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สรุปประเด็นสําคัญการประชุม 
“คณะกรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย” 

ครั้งที่ 1 / 2554 
วันที่   10  มีนาคม  2554    เวลา  13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  ช้ัน 3  อาคาร 10 สถาบันบําราศนราดูร  จ.นนทบุรี 

............................................ 

 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายแพทยไพจิตร   วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน 
2. นพ.บรรลุ   ศิริพานิช ประธานสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย 
3. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
4. นพ.อุกฤษฏ  มิลินทางกูร แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
5. พญ.กรรณิการ  ตันประเสริฐ มูลนิธิพระดาบส 
6. น.ส.วิกัลย   พงศพนิตานนท คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
7. น.ส.วารุณี  โอสถารมย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
8. นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
9. นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
10. นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
11. นางวีรวรรณ  เสถียรกาล สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
12. น.ส.ปารณัฐ   สุขสุทธิ์ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 
รายชื่อผูลาประชุมเน่ืองจากติดงานสําคัญ 

1. ศาสตราจารย นพ.วิจารณ  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล                 
2. ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วะสี ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
3. รศ.ฉลอง  สุนทราวาณิชย คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. รศ.อรรถจักร  สัตยานุรักษ คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. ผศ.อดิศร  หมวกพิมาย คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นางปติพร  จันทรทัต  ณ  อยุธยา    รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
2. นายนภนาท  อนุพงศพัฒน เครือขายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
3. น.ส.สุนีย  สุขสวาง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
4. นางมัธรี  ชูบรรจง   แทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
  และผูอํานวยการกลมบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง    
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5. น.ส.เบญจมาศ  สุรมิตรไมตรี ผูอํานวยการกองสุขศึกษา     
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. นายบริณต  สงสุดยอด กองสุขศึกษา  
7.  น.ส.วรรณวิภา  สะอาดจิตร   สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 
สรุปประเด็นสําคัญ  ดังน้ี 
  1. การประสานความรวมมือในการอนุรักษส่ือ โสตทัศนูปกรณที่มีคุณคากับกอง       
สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหอภาพยนตร (องคการมหาชน) 
  1.1 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดตกลงสรางความรวมมือกับ          
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร ในการดําเนินการอนุรักษโสตทัศนูปกรณ โสตทัศนวัสดุ เอกสารสิ่งพิมพหรือเขียนขึ้น 

ภาพถาย วิดีโอ ฟลม สไลดและครุภัณฑตาง ๆ  ใหเปนแหลงรวบรวม ทํานุบํารุงรักษา เอกสาร วัตถุ 

ส่ิงของ อุปกรณและเคร่ืองใชตาง ๆ ซึ่งจะกลายเปนคลังส่ือโสตทัศนดานสุขภาพที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของสังคมไทย 
  1.2   แนวทางการสรางความรวมมือกับหอภาพยนตร (องคการมหาชน) นั้น 

มอบหมายใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยหารือรวมกับผูรับผิดชอบของกองสุขศึกษา  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการที่เก่ียวของ  วิเคราะห  ศึกษาเปรียบเทียบผลดีผลเสีย

ของการสรางความรวมมือโดยสงมอบใหหอภาพยนตร (องคการมหาชน) เปนหนวยงานอนุรักษ

โสตทัศนูปกรณ โสตทัศนวัสดุ ภาพถาย สไลด วิดีโอ ส่ิงพิมพ และครุภัณฑตาง ๆ ที่มีคุณคาของ

กระทรวงสาธารณสุขเหลานี้  และใหนําผลสรุปเสนอหารือตอคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุ

และพิพิธภณัฑสุขภาพไทยตอไป 
  2.  แนวทางการเรงรัดรวบรวมเอกสารสวนบุคคลและเอกสารจดหมายเหตุของ

กระทรวงสาธารณสุข 

      2.1 เสนอแนะใหมีนักวิจัยหรือนักจดหมายเหตุศึกษาเอกสารเกาที่มีคุณคา โดย

ศึกษาวิจัยยอนหลัง เพ่ือคนหาเอกสารจดหมายเหตุเกาที่มีคุณคาควรเก็บรักษาของกระทรวงสาธารณสุข 
      2.2 เสนอใหทําหนังสือเวียนเพื่อขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯสงสําเนาบัญชีที่จะ

ขออนุมัติทําลายเอกสารตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ มาใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยดวย 

เพ่ือการพิจารณาและขอจัดเก็บเอกสารบางรายการที่มีคุณคาควรเก็บรักษาไว สําหรับการศึกษา  และควร

กําหนดระยะเวลาการพิจารณาเอกสาร 
  2.3  เสนอใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย หาวิธีการเก็บรวบรวมหนังสือที่

ระลึกในงานศพ และจัดซื้อหนังสือเกาที่เก่ียวกับดานสุขภาพ ซึ่งเปนเอกสารประวัติศาสตรสําคัญ 
  2.4  มอบหมายใหฝายเลขานุการ เสนอรางคณะทํางานเพื่อจัดทําคูมือกําหนดอายุ

เอกสารของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเรงรัดใหเอกสารไมสูญหายตอไป 
  2.5  มอบหมายใหฝายเลขานุการ ประสานงานกับหองสมุดของกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือรวมดําเนินการคัดเลือกและจัดเก็บเอกสารของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการแลว 
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  2.6  มอบหมายให นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ ดูแลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย อาทิ การรวบรวมและแสวงหาเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ  

เชน การจัดซื้อหนังสือเกาๆที่เก่ียวของกับดานสุขภาพ 
  3.  การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตรสุขภาพ และเตรียมงานสําหรับเปด

อาคารใหม (อาคารสุขภาพแหงชาติ) ในวันที่  24 กันยายน  2554 
  3.1  การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอประวัติศาสตรสุขภาพ และพ้ืนที่สวนรวม

อาคารสุขภาพแหงชาติ 
  การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอประวัติศาสตรสุขภาพ 
  3.1.1 เห็นชอบแนวคิดการจัดแสดงนิทรรศการ “รอยบุคคล รอยความคิด รอย

ส่ิงประดิษฐ รอยเรื่องราว” 
  3.1.2 เสนอแนะใหออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตรแบบถาวร ให

สามารถปรับเปลี่ยนได  เชน  การวางรูปแบบของวัสดุ  หรือ ไฟ หรืออ่ืน  ๆ ที่ปรับเปลี่ยนได 
  3.1.3 เสนอแนะใหจัดมุมเปน Exhibition เล็กๆ  เลาเร่ือง นพ.สงวน  นิตยารัมภพงศ 

และควรมีการเก็บรักษาเอกสารสวนบุคคลของนพ.สงวน  นิตยารัมภพงศ ไวที่หอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑสุขภาพไทยแหงเดียว เพราะเปนการลงทุนที่คุมคามากกวาการใหแตละหนวยงานดําเนินการ

รวบรวมเอกสารเอง   

  การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่สวนรวมของอาคารสุขภาพแหงชาติ 
  3.1.4  เสนอแนะใหวางแนวคิดการจัดแสดงนิทรรศการ ของ สช., สวรส. และ สรพ. ให

เปนองคกรแหงความดี  ความจริง และความงาม รวมกันทั้ง 3 องคกร  
  3.1.5  เสนอแนะใหจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และเนนจุดเดนของแตละองคกร 
เนื่องในวันกอตั้งขององคกรนั้นๆ  

3.1.6 ในพื้นที่สวนกลาง  เสนอแนะใหจัดนิทรรศการใหมีเนื้อหาท่ีนาสนใจทั่วไป  ไม 
ควรเนนเฉพาะเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เก่ียวของจาก 3 องคกรเทานั้น 

3.2 การจัดทําหนังสือรอยเวลา :  เสนทางประวัติศาสตรสุขภาพ 
3.2.1 การจัดทําและพิมพหนังสือในครั้งตอไป ควรเพิ่มขอมูลความรู  โดยเพิ่มเนื้อหา 

