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ข้อมูลองค์กร 
  

 ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

 
 

        โครงการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดิมชื่อ โครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุข
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ริเริ่มมาจากโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ระบบสุขภาพไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2555 เพ่ือท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ ให้บริการ และจัดแสดง
นิทรรศการจากเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือ
เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ส าหรับสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์และมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
สุขภาพ ตลอดจนให้บริการเอกสารที่มีคุณค่าทางด้านนี้แก่สาธารณชน 
   เดิมโครงการหอจดหมายเหตุฯ มีสถานที่จัดเก็บและให้บริการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 อยู่ที่
ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสถาบันบ าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัด
เพียง 216 ตารางเมตร ไม่สอดคล้องกับปริมาณเอกสารที่รวบรวมและมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับถึง
ประมาณ 500,000 ชิ้น ดังนั้น เนื่องในวาระอันเป็นมงคลแห่งการเฉลิมฉลองและสถาปนา 100 ปี การสาธารณสุข
ไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นชอบให้จัดท าโครงการ 100 ปี สาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461  – 2561) เพ่ือจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ถาวรและหอจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขขึ้น โดยมอบหมายให้ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพในฐานะ
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการจดหมายเหตุฯ ภายใต้การบริหารงานของส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดตั้งหอจดหมายเหตุฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ อาคารคลังพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดย
ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ชั้น 1 และชั้น 4 ประมาณ 1 ,622 ตารางเมตร เพ่ือด าเนินงานทางเทคนิคจดหมายเหตุ การ
จัดเก็บและอนุรักษ์ และให้บริการจดหมายเหตุด้านระบบสุขภาพไทย ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

ตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานพบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านบุคลากรที่มีไม่เพียงพอเพราะต้องใช้
บุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะด้านจดหมายเหตุ หรือสถานที่มีขนาดเล็กเกินไปไม่เพียงพอต่อจ านวนเอกสารที่เพ่ิมข้ึนจ านวน
มาก เนื่องจากโครงการฯ มีนโยบายรวบรวมเอกสารส าคัญทั้งจากองค์กรภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น เอกสารส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เอกสารกองสุขศึกษา เอกสารกรมควบคุมโรค เป็นต้น เอกสารส่วนบุคคล เช่น เอกสาร
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เอกสารนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เอกสารนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย เอกสารนายแพทย์
กระแส ชนะวงศ์ เป็นต้น เอกสารภาคประชาสังคม เช่น เอกสารมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กลุ่มเพ่ือนมหิดล เป็น
ต้น ตลอดจนหนังสืออ้างอิงด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ประเภทกระดาษ สื่อโสตทัศน์ 
สื่อคอมพิวเตอร์ และแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ที่เก่ียวข้องกับระบบสุขภาพไทย การแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งบาง
กลุ่มจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องน ามาจัดเก็บเนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญหาย เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัด
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หมวดหมู่ อนุรักษ์ เผยแพร่ เป็นจดหมายเหตุ และให้บริการแก่สาธารณชน ทั้งในระบบเข้าใช้ปกติและระบบออนไลน์ใน
อนาคต    

ดังนั้น ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพจึงได้ร่วมงานกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแบบแปลน งวดงาน และประเมินราคาหอจดหมายเหตุฯ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนที่อาคารชั้น 1 และชั้น 4 ก่อสร้างเป็นหอจดหมายเหตุฯ โดยกองแบบแผนได้ส่งมอบแบบแปลนและประเมินราคา
หอจดหมายเหตุฯ แล้วเสร็จตั้งแต่เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการเรียกชื่อหอจดหมาย
เหตุแตกต่างกัน ทั้งชื่อ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย หอจดหมายเหตุบ าราศ หอจดหมายเหตุสุขภาพไทย 
หรือหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ประชุมจึงเห็นชอบให้ใช้ชื่อว่า หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ส านักวิจัย
สังคมและสุขภาพเป็นผู้ก ากับดูแลรับผิดชอบโครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 และส่งมอบอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้
ออกระเบียบหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโดยให้หอ
จดหมายเหตุฯ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และก าหนดเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
 
ภาพการตกลงความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุกับส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.)  
ในการสนับสนุนการจัดตัง้หอจดหมายเหตฯุ ในงานประชมุคณะกรรมการอ านวยการหอจดหมายเหตฯุ  

24 มถินุายน พ.ศ 2551 โดยมรีองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ พญ.ศริพิร กญัชนะ และ นพ.อ าพล จนิดาวัฒนะ  
เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิในขณะนัน้ ร่วมลงนาม และมคีณะกรรมการอ านวยการหอจดหมายเหตฯุ 

ทีส่ าคญั คอื นพ.บรรล ุศริพิานชิ ศ.นพ.ประเวศ วะส ีนพ.วชิยั โชค ววิัฒน พญ.กรรณิการ ์ตนัประเสรฐิ เป็นตน้  
เป็นสกัขพียาน ภาพ ศ.นพ.เสม พริง้พวงแกว้ นพ.บรรล ุศริพิานชิ และนายพูนทรัพย ์ปิยะอนันต ์ผูบ้รจิาคจดหมายเหตุ 

สว่นบคุคลใหแ้กห่อจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาตใินยคุบกุเบกิเมือ่ พ.ศ. 2552 
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1. ภารกิจ 
   1.1 อนุรักษ์และให้บริการจดหมายเหตุที่มีคุณค่าด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้
เป็นมรดกของชาติ 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.3 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุด้านระบบสุขภาพไทย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของชาติ 

1.4 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ที่เชื่อมโยง
กับสุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุข 

1.5 พัฒนาระบบจัดการความรู้ พัฒนาฐานความรู้ (knowledge base) สื่อวิชาการ และกระบวนการเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์ 

1.6 สร้างเสริมศักยภาพวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในระบบสาธารณสุข 

1.7 ส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ความเข้าใจในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์ในการประยุกต์ใช้
เพ่ือการพัฒนา 

 
2. ประเภทจดหมายเหตุที่จัดเก็บ 
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีนโยบายรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการเอกสาร 4 กลุ่ม ได้แก ่ 
 
         2.1   จดหมายเหตุองค์กร หมายถึง เอกสารที่ได้รับมอบจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านระบบสุขภาพ 
ทางการพทย์ และการสาธารณสุข ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างเอกสารได้แก่ 
                 2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวบรวมจากยุคแรกเริ่มในสมัยของส านักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งแต่ผลักดันธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติจนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 และจัดตั้งเป็นส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
โครงการหอจดหมายเหตุ ในชื่อ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ปัจจุบันเอกสารของ สช. ที่จัดหมวดหมู่และ
พร้อมให้บริการ ได้แก่ เอกสารผู้บริหาร แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ แผนงานผลักดัน พ.ร.บ.  
และแผนงานสื่อสาธารณะ 
                 2.1.2 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เอกสารที่จัดหมวดหมู่และพร้อมให้บริการ เช่น กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลถลาง 
โรงพยาบาลซ าสูง โรงพยาบาลตรัง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชนภาคเหนือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) สถาบันโรค
ทรวงอก โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลล าปาง กรม
สุขภาพจิต สถานีอนามัยต าบลหงาว สถาบันพระบรมราชชนก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น  
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                 2.1.3 หน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ๆ รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านสุขภาพไทย เอกสารที่จัด
หมวดหมู่และพร้อมให้บริการ ได้แก่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
       
