
สรุปประเด็น 
การประชุมคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพธิภณัฑสุขภาพ 

วันที่ 16 มีนาคม  2553 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชมุ 2 อาคาร 6 ชั้น 4 สาํนกันโยบายและยุทธศาสตร  

สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
รายชื่อผูเขาประชุม 
1.นพ.วิชัย   โชควิวัฒน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
2.ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.นายเมธี  จันทจารุภรณ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงดานกําลังคนสาธารณสุข 
4.นพ.ประพจน  เภตรากาศ นายแพทยทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข 
5.รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม             สํานักวิชาศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช 
6.อาจารยวิลลา  วิลัยทอง คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7.นางฉวีวรรณ   ทิมา สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
8.นางภารดี  ชาญสมร สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย 
9.นายวิเชียร  วงศศุภลักษณ นักวิชาการอิสระ 
10.นายเชาวนรัตน   จิตตวองไว             ขาราชการบํานาญ  
11.นายสันติพงษ   ชางเผือก                  นกัวิชาการอิสระ 
12.นายธวัช  มณีผอง                             คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
13.นางปติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา          รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
14.นางสาวสนุีย   สุขสวาง                       สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
15. ทพญ.ปาริชาติ   ลุนทา                       ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมฟาหลวง จ.เชยีงราย 
16. นพ.อุกฤษฏ  มิลินทรากรู                    รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
17.นพ.โกมาตร   จงึเสถยีรทรัพย               ผูอํานวยการสํานักวิจัยสงัคมและสุขภาพ 
16.นางวีรวรรณ   เสถียรกาล                    สํานักวิจัยสงัคมและสุขภาพ 
17.นางสาวปารณัฐ   สุขสุทธิ์                   สํานักวิจัยสงัคมและสุขภาพ 
18. นายประคอง   แกวนัย                       สํานักวิจัยสงัคมและสุขภาพ 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
1. นพ.อําพล   จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
2. นางเสาวนีย    กุลสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักการแพทยพื้นบาน 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. นายนภนาท  อนุพงศพัฒน เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
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1. ความคืบหนาโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย 
 1.1   การเตรียมระบบงาน  สรางความพรอมการรวบรวม  อนุรักษ  จัดระบบและใหบริการ

ในสถานที่ที่มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม  มีความพรอมตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวแลว  ซึ่งจะกลายเปนแหลงศึกษาคนควาและหนวยจัดการความรูดานประวัติศาสตร

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตอไป   ภายใตหลักการดําเนินงานแสวงหาความรวมมือจาก

หนวยงาน/องคกร/ภาคีตางๆ ตามวาระ  ปจจุบันมีความพรอมดังนี้ 

 (1)  มีระบบงานพรอมรองรับการดําเนินงานหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑและการจัด

แสดง  สามารถติดตอขอสืบคนไดทางเว็บไซตและอานหาขอมูลไดที่หนวยบริการที่ต้ังอยูที่ ชั้น 3 

(อาคาร 10 ชั้น)  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  มีบุคลากรใหบริการ 2 คน 

 (2)  จัดหาและมีเอกสารสําคัญที่ไดรับการจัดระบบเปนหมวดหมูใหบริการ  เปน

ฐานขอมูลลิงค 

 (3)  มีวัตถุ เปนอุปกรณ / เครื่องมือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรพรอมจัดแสดง 

 (4)  พัฒนาคิดคนและจัดกิจกรรมใหไดเนื้อหาประวัติศาสตรสุขภาพหลายครั้ง  

โดยเฉพาะวิธีการสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตร  จากประเทศอังกฤษที่เร่ิมเปนครั้งแรกตลอดจนมีการ

จัดพิมพส่ือและเอกสารเผยแพร  ตัวอยาง  หนังสือสาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตรและความทรงจํา 

เลมสีน้ําเงิน 
 (5)  พัฒนาดานสื่อตาง ๆ เผยแพรสรางความรูความเขาใจประวัติศาสตรสุขภาพและ

พัฒนาการระบบสุขภาพไทย  โดยเฉพาะมี  เว็บไซต ชื่อ www.nham.or.th  ซึ่งมีรายละเอียดตามหวัขอ

ใหศึกษาเขาถึงไดและคนควาอยางสะดวก 
 1.2   ระบบเอกสารจดหมายเหตุ 
  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย (หพสท.) วางแนวทางการรวบรวมและ

ใหบริการเอกสาร 3 กลุม คือ เอกสารสวนบุคคล  เอกสารหนวยงานและเอกสารความเคลื่อนไหว

สุขภาพภาคประชาชน  หอจดหมายเหตุฯ ไมไดเนนการจัดเก็บเอกสารทางราชการทั้งหมด  เนื่องจาก

ในทางกฎหมายมีขอกําหนดใหทุกหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขตองจัดสงเอกสารราชการใหหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ  เพื่อทําการคัดเลือกกอนทําลายอยูแลว  (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย) 
 

2. การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑสุขภาพไทย 

ตามคําสั่งที่ 460/2551  ลงวันที่ 29 เมษายน  2551  กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย  อัน
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เปนความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  เพื่อมี