เร่ือง การรักษาพยาบาลของสังคมไทยในยุคโบราณ เชน  เร่ืองการใชสมุนไพร 
3.2.2 การจัดพิมพหนังสือดังกลาวควรพิมพ เฉพาะปกแข็งอยางเดียว  ไมควรพิมพทั้ง 

ปกออน และปกแข็งสองแบบ เพราะจะทําใหตนทุนแพงมาก 
  3.2.2  มอบหมายใหฝายเลขานุการหาขอมูลแหลงทุนสนับสนุนการพิมพหนังสือใหได

มากกวา 2,000 เลม และอาจพิมพจําหนายดวย 
3.3 การผลิตสารคดีประวัติศาสตรสุขภาพสําคัญ 5 เร่ือง  
3.3.1 เสนอแนะใหขอสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการผลิตสารคดีประวัติศาสตร 

สุขภาพที่สําคัญทั้ง  5 เร่ือง  จากองคกรอื่น  ๆ  เชน ธนาคาร  ปตท. องคกรเภสัชกรรม 
  4. การเผยแพรเกียรติประวัติ ศ.นพ.เสม  พร้ิงพวงแกว เนื่องในวาระครบรอบ          
อายุ 100 ป   
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  4.1 การจัดทําสารคดีเกียรติประวัติ ศ.นพ.เสม  พร้ิงพวงแกว จํานวน  100 ตอน เสนอ

ใหขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ   เชน องคการเภสัชกรรม  บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด 

ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด  บริษัทโตโยตา และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยการขอออกสลากการ

กุศลหาทุนสําหรับดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
  4.2 มอบหมายใหฝายเลขานุการ จัดทําหนังสือขอความรวมมือและขอความอนุเคราะห

จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในการจัดทําสารคดีประวัติศาสตรสุขภาพไทยผานเรื่องราว

ชีวิตของศาสตราจารยนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว เพ่ือเผยแพรในรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” 

จํานวน ๑๐๐ ตอน 
  4.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการ ประสานงานกับสภาผูสูงอายุแหงชาติเพ่ือเสนอช่ือ 

ศาสตราจารยนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว เขารับการคัดเลือกเปนผูสูงอายุแหงชาติ    
  4.4 เสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยชีวประวัติ ศ.นพ.เสมพร้ิงพวงแกว ในขณะที่ทานยังมี

ชีวิตอยู เพ่ิมเติมจากที่ทางทีมงานหอจดหมายเหตุฯ ไดดําเนินการไปพอสมควรแลว 
  5. ระเบียบการของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  
  5.1 เสนอแนะใหปรับปรุงระเบียบการของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย 

โดยใหครอบคลุมเรื่องการอางอิงถึงหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยและการใชประโยชนจาก

เอกสารจดหมายเหตุที่ผูใชบริการไดขอสําเนาไปแลว รวมถึงการแจงตอบกลับกรณีผูใชบริการนําเอกสาร

จดหมายเหตุที่สําเนาแลวไปใชประโยชนตอ 
  5.2 เสนอแนะใหปรับปรุงระเบียบการของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย ให

ครอบคลุมเรื่องที่เก่ียวของ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการใชประโยชนและการนําไปใชในเชิงพาณิชยและควร

คํานึงวา การออกระเบียบการของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยขัดแยงกับระเบียบของ

กระทรวงสาธารณสุขหรือไม  
  5.3 การกําหนดอัตราคาบริการ  ควรกําหนดอัตราคาบริการสําหรับกลุมผูคนควา

เพ่ือการศึกษาวิจัย แยกจากกลุมผูใชบริการทั่วไป  โดยกลุมผูคนควาเพ่ือการศึกษาวิจัยนาจะคิด

คาบริการเฉพาะตนทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชน 
 
  6. เสนอแนะใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย สรรหานักจดหมายเหตุที่มี

พ้ืนฐานความรูดานประวัติศาสตรมาทํางาน   เพ่ือความเชื่อมโยงตอเนื่องของงาน และควรเปนคนที่มีใจรัก

งาน และทุมเทใหกับงานจดหมายเหตุไดเต็มที่ 
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