        2.2 จดหมายเหตสุ่วนบุคคล หมายถึง เอกสารของผู้มีคุณูปการต่อวงการการแพทย์และสาธารณสุข ไทย ซึ่งมี
บทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในระบบสุขภาพไทย ซึ่งท่านได้จัดท าขึ้นหรือรับมาจากที่อ่ืน และเก็บ 
สะสมไว้เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว หรือเป็นผู้ครอบครองเอกสารนั้น ปัจจุบันจดหมายเหตุส่วนบุคคลที่ได้รับการ
รับจัดหมวดหมู่และพร้อมให้บริการ ได้แก่ จดหมายเหตุ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว นพ.บรรลุ ศิริพานิช  นพ.ไพโรจน์  
นิงสานนท์ และ นายพูนทรัพย์ ปิยะอนันต์ รวมถึงจดหมายเหตุนายวิบูลย์ เข็มเฉลิม (ปราชญ์ชาวบ้าน) นายต่วน ถ่าย
เกิด (หมอพ้ืนบ้านจังหวัดพิจิตร) นางนิยม มุทาวัน (ผดุงครรภ์จังหวัดอุบลราชธานี) นายประภาส จเรประพาฬ  
(หัวหน้ากอง สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) นาย
สวัสดิ์ จิตติมณี  (หมออนามัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จังหวัดนครราชสีมา) และนายชัยพร จันทร์หอม (อดีตเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จังหวัดตรัง) 
        2.3 จดหมายเหตุภาคประชาสังคม หมายถึง เอกสารของกลุ่มบุคคล มูลนิธิ ที่ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนของประเทศไทย หรือผู้ผลิตคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์การป้องกัน สร้างเสริมและรักษาโรคที่เกิดขึ้น  
ในครอบครัวของชุมชน เช่น มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กลุ่มเพ่ือมหิดล เป็นต้น 
        2.4 หนังสืออ้างอิง หมายถึง เอกสาร หนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์ ที่หอจดหมายเหตุฯ ได้มาจากการจัดซื้อ  
การบริจาค และการท าส าเนา เป็นข้อมูลเอกสารระดับเรื่องหรือระดับชิ้น ที่ไม่มีความต่อเนื่อง แต่มีความส าคัญ 
และ เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพไทย มีความส าคัญทางการแพทย์และการสาธารณสุข หนังสืออ้างอิงที่จัดหมวดหมู่และ
พร้อมให้บริการ ได้แก่ โรคระบาดในจังหวัดนนทบุรี จดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกัน เข้ามาประเทศสยาม หนังสือ
ต ารายา  หนังสือประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ หนังสือประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ History of Medicine and 
Public Health โรคระบาดและการรักษา ร.ศ. 109 – 125 ประวัติศาสตร์โอสถศาลาและกระทรวงสาธารณสุข  
ร.ศ. 122 – พ.ศ. 2485 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กับการช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการปรับปรุงวงการแพทย์  
 
 
 
3. ระบบการจัดเก็บจดหมายเหต ุ
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติใช้ระบบการจัดเอกสารตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 
 
  3.1 ระบบการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งก าเนิด (Principle of Provenance) ได้แก่ การจัดเอกสารของ
หน่วยงานเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เอกสารสะท้อนให้เห็นหน้าที่และกิจกรรมของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
  3.2 ระบบการจัดเอกสารตามรูปแบบเดิม (Original Order) ได้แก่ หน่วยงานเดิมของเอกสารจัดเรียงเอกสาร
ไว้อย่างไรก็คงสภาพเช่นนั้นดังเดิม 
 