บทบาทใหขอเสนอทิศทางและอํานวยการสนับสนุนใหการดําเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ

สุขภาพไทยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ คร้ังที่ 1/2552  

วันอังคารที่ 22  กันยายน  2552  ไดมีขอเสนอและมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑสุขภาพไทย  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน  ดานแผนงาน  กําหนดมาตรการที่

จําเปน  การประสานความรวมมือดานตาง ๆ รวมถึงการแสวงหาทุนและการสนับสนุนใหการบริหาร

จัดการเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสัมฤทธิ์  ซึ่งมี น.พ.วิชัย  โชควิวัฒน  เปนประธานและมีการ

ประชุมคร้ังแรกนี้ 
มีการชี้แจงเพิ่มเติมวา  คําสั่งแตงตั้งตามเอกสารที่แจงและแนบมา  เอกสารการประชุมคร้ังนี้  ได

นําเสนอผูบริหารตามขั้นตอนไปตั้งแตปลายป 2552 แลว  แตเนื่องจากมีระเบียบเพิ่มเติมในการ

บริหารงาน  จึงมีการสงกลับมาใหแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียดอีกหลายครั้ง  ลาสุดยังตองการประวติั

คณะกรรมการทุกทานมาแนบเสนอใหมอีกครั้ง  ทีมเลขานุการกรรมการฯ กําลังรวบรวมเพื่อเสนอใหม 
 
3. แนวทางการแสวงหา  จัดเก็บและรวบรวมเอกสารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ  
   สุขภาพไทย 
ที่ประชุมใหขอมูลและขอเสนอแนะการอนุรักษและจัดเก็บวัตถุจดหมายเหตุประเภทสื่อและโสตทัศน

ของกระทรวงสาธารณสุข  ไมใหสูญหาย  เสื่อมสูญและถูกทําลายไป  โดยใหสํานักวิจัยสังคมและ

สุขภาพเปนแกนกลางรวมทีมงานเครือขายความรวมมือส่ือสารความรูความเขาใจไปยังหนวยงานตาง 

ๆ  เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัวเห็นคุณคาความสําคัญของสื่อสุขภาพชนิดตาง ๆ  โดยการ 
(1) รวมกลุมคนทํางานเปนทีมงาน/คณะบุคคล  เดินสายขอไปรวมประชุมชี้แจงโครงการ

หอจดหมายเหตุฯ ของกระทรวงสาธารณสุขนี้กับหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวย

โสตและสื่อ  เพื่อใหเห็นคุณคาความสําคัญและรวมมือกันจัดเก็บ  ไมใหเกิดการ

เสื่อมสภาพงาย 
(2) รวมคิดและผลักดันใหเกิดแนวทางจัดระบบการเก็บและอนุรักษ โดยเริ่มตนจากการ

จัดทําทะเบียนรายการไว  ไมใหเกิดการสูญหายอีกตอไป  ตลอดจนเปนรายการเพื่อ

ประเมินสภาพวัสดุอุปกรณของหนวยโสตทัศนูปกรณของแตละหนวยงาน 
(3) ทํางานเปนลักษณะเครือขาย  โดยใชวิชาการเปนเครื่องมือเชื่อมโยงการทํางาน  หอ

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยมีบทบาทสรางความรูความเขาใจและวาง

แผนการเชื่อมโยงการจัดแสดง 
- หากหนวยงานนั้น ๆ ทําเองได  สนับสนุนใหทําดวยตนเอง 
- มีการหยิบยืม/ทําสําเนา 
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- หากจะบริจาคมาใหหอจดหมายเหตุฯ ทํานุบํารุงรักษาใหก็ได 
- จัดรับบริการรับฝากดูแล 

 ภารกิจระยะใกลจึงใหนัดหมายพาคณะกรรมการผูเกี่ยวของหรือสนใจจํานวนหนึ่งไป

เยี่ยมชมงานกองสุขศึกษา เพื่อสรางความรวมมือการอนุรักษและจัดเก็บส่ือตาง ๆ ของกองสุขศึกษาที่

ผลิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สําหรับคุณเชาวรัตน  จิตตวองไว ผูเคยมีบทบาทสําคัญในการเปน

นักวิชาการผลิตงานสื่อสุขศึกษา อีกทั้งยังเปนผูมีใจรักงานที่ผลิตขึ้น จึงไดสะสมความรูอุปกรณและ

ผลงานสื่อไวอยางดี อีกทั้งเห็นคุณคาความสําคัญ  และพรอมจะมอบของสะสมสื่องานสุขภาพใหหอ

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย คือ เครื่องดนตรีเกา 3 ชิ้น ที่ใชในงานสุขศึกษาชวงมีโรค

ระบาด ซึ่งคาดวาไดมาจากโครงการสมัย usom  เปนกรณีตัวอยางของผูที่มองเห็นวาควรเก็บอนุรักษ
ไวใหคนรุนหลังไดศึกษากัน 
 ประธานกรรมการ ฯ ขอฝากการทํางานความรูดานประวัติศาสตรสุขภาพสื่อสารผานสื่อ

