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แบบฟอรมการบันทึก 

ทะเบียนวัตถุ / หนังสือ  เอกสาร /

ภาพถาย 

 

 

 
 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสยัในการจดัเก็บรายการใด สอบถามได้ท่ี 

กลุม่พฒันาระบบการจดัการความรู้ สถาบนัวิจยั จดัการความรู้ และมาตรฐานการควบคมุโรค 

     โทร  02-5903251-3 ตอ่ 14, 15, 17, 18, 19 
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ที่มาของการเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหต ุ

ในปพ.ศ.2561 จะเปนวาระครบรอบ 100 ปของการสาธารณสุขไทย ซ่ึงเปนโอกาสสําคัญท่ี
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และกรมอ่ืนๆรวมท้ังกองในสังกัดและหนวยงานเครือขายจะไดรวมกัน
ทบทวน กระตุนใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวประวัติศาสตรสุขภาพและการสาธารณสุขไทยท่ีผานมา รวมท้ังให
ความสําคัญกับบุคคลท่ีไดบุกเบิก ทุมเทและมีสวนรวมสรางสรรคผลงานความสําเร็จในอดีต ซ่ึงก็ไดสงผลให
ประชาชนไทยมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคติดตอรายแรงหลายโรค ท้ังเปนการเสริมสรางแรงบันดาลใจใหกับคน
รุนใหม เกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานแนวคิดและปฏิบัติการตอระบบสุขภาพและงานปองกันควบคุมโรค
อยางสรางสรรค บนรากฐานความรูและภูมิปญญาอยางยั่งยืน เพ่ือปนรากฐานสําคัญในการพัฒนางานตอไป  

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดกิจกรรมหลายอยางในการเฉลิมฉลองวาระสําคัญดังกลาว ไดแก 
ควรมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุของแตละกรม  การศึกษาวิจัยและงานวิชาการดาน
ประวัติศาสตรสาธารณสุข รวบรวมสรุปรายงาน เรื่องราวและภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในอดีต ผลิตของท่ีระลึก 
มอบรางวัลเชิดชูคุณคาผูท่ีทุมเท เสียสละและเปนตัวอยางท่ีดีแกอนุชนรุนหลัง ฯลฯ  

กรมควบคุมโรคเห็นความสําคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ เพ่ือเปนแหลง
รวบรวม จัดเก็บเอกสารและวัสดุท่ีมีคุณคา ใหเปนแหลงเรียนรูและสรางสํานึกทางประวัติศาสตรของงานปองกัน
ควบคุมโรค ไดมีการจัดทําโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรคข้ึน ตั้งแต ป 2558 
โดยดําเนินกิจกรรมหลายอยางมาอยางตอเนื่อง (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)  

 

 จากการประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ งานจดหมายเหตุ กรม
ควบคมุโรค(เพ่ือเตรียมการจัดงาน 100 ปการสาธารณสุขไทย) 
             เม่ือ วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.30น.  ณ หองประชุมสบายใจ  สํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลง ชั้น 4 อาคาร 3  ในวาระ 3.4 : แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ภาพ วัสดุ/อุปกรณ ของรพ.บางรัก
และหนวยงานอ่ืนในสังกัดกรมฯ  

ฝายเลขาฯไดเสนอท่ีประชุมวา  สืบเนื่องจากการท่ีรพ.บางรักจะตองทุบท้ิงอาคารเดิม เพ่ือกอสราง
อาคารใหม ทานอดีตอธิบดี (นพ.อํานวย กาจีนะ) ไดมอบใหสถาบันวิจัยฯรวมกับหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการสํารวจขาวของวา มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ อะไรบางท่ีสามารถเก็บมาเขา
พิพิธภัณฑกรมควบคุมโรคท่ีกําลังจะจัดสรางข้ึน  ซ่ึงจากการไปสํารวจพบวามีเครื่องมือทางหองปฏิบัติการ โตะ 
เกาอ้ี  OPD Card ท่ีอาจนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑได (ปรากฎตามภาพท่ีเสนอท่ีประชุม) และเพ่ือใหเกิดแนว
ปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืนในสังกัดกรมฯ ฝายเลขาฯ จึงไดเสนอ ดังนี้ 

1.ใหทุกหนวยงานแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรอง หนังสือ เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ 
ภาพถาย ท่ีอาจมีคุณคาทางประวัติศาสตรกอนทํากิจกรรม 5 ส. หรือการกําจัดท้ิง(เพราะตองการใชสถานท่ี 
หรือคิดวาเกาไมมีประโยชนแลว ฯลฯ) โดยใหทําทะเบียนไว ของอยูท่ีหนวยงานเดิมไปกอน 
 2.ใหทุกหนวยงานคนหา บุคคล/ ชุมชนท่ีเปนตนแบบของการควบคุมโรคในระดับพ้ืนท่ีหรือในมิติ
ตางๆและมีคุณคาเชิงประวัติศาสตร เพ่ือรวบรวมและไดดําเนินการรวมในภาพกรมฯ 
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ตอจากนั้น  ฝายเลขาฯไดนําเสนอ (ราง) แบบฟอรมการจัดเก็บหนังสือ /เอกสาร /วัสดุ /อุปกรณ/ภาพถายใหท่ี
ประชุมพิจารณา 
 