การจัดเอกสารทั้ง 2 ระบบนี้ จะจัดเอกสารออกเป็นกลุ่ม ชุด แฟ้ม และเรื่อง ตามล าดับ  
1. จัดเอกสารออกเป็นกลุ่ม (Groups) รวบรวมเอกสารที่รับมอบจากแหล่งก าเนิดเอกสารเดียวกันไว้ด้วยกัน 
เช่น เอกสารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
(1) สช 2 แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
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2. จัดเอกสารออกเป็นระดับชุดเอกสาร (Series) แบ่งจดหมายเหตุที่มาจากกลุ่มเดียวกันให้เป็นชุด เพื่อให้
เนื้อหาเอกสารเดียวกันหรือที่สัมพันธ์กันเก็บไว้ในชุดเดียวกัน หลักการแบ่งระดับนี้จะเป็นการจัดแยกเอกสาร
ตามระบบการจัดแฟ้มเอกสารหรือแบ่งตามระเบียบเดิมที่เจ้าของเอกสารจัดไว้ เช่น เอกสารส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีชุดเอกสารการประชุม เป็นต้น ดังตัวอย่างนี้ 
(1) สช 2 แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  
.1 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
3. จัดเอกสารระดับแฟ้ม (files) จัดเอกสารแต่ละเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน ให้เรียงเป็นระเบียบไว้ที่เดียวกัน
หรือแฟ้มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์ของเอกสารอาจเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารจัดท าขึ้นโดย
หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสอดคล้องต่อเนื่องกัน เป็นต้น หรือเป็น
เอกสารที่มีรูปลักษณ์แบบเดียวกัน เช่น เป็นแผนที่ แผนภูมิ ภาพถ่าย แถบเสียง เป็นต้น เช่น เอกสารส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังตัวอย่างนี้ 
(1) สช 2 แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  
.1 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
/1 การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [2 ตุลาคม 2543] 
การท างานในขั้นตอนนี้จะก าหนดและเขียนหมายเลขประจ าแฟ้มที่หน้าปกและสันปกด้วยดินสอไส้อ่อนไป
พร้อม ๆ กันด้วย  
4. จัดเอกสารระดับเรื่อง (Items) ให้จัดเอกสารแต่ละเรื่องหรือแต่ละรายการให้เรียงเป็นระเบียบและอยู่ใน
สภาพที่สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุด หรือพร้อมที่จะถ่ายเป็นวัสดุย่อส่วน ถ่ายเป็นไฟล์ดิจิทัล แนวปฏิบัติใน
การจัดจดหมายเหตุระดับเรื่องนี้ เริ่มตั้งแต่ 
1) การจัดเรียงเอกสารแต่ละแผ่นให้เป็นระเบียบในล าดับที่ถูกต้อง เช่น เรียงตามล าดับวัน เดือน ปี เรียง
ตามล าดับหมายเลข เรียงตามล าดับตัวอักษรชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อสถานที่ หรือเรียงแบบผสมผสาน เป็น
ต้น 
2) การแกะลวดเย็บกระดาษหรือลวดเสียบกระดาษ แกะกระดาษกาวที่ปะเอกสาร ซ่อมแซมเอกสารที่ฉีกขาด 
คลี่เอกสารแผ่นที่พับหรือยับยู่ยี่ รวมทั้งท าความสะอาดกระดาษทีละแผ่น 
3) ก าหนดค าดรรชนีช่วยค้น 
4) ก าหนดเลขหน้าเอกสารด้วยดินสอด าไส้อ่อน โดยเขียนไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารแต่ละแผ่น และให้
ตัวเลขอยู่ในเครื่องหมาย [-] เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อมูลที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยหอจดหมายเหตุสาธารณสุข
แห่งชาติ มิใช่เป็นข้อมูลเดิมที่เจ้าของเอกสารจัดท า 
5) ในกรณีที่มีจดหมายเหตุที่ต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ หรือมีวิธีการเก็บรักษาเฉพาะปะปนอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น ภาพถ่าย วัสดุและสิ่งของมีค่า เอกสารขนาดใหญ่ สื่อโสตทัศน์ เป็นต้น ให้จัดแยกเอกสารลักษณะ
พิเศษเหล่านี้เก็บในที่เหมาะสม และจัดท าแบบโยงเอกสารแทนต าแหน่งเดิมของจดหมายเหตุที่จัดแยกออกไป 
ตัวอย่างการจัดเรียงจดหมายเหตุระดับเรื่อง จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
(1) สช 2 แผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  
.1 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
/4 การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544 [วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 
2544] 
/4.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
และฉบับที่ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2544  
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/4.2 มีหนังสือ(ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ 1 เล่ม 
/4.3 มีหนังสือปฏิรูประบบสุขภาพ: สิทธิ หน้าที่ของคนไทย โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1 เล่ม 
5. การจัดเอกสารบรรจุกล่อง  
จดหมายเหตุชุดหรือหมวดที่ได้จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้ว จะน ามาจัดบรรจุลงในกล่อง
จดหมายเหตุ ซึ่งเป็นกล่องมีฝาปิดท าด้วยกระดาษไร้กรด (Acid-free) เพ่ือจัดวางบนชั้นเก็บต่อไป  
แนวปฏิบัติในการจัดจดหมายเหตุบรรจุกล่อง มีดังนี้ 
1) จัดเอกสารชุดหรือหมวดเดียวกันอยู่ในกล่องเดียวกัน 
2) เริ่มกล่องใหม่ทุกครั้งที่จัดเอกสารชุดหรือหมวดใหม่  
3) ไม่ควรบรรจุแฟ้มเอกสารในแต่ละกล่องแน่นเกินไป ควรเว้นช่องว่างภายในกล่องประมาณ 1 นิ้ว เพื่อ
สะดวกในการดึงหรือใส่แฟ้มลงในกล่องเอกสาร เพ่ือป้องกันการช ารุดของเอกสาร 
4) จัดเรียงเอกสารตามล าดับที่ได้จัดไว้ เพื่อสะดวกในการควบคุมและสืบค้น 
5) เมื่อบรรจุเอกสารลงในกล่องเรียบร้อยแล้วให้เขียนข้อมูลที่จ าเป็น เช่น หมายเลขล าดับแรก และล าดับ
สุดท้ายของแฟ้มเอกสารที่หน้ากล่องเอกสารทุกกล่อง 
6) ก าหนดหมายเลขประจ ากล่องเอกสารแต่ละชุดด้วยตัวเลขล าดับต่อเนื่อง หรือก าหนดตามท่ีเหมาะสม 
7) เอกสารที่มีขนาดใหญ่ เอกสารประเภทสื่อโสตทัศน์ และเอกสารที่อยู่ในรูปวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่สามารถ
บรรจุในกล่องเอกสารได้ ให้แยกไว้ในที่เหมาะสม และท ารายการโยงให้ทราบว่า เอกสารดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่ใด 
 