สาธารณะ จากเรื่องราวการศึกษาและทํางานที่เกิดขึ้นหลายเวที รวมทั้งการใหขอมูลที่เปนประโยชน

ของคณะกรรมการฯในครั้งนี้ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯที่ผานมา มองเห็นเรื่องราว

ที่นาศึกษาคนความากมาย การประชุมคร้ังนี้ไดทราบถึงวัตถุจดหมายเหตุที่เปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรสุขภาพที่นาสนใจราว 20 เร่ือง จึงขอฝากใหสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพในฐานะ

หนวยงานดําเนินงาน ติดตอ คุณเอนก  นาวิกมูล ผูมีความชํานาญงานดานนี้โดยเฉพาะ มารวมศึกษา 

ใหคําแนะนําและทํางานดานความรูเผยแพรสูสังคม 
 
4.  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานหอจดหมายเหตุของหนวยงานในกระทรวง 
     สาธารณสุข 
 ที่ประชุมไดรวมกันหารือถึงสภาพการณที่ นักประวัติศาสตรอยาง รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือก

สม กลาววาไมมีเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขในหอจดหมายเหตุแหงชาติใหสืบคน

เลย  คือไมมีขอมูลประวัติศาสตรกระทรวงสาธารณสุขใหสังคมไดเรียนรู  ทั้งนี้บรรณารักษของ

หองสมุดกระทรวงสาธารณสุขไดชี้แจงขั้นตอนกอนทําลายเอกสารวา มีการประสานงานและขอตกลง

ใหแจงเปนรายชื่อเอกสารไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติแลว 
 ที่ประชุมมีมติใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ประสานงานในเบื้องตน

และทําหนังสือแจงไปที่สํานักบริหารกลาง เพื่อประสานแนวทางปฏิบัติรวมกันพัฒนาระบบการ

บริหารงานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุข ใหถือวาเปนบทบาทภารกิจสําคัญหนึ่ง การ

ดําเนินงานตอไปใหสํานักบริหารกลางเปนเจาภาพ โดยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

สนับสนุนดานวิชาการ  สําหรับงบประมาณคอยคิดและจัดหากันตอไป 
 
5. แนวคิดและแนวทางจัดแสดงนิทรรศการ 
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 หัวขอการจัดแสดงของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย คือ “หนึ่งรอยบุคคล 

รอยความคิด รอยสิ่งประดิษฐ รอยเร่ืองาราว” โดย นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย เลขานุการ

คณะกรรมการ ฯ ไดนําเสนอใหเห็นความเปนมาของแนวความคิด และการเตรียมการ ต้ังแตแนวคิด

หลักในการออกแบบ กระบวนการสรางเนื้อหา แนวคิดหลักในการคัดเลือกบุคคล ความคิด 

ส่ิงประดิษฐและเรื่องราว จนถึงวิธีการจัดแสดงนําเสนอที่จะเกิดขึ้น เปนนิทรรศการถาวรและกึ่งถาวร 

การเตรียมการที่เกิดขึ้นแลว คือ การสํารวจ การทบทวนวรรณกรรม การวางกรอบเนื้อหาที่ครอบคลุม

ความหมายสุขภาวะ ซึ่งมีคณะทํางานวิชาการรวมกันทํางานเตรียมการดานเนื้อหา โดยมีการจัด

ประชุมระดมสมองและจัดทําฐานขอมูลมาแลว 2 คร้ัง คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ และวันที่ 15 มีนาคม 

2553 ขณะนี้กําลังประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อรวมกันเสนอความคิด การ

ออกแบบใชพื้นที่อาคารสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ เปนอาคารและสถานที่ทํางานที่บอกเลาเรื่องราว

ประวัติศาสตรสุขภาพได ซึ่งจะเปนการจัดแสดงครั้งแรกพรอมกับการเปดอาคารสุขภาพแหงชาติใน

ปลายป 2553 นี้ 
 
6.  เตรียมพิธีการเปดหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยเปนทางการ 
 การเตรียมการเปดหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 

มิถุนายน 2553 เพื่อประสานความรวมมือการดําเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

ของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีแหลงรวบรวม จัดระบบ อนุรักษ และสืบคนหลักฐานทางประวัติศาสตร

ของระบบสุขภาพไทย ซึ่งมีคณะทํางานวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพและเตรียมเนื้อหาการจัดแสดง 

ไดมีการประชุมเตรียมการดานเนื้อหามา  2 คร้ังแลว  อีกทั้งไดรางกําหนดการพิธี เปดมาให

คณะกรรมการบริหาร ฯ พิจารณา เปนเอกสารการประชุม ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาและสมควรให

ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเนื้อหาจากวัตถุดิบที่ไดรับจากการประชุมคร้ังนี้ แลวใหสํานักวิจัยสังคมและ

สุขภาพ เปนแกนกลางประสานใหคณะกรรมการแตละทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขามามีสวน

รวมเตรียมการจัดแสดง จนเกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนรวมกัน 
 
 
 


