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โครงการอบรมความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
เรื่อง จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และประวัติศาสตรในระบบการทํางานสุขภาพ

เพื่อเตรียมความพรอมการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

หลักการและเหตุผล
หากนับตั้งแตการกอตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นมาในกระทรวงมหาดไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเปนการรวมเอางานดานการแพทยและการสุขาภิบาลท่ีเคยแยกกันอยูมาเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานใหมนี้หนวยงานเดียว โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เปนอธิบดีคนแรก  เม่ือวันท่ี ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ กรมสาธารณสุขทําใหงานดานการปองกันและรักษาสุขภาพของไทยเริ่มลงหลักปกฐาน
อยางเปนรูปราง หลังจากท่ีกอนหนานี้ไดกระจายความรับผิดชอบอยูกับหนวยงานตางๆ  กรมสาธารณสุขได
ดําเนินงานจนกระท่ังยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงการสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ในสมัยรัฐบาลของจอมพล
ป. พิบูลสงคราม กระทรวงการสาธารณสุข (ท่ีตอมาเปลี่ยนชื่อเปน กระทรวงสาธารณสุข) ทําใหเกิดนโยบายใหมๆ
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จากองคการอนามัยโลกและตางประเทศ และปจจุบันท่ีบริบทเศรษฐกิจการเมืองขามชาติมีอิทธิพลตอนโยบาย
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ยุทธศาสตร จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรูดานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุ ใหกับ
บุคลากรดานสาธารณสุข เพ่ือเตรียมการดานความรูความเขาใจสําหรับการมีสวนรวมการเตรียมงาน ๑๐๐ ป การ
สาธารณสุขไทย ในดานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และประวัติศาสตรสุขภาพ ตอไป

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือเสริมศักยภาพใหบุคลากรสาธารณสุขมีความรูความเขาใจเชิงแนวคิดและวิธีการรวบรวมขอมูลทาง

ประวัติศาสตรในชีวิตการทํางานของตนและของหนวยงาน
๒. เพ่ือสรางประสบการณและทักษะในดานการทํางานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ โดยเฉพาะในการ

เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลประวัติวัตถุ ประวัติชีวิตและสุขภาพของผูคนใหกับบุคลากรสาธารณสุข
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๓. เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรสาธารณสุขมีโอกาสในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสู
ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

วิธีการดําเนินงาน
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดข้ึนใหกับบุคลากรในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบของการ

อบรมมีท้ังการบรรยายความรูและทํากิจกรรมเรียนรูแนวคิดและความหมายของประวัติศาสตร ผูคน เรื่องราวและ
ขาวของ  รวมถึงการเก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีมีอยูในชีวิตการทํางาน

๒) ฝกปฏิบัติและเรียนรูวิธีการทํางานดานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑเบื้องตน โดยชมการสาธิตวิธีการ
ดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ เชน การทําทะเบียนวัตถุ การดูแลรักษาวัตถุ และทดลองปฏิบัติ เรียนรูใหเห็นถึงความ
หลากหลายของพิพิธภัณฑ จากการจัดการของหนวยงานเองรวมไปถึงการมีสวนรวมของชุมชน

๓) ทัศนศึกษา-/พิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือสรางประสบการณและเรียนรูจากผูทํางานดานนี้โดยตรง ท้ังนี้
เนื้อหาและรูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑดานตางๆ

กลุมเปาหมาย จํานวน ๖๐ คน
บุคลากรจากหนวยงานระดับกรม กอง ของกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลาง และสวนภูมิภาค

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)
จาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการอบรม ระหวางวันท่ี ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สถานท่ี ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเชิงแนวคิดและวิธีการรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรในชีวิตการทํางาน

และของหนวยงาน
๒. บุคลากรมีทักษะ ประสบการณและวิธีการรวบรวมเอกสารและขาวของเครื่องใชในชีวิตการทํางานท่ีมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร และทราบแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม อนุรักษและจัดแสดงได
๓. บุคลากรสาธารณสุขไดมีโอกาสในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดไปสูความเขาใจและสามารถ

นําไปประยุกตใชในการเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

............................................................ ผูเสนอโครงการ
(นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย)

ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

............................................................ ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสมยศ   ศรีจารนัย)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

............................................................ ผูอนุมัติโครงการ
(นายอํานวย  กาจีนะ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒

๓. เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรสาธารณสุขมีโอกาสในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสู
ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

วิธีการดําเนินงาน
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดข้ึนใหกับบุคลากรในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบของการ

อบรมมีท้ังการบรรยายความรูและทํากิจกรรมเรียนรูแนวคิดและความหมายของประวัติศาสตร ผูคน เรื่องราวและ
ขาวของ  รวมถึงการเก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีมีอยูในชีวิตการทํางาน

๒) ฝกปฏิบัติและเรียนรูวิธีการทํางานดานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑเบื้องตน โดยชมการสาธิตวิธีการ
ดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ เชน การทําทะเบียนวัตถุ การดูแลรักษาวัตถุ และทดลองปฏิบัติ เรียนรูใหเห็นถึงความ
หลากหลายของพิพิธภัณฑ จากการจัดการของหนวยงานเองรวมไปถึงการมีสวนรวมของชุมชน

๓) ทัศนศึกษา-/พิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียง เพ่ือสรางประสบการณและเรียนรูจากผูทํางานดานนี้โดยตรง ท้ังนี้
เนื้อหาและรูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑดานตางๆ

กลุมเปาหมาย จํานวน ๖๐ คน
บุคลากรจากหนวยงานระดับกรม กอง ของกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลาง และสวนภูมิภาค

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)
จาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการอบรม ระหวางวันท่ี ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สถานท่ี ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเชิงแนวคิดและวิธีการรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรในชีวิตการทํางาน

และของหนวยงาน
๒. บุคลากรมีทักษะ ประสบการณและวิธีการรวบรวมเอกสารและขาวของเครื่องใชในชีวิตการทํางานท่ีมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร และทราบแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม อนุรักษและจัดแสดงได
๓. บุคลากรสาธารณสุขไดมีโอกาสในการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู จนเกิดไปสูความเขาใจและสามารถ

นําไปประยุกตใชในการเตรียมการจัดงาน ๑๐๐ ป การสาธารณสุขไทย

............................................................ ผูเสนอโครงการ
(นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย)

ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

............................................................ ผูเห็นชอบโครงการ
(นายสมยศ   ศรีจารนัย)

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

............................................................ ผูอนุมัติโครงการ
(นายอํานวย  กาจีนะ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


