
ก ำหนดกำรโครงการอบรมความรู้ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข คร้ังที่ ๑ 
เรื่อง จดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑ ์และประวัติศำสตร์ในระบบกำรท ำงำนสุขภำพ  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 
วันที่ ๗ - ๙ เดือนกันยำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม BB-๒๐๑ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คอนเวนชัน่เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

วันที่ 
เวลำ 

๘.๓๐-๙.๐๐ น. ๙.๐๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐–๑๐.๑๕ น. ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. 
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 (๑

๒.
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 –
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๓.
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๑๓.๐๐–๑๓.๒๐ 
น. 

๑๓.๒๐–๑๔.๑๐ น. ๑๔.๑๐–๑๖.๓๐ น.  ๑๙.๐๐–๒๐.๐๐ น. 
๒๐.๐๐  – 
๒๐.๑๕ น. 

๖ ก.ย.
๒๕๕๘ 

   
ผู้เข้ำอบรมและเจ้ำหน้ำทีเ่ข้ำท่ีพัก 

 

๗ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

ลงทะเบียน พิธีเปิด : 
กล่ำวเปิด 
โดย  
นพ.อ านวย กาจีนะ 
รองปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข   
กล่ำวรำยงำน 
โดย 
 นพ.สมยศ ศรีจารนัย 
ผู้อ านวยการ 

 ส านักนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ 
 

บรรยำยพิเศษ    
เรื่อง  
“๑๐๐ ปีกำร
สำธำรณสุขไทย : 
ประสบกำรณ์และ
มุมมองของแพทย์  
คนหนึ่ง” 
วิทยากร : 
นพ.อ านวย กาจีนะ 
รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   
 

เสวนำวิชำกำร “ประวัติศำสตร์สุขภำพ : 
คุณค่ำของคนรุ่นใหม่และควำมทรงจ ำจำก
คนรุ่นก่อน” 
วิทยากร : 
- นางสุวนิตย์  จิตร์เจริญ   
 รพร.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์      
-  นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์   
 หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ 
 ศิริราชพยาบาล 
- ดร.วิลลา วิลัยทอง    
 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นางมณี สุขประเสริฐ  
 ส านักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 
ด าเนินรายการและร่วมอภิปราย : 
- อาจารย์ธวัช   มณีผ่อง       
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กิจกรรม
สัมพันธ์  
โดย: 
นางบุษบงก์  
วิเศษพลชัย 
 
ส านักวิจัย

สังคม 
และสุขภาพ 

อภิปรำย  วัตัุ" 
เอกสำร ภำพ และ
ควำมทรงจ ำ: บอก
เล่ำเรื่องรำวงำนและ
ชีวิต ?”  
วิทยากร : 
- อาจารย์ชีวสิทธิ์   
 บุณยเกียรติ        
 นักพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
- นายนภนาท  
 อนุพงศ์พัฒน์   
 หอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์สุขภาพ
ไทย 

 

กิจกรรมเรียนรู้  )๑( 
หัวข้อ “หลักฐำนมี
ควำมหมำยมีเรื่องรำว: 
รวบรวม?” 
วิทยากร : 
- อาจารย์ชีวสิทธิ์   
 บุณยเกียรติ        
 นักพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
- นายนภนาท  
 อนุพงศ์พัฒน์   
 หอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
แบ่งกลุ่มเรียนรู้  และ
ฝึกปฏิบัติ (๒)  
๕ กลุ่มๆ ละ ๑๒ คน 
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แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
(๒) ”ประสบกำรณ์ 
กำรบริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์ของแต่ละ
หน่วยงำน” 
ด ำเนินกำรโดย  
- อาจารย์ธวัช  
 มณีผ่อง   
 คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- นายวีระวัฒน์   
 อัศวสัมฤทธิ์    

รพร.หล่มเก่า   
 จ.เพชรบูรณ์ 

ชี้แจง : 
โจทย์
และ
กระบวน 
การของ 
วันท่ี ๘    
ก .ย. 
๒๕๕๘ 

๘ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

สรุปกำรเรียนรู้
ร่วมกัน   
โดย:  
อาจารย์ธวัช    
มณีผ่อง      
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

บรรยำย  
“ประวัติศำสตร์
สุขภำพ : เครื่องมือ
กำรเรียนรู้เส้นทำง
ชีวิตคนและสังคม” 
วิทยากร :  
- ดร.นพ  .โกมาตร  

จึงเสรียรทรัพย   
 ผู้อ านวยการ

ส านักวิจัยสังคม
และสุขภาพ 

กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้วิธีกำร/เครื่องมือประวัติศำสตร:์ 
กระบวนกำรสืบค้นเรื่องรำวและเหตุกำรณ์” 
วิทยากร :   
- อาจารย์ธวัช   มณีผ่อง     คณะศิลปศาสตร์  
                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ 
แบ่งกลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ )๓(  เป็น ๕ กลุ่มๆ ละ ๑๐-๑๒ คน 