 

4. เครื่องมือช่วยค้น 
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้จัดท าเครื่องมือช่วยค้นจดหมายเหตุซ่ึงจะอ านวยประโยชน์ ดังนี้ 
1. เพ่ือควบคุมเอกสารที่อยู่ในครอบครองไม่ให้สูญหาย 
2. เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น 
3. เพ่ือให้เอกสารอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย เป็นระเบียบ ง่ายต่อการจัดเก็บและการใช้ค้นคว้าอ้างอิง 
4. เพ่ือเป็นแหล่งเก็บรักษาเอกสารส าคัญทางการแพทย์และการสาธารณสุขของชาติ 
 
เครื่องมือช่วยค้นที่ส าคัญซึ่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้จัดท าเพื่อให้บริการ ได้แก่  
 
1. ทะเบียนรับมอบเอกสาร เป็นการรวมรายการจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุฯ จัดท าขึ้นหลังได้รับมอบ

เอกสารมาจัดเก็บ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการรับและควบคุมปริมาณเอกสารจดหมายเหตุ รายการข้อมูลส าคัญที่บันทึก
ในบัญชีทะเบียนเอกสาร ได้แก่ เลขทะเบียน วัน เดือน ปี ชื่อผู้จัดท า ชื่อผู้ส่งมอบเอกสาร ที่อยู่ ชื่อเอกสาร ปริมาณ 
ค าอธิบายเอกสาร และข้อมูลอื่น ๆ 

 
      2. บัญชีส ารวจเอกสาร เป็นการรวบรวมรายชื่อจดหมายเหตุที่ได้จัดตามหลักวิชาการจดหมายเหตุเรียบร้อย
แล้วและพร้อมที่จะให้บริการ และถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารหลักที่นิยมจัดท ามากที่สุด ข้อมูลส าคัญของบัญชี
ส ารวจเอกสาร ประกอบด้วย บทน า ประวัติหน่วยงานหรือบุคคลที่จัดท าเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
ค าอธิบายลักษณะชุดหรือหมวดเอกสาร บัญชีรายชื่อเอกสารจดหมายเหตุ ชื่อผู้จัดท าบัญชีส ารวจเอกสาร วัน เดือนปี ที่
จัดท าบัญชีส ารวจเอกสาร ภาคผนวก บรรณานุกรม และดรรชนี 
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     3. ค าอธิบายจดหมายเหตุ เป็นรายการข้อมูลที่ส าคัญของจดหมายเหตุแต่ละรายการ/แฟ้ม/ชุด/กลุ่ม เช่น 
ผู้ผลิตเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน เดือน ปีที่ผลิต ปริมาณ และเนื้อหาสาระของเอกสาร รวมถึงข้อมูลที่บ่งบอกถึงลักษณะของ
การด าเนินงาน การจัดการของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
      ปัจจุบันหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้จัดท าค าอธิบายเอกสารแล้วบางกลุ่ม เพ่ือทดลองเผยแพร่และ
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งจัดท าเฉพาะเอกสารระดับกลุ่ม โดยผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นเนื้อหาเอกสารก่อนเข้าใช้บริการภายในหอจดหมายเหตุฯ ได้ตามปกติ และหอจดหมายเหตุฯ ใช้
มาตรฐานตามค าอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ( ISAD (G) :General International Standard Archival 
Description) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานค าอธิบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the 
Development of Description Standard) ของสภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่นิยมทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย โดยสามารถจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุได้ทุกระดับ และสามารถจ าแนกอธิบาย
จดหมายเหตุได้ทั้งลักษณะเนื้อหา บริบท และโครงสร้างต่าง ๆ ของเอกสารได้อย่างหลากหลาย  ดังตัวอย่างค าอธิบาย
เอกสาร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดังนี้ 
 

