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ผูชวยอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ผูอํานวยการ
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขจากกรมตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัด
ตางๆ วิทยากร และแขกผูมีเกียรติทุกทาน

กระผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปด การอบรม
ความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้งท่ี ๑ เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรในระบบการ
ทํางานสุขภาพ วันนี้ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดานวิชาการในโครงการ ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๕๖๑)

ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ จะเปนวาระครบรอบ ๑๐๐ ป ของการสาธารณสุขไทย นับแตเม่ือ
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑ มีการยกเลิกกรมประชาภิบาลและตั้งกรมสาธารณสุข ถือเปนจุดเปลี่ยน
สําคัญหนึ่งของการพัฒนาการแพทยการสาธารณสุขในสังคมไทย จึงเปนโอกาสท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะไดมี
การทบทวน เรียนรูและเผยแพรเรื่องราวความเปนมาตางๆ จากประวัติศาสตรสุขภาพ และการแพทยการ
สาธารณสุขไทย รวมท้ังเปนโอกาสท่ีหนวยงานตางๆ  บุคลากรสาธารณสุข และสาธารณชนจะไดจัดกิจกรรม
วิชาการและการเรียนรูตางๆ รวมกัน ตลอดจนจัดงานเฉลิมฉลองดวยกันอยางมีความสุขในโอกาส ๑๐๐ ปท่ี
กําลังจะมาถึงนี้

กระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานโครงการ ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑-
๒๕๖๑) เพ่ือจัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปรวมกันของ
หนวยงาน องคกร รวมท้ังบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุมอาชีพตางๆ ในปพ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดท้ังป
และเริ่มดําเนินการเตรียมการตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป โดยสรางการสื่อสารกับสังคมและเผยแพร
ประชาสัมพันธความสําเร็จ พัฒนาการและผลงานท่ีผานมาของการสาธารณสุขไทยแกสาธารณชน มีการ
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมท่ีจะทําใหบุคลากรสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจจากการเรียนรูความเปนมา
และการบุกเบิกสรางสรรคการสาธารณสุขไทย ท่ีเปนผลมาจากความทุมเทของคนรุนกอนๆ สนับสนุนให
เกิดการศึกษาคนควา ทบทวนและสรางองคความรูดานประวัติศาสตร สาธารณสุข สุขภาพ และการแพทย
ท่ีจะเปนการวางรากฐานความรูใหเขาใจอดีตท่ีจะเปนรากฐานการพัฒนาในอนาคต

ตลอดระยะเวลากวารอยปของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีเหตุการณสําคัญตางๆ เกิดข้ึน
จํานวนมาก ท้ังในภาวะปกติและสงคราม หรือชวงการแพรระบาดของโรคตางๆ เชน การเกิดอหิวาตกโรค
ระบาดใหญในกรุงเทพฯ ท่ีทําใหทางการตองจัดตั้งโรงพยาบาลเอกเทศข้ึนมีจํานวนถึง ๔๘ แหง ตาม
ทองถ่ินตางๆ กอนท่ีสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงดําริใหสรางโรงพยาบาลถาวรข้ึน จนมีการ
กอตั้งโรงศิริราชพยาบาล ในป พ.ศ. ๒๔๓๑ กอตั้งโรงเรียนแพทยากร ในป พ.ศ.๒๔๓๒ กอตั้งโรงพยาบาล
คนเสียจริต ในป พ.ศ. ๒๔๓๒ ซึ่งปจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา กอตั้งโรงพยาบาลหญิงหาเงิน
ในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งปจจุบันคือ โรงพยาบาลกลาง หรือการกอตั้งโรงทดลองความสุขของราษฎร (Public



- ๒ -

๒

Health Laboratory) ในป พ.ศ. ๒๔๔๔ ตลอดจนถึงการริเริ่มระบบรายงานโรคในป พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งตอมา
เปลี่ยน เปนระบบทะเบียนประชากรในป  พ.ศ. ๒๔๖๐ รวมถึงเหตุการณการแพรขยายบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขออกสูหัวเมืองในแตละยุคสมัย

ในดานการควบคุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพอนามัยนั้น ในป พ.ศ.๒๔๖๖ กรม
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งกองอนามัย ป พ.ศ.๒๔๖๗ มีการสรางสวมซึม ป พ.ศ.
๒๔๗๐ จัดเปดอบรมหมอตําแยครั้งแรก ป พ.ศ.๒๔๘๒ มีการพิมพหนังสือเรื่องการคุมกําเนิดออกจําหนาย ป
พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการอนามัยและการปองกันเชื้อโรค
สนับสนุนใหมีสถานท่ีออกกําลังกายแกประชาชน มีกรมพลศึกษารวมแนะนําวิธีการออกกําลังกายแก
ประชาชน ปพ.ศ.๒๔๘๕ กองควบคุมโรคจัดทําหลักการปองกันและควบคุมอหิวาตกโรคออกเผยแพร ป
๒๔๙๕ กรมสาธารณสุขไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมอนามัย และตั้งกองควบคุมโรคเรื้อน และใหโรงพยาบาลโรค
เรื้อนพระประแดงยายมาสังกัดกองควบคุมโรคเรื้อน ปพ.ศ.๒๕๐๔ มีรายงานคนตายจากไขทรพิษครัง้สุดทาย
เปนตน

ในประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทยยังมีเหตุการณและความเปลี่ยนแปลง ตางๆ เกิดข้ึน
มากมายจวบจนถึงปจจุบัน แตการขาดความใสใจและขาดการปลูกฝงคุณคาเชิงประวัติศาสตรในชวงท่ีผานมา
มีผลใหบุคลากรขาดความสนใจท่ีจะเก็บรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอความเปนมา
ในประวัติศาสตรของระบบสุขภาพไทย ขณะเดียวกันท่ีพบวา เอกสารสําคัญในดานการแพทยการ
สาธารณสุขจํานวนมากนั้นสูญหายหรือถูกทําลายไปโดยไมรูคุณคา โดยเฉพาะเหตุการณเม่ือครั้งท่ีกระทรวง
สาธารณสุขยายจากท่ีตั้ง เดิมบริเวณวังเทวะเวสม กรุงเทพมหานคร มายังสถานท่ีตั้งในปจจุบันท่ีจังหวัด
นนทบุรีนี้ เอกสารสําคัญสูญหายหรือถูกทําลายไปเปนจํานวนมากอยางประมาณคามิได เอกสารดังกลาว
ลวนมีความสําคัญและมีประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัย และเอกสารสําคัญๆ ไมอาจจะหาพบสําเนาใดๆ
เหลืออยูเลย  นอกจากนั้นในสถานการณปจจุบันท่ีระบบบริหารจัดการมีการพัฒนาเทคนิคใหมๆ ใหองคกร
เปนระเบียบเรียบรอยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน จึงมี การรณรงคความสะอาด เชน กิจกรรม 5 ส.
ไดสงผลใหเอกสารท่ีอาจหมดประโยชนในแงการดําเนินงานในปจจุบัน แตมีคุณคาทางประวัติศาสตร ถูก
กําจัดท้ิงไปไดโดยงายๆ อีกดวย

โครงการอบรมความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และ
ประวัติศาสตรในระบบการทํางานสุขภาพ ครั้งท่ี ๑ นี้ เปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหบุคลากร
สาธารณสุขตระหนักถึงคุณคาประวัติศาสตรสุขภาพ การแพทยและการสาธารณสุขไทย ภาคภูมิใจใน
แนวความคิดการริเริ่มและการบุกเบิกงานของคนรุนกอน มีวิธีการบันทึกประวัติบุคคลและเรื่องราวขาว
ของการทํางาน มีความรูในการความเขาใจในการรวบรวมอนุรักษเอกสาร วัตถุจดหมายเหตุและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรสุขภาพ รวมถึงสถานท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพรอม
การจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย และเฉลิมฉลองรวมกันอยางยิ่งใหญตลอดป พ.ศ.๒๕๖๑

สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรผูมีความสนใจกระตือรือรนเขารวมการอบรม ในครั้งนี้
และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานทุกหนวยงานท่ีสนับสนุนใหบุคลากรสาธารณสุขไดเขารวมการอบรมเสริม
ศักยภาพความรูดานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรในระบบการทํางานสุขภาพ และหวังวาการ
เรียนรูจากประวัติศาสตรสขุภาพจะชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขตอไป

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดงานการอบรมความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
ครั้งท่ี ๑ เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรในระบบการทํางานสุขภาพ ในระหวางวันท่ี ๗ - ๙



- ๓ -

๓

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ใหดําเนินไปดวยดีและบรรลุ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ขออํานวยพร
ใหทุกทานท่ีมาพรอมกัน ณ ท่ีนี้ ประสบแตความสุข ความเจริญ โดยท่ัวกัน
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