูคุณคา 

2) การทําลายเอกสารราชการของหนวยงานที่หมดอายุการใชงานแลว   ใหทุกหนวยงานทํา

บัญชีเอกสาร  และสงรายการบัญชีเอกสารรวมทั้งการอนุมัติทําลายเอกสารตอสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ   โดยใหมีการปฏิบัติในทันที โดยไมตองรอกลไกพิเศษใดๆมารองรับเปนการเพิ่มเติม 

เนื่องจากเปนระเบียบที่ทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติอยูแลว  ซึ่งจะมีผลดีทําใหระบบการทําลายเอกสาร

ราชการมีความถูกตองและเปนประโยชนตอการจัดเก็บเอกสารสําคัญของหนวยงานตอไป 

3)  กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ไดจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

ข้ึนตั้งแตป 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติสนับสนุนงบประมาณการดําเนิน

โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  ขณะนี้สามารถจัดเก็บเอกสารสําคัญไดมาก

พอสมควร และเปดบริการใหคนควาไดทาง Internet  ที่ www. nham.or.th โดยมีแนวทางการจัดเก็บ

เอกสารประวัติศาสตรสุขภาพดังนี้   
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 1.  เอกสารสวนบุคคล 

                -   เอกสารสวนบุคคลผูมีคุณูปการตอการพัฒนาสุขภาพไทยภาคประชาชน  เชน  

แพทยแผนไทย  หมอพื้นบาน  เชน หมอตําแย หมอนวด หมอสมนุไพร ฯลฯ  ปราชญชาวบาน  ผูทีม่ี

บทบาทเกีย่วกับดูแลสุขภาพของประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ   

 -   เอกสารผูทรงคุณวุฒิผูบุกเบิกหรือผลักดันนโยบายและแนวทางการพัฒนาสุขภาพ

กับสังคม 

 2.   เอกสารหนวยงาน  ดังตอไปนี้ 

  2.1  เอกสารหนวยงานกอต้ังใหม  เชน 

  1)   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ   

  2)   สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข 

  3)   สถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ฯลฯ   

  2.2  เอกสารของสํานักนโยบายและยทุธศาสตร 

 3.  เอกสารสุขภาพภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมและโครงการพเิศษตาง ๆ   ที่ตองการ

จัดเก็บเปนคลงัเอกสาร  เชน  โครงการสาธารณสุขมูลฐาน  โครงการพิเศษอ่ืน ๆ  

4) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพมีพื้นที่จํากัดใน

การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานประวัติศาสตรสุขภาพ จึงสนับสนุนใหมีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน

ประวัติศาสตรสุขภาพของหนวยงาน   โดยการสรางความรวมมือและเปนเครือขายดานวิชาการที่เอื้อ

ตอการอนุรักษเอกสารหรือส่ือสําคัญ ๆ ของหนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ตัวอยางเชน   ปจจุบันไดสรางความรวมมือและเปน

เครือขายสนับสนุนใหกองสุขศึกษาที่มีส่ือจํานวนมากและจะเสื่อมสภาพในระยะเวลาอันสั้น และมี

ความเรงดวนตองอนุรักษเอกสารกอนที่จะถูกทําลายจากการเสื่อมสภาพ    ใหสามารถซอมบํารุงและ

อนุรักษเอกสารรวมทั้งสื่อที่สําคัญไวที่หนวยงานตนเอง โดยจะมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อประโยชนใน

การดําเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย 

5) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ จะสนับสนุน

และผลักดันใหเกิดกลไกรองรับการจัดเก็บเอกสารและการสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพที่

สําคัญตอไปในอนาคต  
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สรุปประเด็นสําคัญผลการประชุมกลุมและขอเสนอแนะ “ประโยชนจากการประชุมและ
ศึกษาดูงาน  ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ”  

1. กําหนดเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ

สุขภาพ 

2. เห็นประโยชนและทราบความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ การประเมินคุณคาของ
เอกสาร และการจัดระบบเอกสาร การจําแนกประเภท จดัหมวดหมูเอกสารและกําหนดรหัส  วิธกีาร

ซอมแซมเอกสาร ข้ันตอนการทําลายเอกสาร 

3. จัดกิจกรรม “ส่ิงของหายาก” หรือ “เอกสารภายในองคกร” หรือ “อวดของ” เพื่อรวบรวม

เอกสารจดหมายเหตุสุขภาพ 

4. จัดอบรมใหเจาหนาที่ไดรับความรูดานเอกสารจดหมายเหตุ  2 – 3 วนั 

5. ทําหนงัสือเวยีนหนวยงานตาง ๆ ใหเหน็ความสาํคัญของเอกสารจดหมายเหตุสุขภาพ 

6. จัดทําคูมือ หรือแนวทางในการจัดหมวดหมูเอกสารที่ชัดเจนแลวเผยแพรใหหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดทราบ ใหเกดิแนวทางปฏบัิติเดียวกนั   

7. ควรสนับสนนุใหมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุขององคกร 
8. ควรมีการจัดตัง้คณะกรรมการกําหนดอายเุอกสาร 
9. กําหนดใหการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตรเปนตัวชี้วัดในการทํางาน 

10. จัดทํา Website และสืบคนขอมูลทางดานประวัติศาสตรสุขภาพที ่ใหประโยชนแก

ประชาชนและงายตอการเขาถึงขอมูล 

 

 

 

 
 