ค าอธิบายเอกสาร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area)  
1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง (Reference code(s))   (1) – (4) สช 1- 4 
1.2 ชื่อเอกสาร (Title)     ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร (Date(s))    พ.ศ. 2540 – 2551  
1.4 ระดับของค าอธิบายเอกสาร (Level of description)  ระดับกลุ่ม 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จ านวนหรือขนาด)   
(Extent and medium of the unit of description)   

1.5.1 กล่องเอกสารขนาด 13 x 39 x 27 เซนติเมตร จ านวน 58 กล่อง  
 1.5.2 แฟ้มขนาด 24 x 37½ x 2 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จ านวน 3,048 แฟ้ม  
  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)  
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))  

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร  (Administrative / Biographical history)   

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เดิมชื่อ ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) มี
หน้าที่ในการขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้การจัดท า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็น “เป้าหมายเชิง
รูปธรรม” และดึงเอาภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมท างาน ร่วมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เรื่องสุขภาพมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543  

ต่อมา ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ได้จัดท า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติประสบผลส าเร็จ มีผล
บังคับใช้ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ส่งผลให้ สปรส. เปลี่ยนผ่านมาเป็น สช.  
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นับตั้งแต่นั้น ตามที่ได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่า  “ให้โอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในส่วนของส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้” 
 สช. มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นองค์กร
เลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) บทบาทหน้าที่หลักมีดังนี้ 

1. รับผิดชอบงานเลขานุการของ คสช. และ คบ. 
2. ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และด าเนินการเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ 

3. ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อจัดท าเป็นรายงาน หรือ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 

4. ด าเนินการเพ่ือให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นให้บรรลุผลตามมติของ คสช. 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามกฎหมาย หรือตามที่คณะรัฐมนตรีและ คสช. มอบหมาย 
  
2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)   

เอกสารของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับมอบตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เป็น
ต้นมา กลุ่มแรกได้แก่เอกสารผู้บริหาร แผนงานยกร่าง  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. และแผนงาน
สื่อสาธารณะ และมีแผนงานที่จะโอนย้ายเอกสารกลุ่มใหม่ๆ เมื่อจัดหมวดหมู่เอกสารและจัดท าบัญชีเอกสารกลุ่มเดิม
ส าเร็จแล้วต่อไป 

 
2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)  
  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร  (Content and structure area)  
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)   

เอกสารของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่ได้รับมอบและจัดหมวดหมู่และจัดท าบัญชีส ารวจ
เอกสารส าเร็จแล้ว ได้แก่ 

1. แผนงานยกร่าง  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 - 2550 จ านวน 18 กล่อง ประกอบด้วย การ
ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  การสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ คณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายปรับปรุงกฤษฎีกา พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ  

2. เอกสารผู้บริหาร พ.ศ. 2543 – 2550 จ านวน 6 กล่อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ (คปรส.) ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อ าพล  จินดาวัฒนะ)  

3. แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. พ.ศ. 2546 – 2548 จ านวน 7 กล่อง ประกอบด้วย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
เอกสารการประชุมกฤษฎีกา / กลั่นกรอง สกช. งาน พ.ร.บ. (47) เครือข่ายส่งเสริมกระบวนการเสนอกฎหมายภาค
ประชาชน (สกช.) วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (2548)  เอกสารงานผลักดัน พ.ร.บ. ฯ ข้อมูลการเงินและ
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งบประมาณ ข่าวหนังสือพิมพ์ / มติ ครม. / เกาะติด หนังสือเข้าส าคัญ ปี 2548 – 2550 (พ.ร.บ.) เอกสารงาน
ผลักดัน พ.ร.บ.ฯ ปี 2549 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพ ฯ เอกสาร
วิชาการ ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ปี 2548  