บรรยำย หัวข้อ  
”ประวัติศำสตร์สุขภำพ 
: เรียนรู้จำกเรื่องรำวและ
ข้ำวของในชีวิตกำร
ท ำงำน” 
วิทยากร : 
- อาจารย์ธวัช มณีผ่อง     

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

   

กิจกรรมเรียนรู้ (๔) 
แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มๆ ละ ๑๒ คน 
กิจกรรมประวัติศาสตร์” 
กิจกรรม “ประวัติศำสตร์สุขภำพ : 
สืบค้นหลักฐำนจำกข้ำวของและ
เรื่องรำวกำรท ำงำน” 
วิทยากร : 
-อาจารย์ธวัช มณีผ่อง     คณะศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และทีมงาน 
 
 
 

เสวนา พิพิธภัณฑ์ : 
หลำกหลำยแหล่งเรียนรู้เพื่อ
คนทุกวัย” 
โดย :  
-อาจารย์ฆัสรา ขมะวรรณ  
                        มุกดาวิจิตร    
 พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้  
 มิวเซียมสยาม 
- อาจารย์ธวัช มณีผ่อง      
  คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒ 
 

วันที่ 
เวลำ 

 ๘.๐๐-๙.๐๐ 
น. 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสำนใจ 1/2 

 ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องสำนใจ 1/2 

๑๔.๐๐–๑๔.๓๐ น.           
ณ ห้องสำนใจ 1/2 

 

๙ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

 
ณ 

กระทรวง
สำธำรณสุข 

ออกเดินทาง 
จากที่พักรึง
กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

ชมพิพิธภัณฑ์ การแพทย์การ
สาธารณสุขและสุขภาพ ๔ แห่ง
แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม คือ 
(๑) พิพิธภัณฑ์ส ำนัก
โภชนำกำร ศูนย์สำรนิเทศ
โภชนำกำร และพิพิธภัณฑ ์
วำงแผนครอบครัว  
กรมอนำมัย 
(๒) ศูนย์เรียนรู้สุขศึกษำและ
พฤติกรรมสุขภำพ 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
(๓) พิพิธภัณฑ์ัุงยำงอนำมัย 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(๔) หอประวัติศำสตร์สุขภำพ 
ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
วิทยากรน าชม*** 

สรุปและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม เพื่อ
น ำเสนอในกลุ่มใหญ่ 
 
 

เสวนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
“พิพิธภัณฑ์สร้ำงสรรค์ได้เอง: กำร
ออกแบบและกำรบริหำรจัดกำร" 
น าเสนอกลุ่มละ ๒๐ นาที 
วิทยากร :  
- อาจารย์ชีวสิทธิ์  บุณยเกียรติ   
  นักพิพิธภัณฑ์ศึกษา 
-  อาจารย์ธวัช มณีผ่อง      
 คณะศิลปะศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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อภิปรำย “คุณค่ำประวัติศำสตร์
สุขภำพกับแนวทำงด ำเนินงำน
จดหมำยเหตุสุขภำพไทย” 
วิทยากร : 
- นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  
 ผอ.ส านักบริหารกลาง   
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- นพ.ดร.โกมาตร  จึงเสรียรทรัพย์ 
 ผอ.ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด าเนินรายการ : 
-  อาจารย์ชีวสิทธิ์  บุณยเกียรติ         
  นักพิพิธภัณฑ์ศึกษา 

กล่ำวสรุปให้ข้อคิดเห็นและ 
กล่ำวปิดกำรประชุม  
โดย:   
-  ดร.นพ.โกมาตร  
 จึงเสรียรทรัพย์ 
 ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคม

และสุขภาพ    
   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ส านักงานปลัดกระทรวง 
   สาธารณสุข 
 
(เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ) 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหตุ :   ๗ – ๙  กันยำยน  ๒๕๕๘  เวลำ  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  และ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.   มีอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม    
 
ค ำชี้แจง: วัตัุประสงคโ์ครงกำร ๑)เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงแนวคิดและวิธีการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในชีวิตการท างานของบุคคลและของหน่วยงาน  ๒)  เพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะใน
ด้านการท างานพิพิธภัณฑ์และงานจดหมายเหตุ โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลประวัติวัตรุ ประวัติชีวิตและสุขภาพของผู้คนให้กับบุคลากรสาธารณสุข ๓) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิด
ความเข้าใจให้สามารรน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดนิทรรศการและการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุได้ ๔) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 
หมำยเหตุ : 
*** วิทยากรน าชม    )๑)  พิพิธภัณฑ์ส านักโภชนาการ ศูนย์สารนิเทศโภชนาการ และพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว กรมอนามัย : ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ และ ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือผู้ได้รับ 
                             มอบหมายแทน 
                          )๒) ศูนย์เรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายแทน 
                          )๓) พิพิธภัณฑ์รุงยางอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมรัตน์  นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                          )๔) หอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  : นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 