4. แผนงานสื่อสาธารณะ พ.ศ.2543 – 2551 จ านวน 27 กล่อง ประกอบด้วย วิทยุชุมชนเพ่ือปฏิรูประบบ
สุขภาพ โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ ฯลฯ 
 
3.2 การประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal destruction and scheduling 
information)  
 เอกสารกลุ่มนี้มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และรากเหง้าการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 
2543 เป็นต้นมา หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป 
 
3.3 การเพ่ิมข้ึนของเอกสาร (Accruals)  

สช. จะส่งเอกสารส าคัญตามที่ได้ตกลงโอนย้ายเอกสารให้หอจดหมายเหตุฯ ตามคู่มือการประเมินคุณค่า
เอกสารและก าหนดอายุเอกสารของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลังจากสิ้นปีปฏิทินทุกๆ ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 

 
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)   

การจัดเรียงเอกสารชุดนี้ จัดเรียงตามรูปลักษณ์ของเอกสาร คือ กระดาษแผ่น หนังสือ ซีดี วีดีโอ แถบ
บันทึกเสียง ภาพถ่าย แผ่นพับ และจัดเรียงตามวัน เดือน ปี ของเอกสาร 
  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access and use area)  
4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access)  

[ - ] ไม่มี 
 [ / ]  มี ระบุ....เอกสารให้บริการเฉพาะภายในห้องอ่านเท่านั้นไม่อนุญาตให้น าออกจากห้องใช้บริการ 
4.2 เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction)  

[ - ]  ไม่มี 
 [ / ]  มี ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าจัดท าส าเนาให้และเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่หอจดหมายเหตุ
สาธารณสุขแห่งชาติก าหนด 
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material)  

ภาษาไทยและอังกฤษ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร (Physical characteristics and technical 
requirements)   

กระดาษแผ่น หนังสือ ซีดี วีดีโอ แถบบันทึกเสียง ภาพถ่าย และแผ่นพับ 
4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids)    

บัญชีส ารวจเอกสาร 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area)  
5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals)   
 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ชั้น 1 (88/37)  

ซ.สาธารณสุข 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 0 2590 2364-5, 0 2590 1352 โทรสาร : 0 2590 1498  
เวลาท าการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  
อีเมล์ : naph.thailand@gmail.com  
เว็บไซต์ : www.naph.or.th 

 
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา (Existence and location of copies)    ................................................ 
5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description)             .................................................. 
5.4 ข้อความเก่ียวกับการพิมพ์ (Publication note)                  .................................................. 
  
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area)  
6.1 หมายเหตุ (Notes)  ................................................................. 
  
ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร (Description control area)  
7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's note)   

แบบค าอธิบายเอกสารนี้ใช้ข้อมูลตาม ISAD (G) : General International Standard Archival Description 
second edition ของ ICA 
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)   

การเข้าใช้เอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้เอกสารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพ
ไทย พ.ศ. 2552  
7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)   

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 

5. โครงสร้างของหอจดหมายเหตสุาธารณสขุแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

mailto:naph.thailand@gmail.com
http://www.naph.or.th/
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         โครงสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 

- งานดูแลหอ
ประวัติศาสตร์
สุขภาพ 
- งานจัดท าคลัง

พิพิธภัณฑ์ด้านการ 
สาธารณสุข 
- งานสนับสนุนด้าน

วิชาการในการจัด
แสดงแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้าน
พิพิธภัณฑ ์
- งานพัฒนาการด้าน

พิพิธภัณฑ์ศึกษา 
- งานพัฒนา

ศักยภาพของ
ภัณฑารักษ ์

 

ฝ่ายจดหมายเหตุ 

- งานรับมอบเอกสาร 
- งานวิเคราะห์และ
ประเมินคุณคา่เอกสาร 
- งานจัดหมวดหมู่
เอกสาร 
- งานจัดหนังสืออ้างอิง 
- งานอนุรักษเ์อกสาร
จดหมายเหต ุ
- งานจัดท าเครื่องมือช่วย
ค้น/Digital Archives 
- งานให้บริการสืบค้น ให้
อ่านเอกสารและหนังสือ
อ้างอิง 
- งานให้บริการส าเนา
เอกสาร 
- งานพัฒนาการด้าน
จดหมายเหต ุ
- งานพัฒนาศักยภาพของ
นักจดหมายเหต ุ

คณะกรรมการอ านวยการหอ 

จดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

ฝ่ายบริหาร 

- งานศึกษาวิจัยด้านประวตัิ-
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ความเป็นมนุษย์ทีเ่ชื่อมโยง
กับสุขภาพ การแพทย์และ
การสาธารณสุข 
- งานสร้างเสริมศักยภาพ
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ในระบบ
สาธารณสุข 
- งานจัดการความรู้ พัฒนา
ฐานความรู้ (knowledge 
base) สื่อวิชาการ และ
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคมและ
ความเป็นมนุษย ์
- งานส่งเสริมใหเ้กิดการน า
ความรู้ความเข้าใจในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคมและ
ความเป็นมนุษย์ในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
สาธารณสุข 

ฝ่ายวิชาการ 

- งานเลขานุการ
ส านักงานฯ 
- งานการเงินและ
บัญชี 
- งานแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานทรัพยากรบุคคล 
- งานพัสดุ/สารบรรณ 
- งานสื่อสารองค์กร 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์
- งานธุรการทั่วไป 

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 



หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

1. คณะกรรมการอ านวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการท างานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพ่ือให้บรรลุตาม 
เป้าหมายสูงสุด  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยการและมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 

2. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
2.1 บริหารงานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ

อ านวยการก าหนด 
2.2 บริหารงานของกองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านจดหมายเหตุและ

ตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งให้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
2.3 ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคการจัดการจดหมายเหตุแก่คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้การก าหนด

นโยบายการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.4 ให้การสนับสนุนด้านงานจดหมายเหตุ งานหอประวัติศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยและงานบริหารทั่วไปของ

กองจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บ อนุรักษ์และให้บริการข้อมูลส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย 

 
3. ฝ่ายจดหมายเหตุฯ จ านวน 6 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 งานรับมอบเอกสาร 
 งานวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร 
 งานจัดหมวดหมู่เอกสาร 
 งานจัดหนังสืออ้างอิง 
 งานอนุรักษ์เอกสาร 
 งานจัดท าเครื่องมือช่วยค้น/Digital Archives 
 งานให้บริการสืบค้น ให้อ่านเอกสารและหนังสืออ้างอิง 
 งานให้บริการส าเนาเอกสาร 
 งานพัฒนาการด้านจดหมายเหตุ 
 งานพัฒนาศักยภาพของนักจดหมายเหตุ 
 งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

4. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 งานดูแลหอประวัติศาสตร์สุขภาพที่แสดงนิทรรศการข้อมูลจดหมายเหตุและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 งานจัดท าคลังพิพิธภัณฑ์ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข 
 งานสนับสนุนด้านวิชาการในการจัดแสดงด้านพิพิธภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 งานพัฒนาการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 
 งานพัฒนาศักยภาพของภัณฑารักษ์เพ่ือดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์ 
 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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5. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
5.1   งานศึกษาวิจัย จ านวน ๔ คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 ท าการค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์  สังคมศาสตร์  และความเป็นมนุษย์   
(Health social sciences and humanities) ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ การแพทย์และการ
สาธารณสุข 

 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและมิติความเป็นมนุษย์ที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ 

 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    5.๒ งานสร้างเสริมศักยภาพวิชาการ จ านวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือ
ทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ ในการท างาน 

 พัฒนาฐานความรู้  (knowledge base) สื่ อวิ ชาการ และกระบวนการ เรียนรู้ ด้ าน
ประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์ 

 งานส่งเสริมให้เกิดการน าความรู้ความเข้าใจในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและความเป็นมนุษย์
ในการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา 

 
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานเลขานุการส านักงาน 
 งานการเงินและบัญชี 
 งานแผนงานและงบประมาณ 
 งานทรัพยากรบุคคล 
 งานพัสดุ/งานสารบรรณ 
 งานสื่อสารองค์กร 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 งานธุรการทั่วไป 

 