นายแพทยสมบัติ  แทนประเสริฐสุข  ประธาน ไดย้ําเนนวา ในชวงท่ีรอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ  สิ่งท่ีสําคัญและ
จําเปนตองรีบดําเนินการโดยเร็วและตอเนื่อง คือ วางระบบการลงทะเบียนขาวของของทุกหนวยงาน เพ่ือ
ปองกันมิใหขาวของหายไป พรอมหาท่ีจัดเก็บขาวของเหลานี้ไวกอน  ซ่ึงในเบื้องตนนี้ใหเก็บไวท่ีสถาบันปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กอน 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามท่ีเสนอ  ใหฝายเลขาฯดําเนินการเสนอกรมฯใหสั่งการ 
(ขอมูลจากสรุปรายงานการประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ งานจดหมายเหตุ กรมควบคุมโรค
(เพ่ือเตรียมการจัดงาน 100 ปการสาธารณสุขไทย) 
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สารบัญ 

 หนา 
-ท่ีมาของการเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ 2-3 
-แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการบันทึกลงทะเบียน  
1. แบบฟอรมการบันทึกทะเบียนวัตถุ 5 

    -คําอธิบายแบบฟอรม 6 

   -ต.ย.การบันทึกทะเบียนวัตถุ 7-8 
2.แบบฟอรมการบันทึกหนังสือ/เอกสาร 9 

    -ต.ย.การบันทึกหนังสือ 10 
3. แบบฟอรมการบันทึกภาพถาย 11 

    -ต.ย.การบันทึกภาพถาย 12 

4. ภาคผนวก 13 
   -รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเตรียมการจัดตั้ง 
    พิพิธภัณฑกรมควบคุมโรค 

14-20 
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1. หนวยงาน / เลขประจําวัตถุ /ปท่ีลงทะเบียนรับวัตถุ  
2. ชื่อวัตถุ 
3. วัสดุท่ีทํา 
4. รูปทรง/ขนาดวัตถุ 
5. สภาพวัตถุ 
6. แหลงผลิต (ถาทราบ) 
7. ป พ.ศ.ท่ีใชงาน 
8. ประโยชนใชสอย 
9. ประวัติ/เรื่องราว 
10. วิธีการทํางาน 

11. สถานท่ีเก็บ/จัดแสดง 
12. ผูใหขอมูล 
13. ผูบันทึก 
14. วันท่ีบันทึก 
15. ภาพถายของวัตถุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมการบันทึกทะเบียนวัตถ ุ
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คําอธิบายแบบบันทึกทะเบียนวัตถ ุ

 
ช่ือหัวขอ คําอธิบาย 

1. หนวยงาน /เลขประจํา
วัตถุ/ปท่ีลงทะเบียนรับวัตถุ 

เปนการใหเลขวัตถุท่ีใหแกวัตถุแตละชิ้น ใชชื่อหนวยงานเปนตัวตนและตอ
ดวยตัวเลข 3 หนวย เชน สคร.12/001/59  หมายถึง เปนทะเบียนวัตถุ 
ชิ้นท่ี 1 ของสคร.12 สงขลาและลงทะเบียนรับวัตถุนี้ในป2559 

2. ช่ือวัตถุ ระบุชื่อของวัตถุชิ้นนั้น เชน  เครื่องวัดความดัน   
3. วัสดุท่ีทํา บอกประเภทของวัสดุท่ีเปนองคประกอบ  เชน  ไม  ทองเหลือง หิน โลหะ

ผสม ฯลฯ 
4. รูปทรง/ขนาดวัตถุ อธิบายรูปทรงของวัตถุ เชน เปนแทงสี่เหลี่ยม มีฐานตั้งทําดวยไม.... 

ระบุขนาดกวาง x ยาว x สูง x หนา 
     5. สภาพวัตถุ ระบุสภาพของวัตถุ ณ ตอนนั้น เชน สมบูรณ  , หรือมีอะไรแตกหักเสียหาย 

6. แหลงผลิต (ถาทราบ) ระบุแหลงผลิต  เชน ประเทศเยอรมัน 
     7.  ป พ.ศ.ท่ีใชงาน ระบุป พ.ศ.ท่ีนําวัตถุนี้มาใชงาน 
     8. ประโยชนใชสอย บอกประโยชนของการนําวัตถุนี้ไปใช เชน วัดขนาดน้ําหนักขาของผูปวยโรค

เทาชาง (ถังยูเรกา ของ สคร.12) 
     9. ประวัติ/เรื่องราว บอกเลาถึงประวัติของวัตถุชิ้นนี้โดยยอ ไดแก จัดทําโดยใคร เจตนารมณการ

สรางในตอนตน จนมาถึงปจจุบัน 
    10. วิธีการทํางาน อธิบายวิธีการทํางานของวัตถุชิ้นนี้ 
    11. สถานท่ีเก็บ/จัดแสดง บอกสถานท่ีท่ีจัดเก็บวัตถุนี้ 
    12.ผูใหขอมูล /เบอรโทร. 
          /E-Mail 

ระบุชื่อผูใหขอมูล /เบอรโทรท่ีติดตอได/ E-Mail 

    13.  ผูบันทึก ระบุชื่อผูบันทึกขอมูล 
    14. วันท่ีบันทึก ระบุวัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก 
    15.  ภาพถายของวัตถุ เปนภาพถายของวัตถุชิ้นนี้  อาจมีภาพหลายมุม (ถามีความหนา ความลึก) 

เพ่ือใหเหมือนของจริงมากท่ีสุด ควรมีการเปรียบเทียบกับวัสดุอ่ืน หรือมีไม
บรรทัดเทียบใหเห็นขนาดของจริง 
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ตัวอยาง การบันทึกทะเบียนวัตถุ 
ลํา
ดับ 

ช่ือหัวขอ ขอมูล 

1. หนวยงาน/ เลขประ 
จําวัตถุ/ปท่ีลง 
ทะเบียนรับวัตถุ   

สคร.12 /001/59 

2. ช่ือวัตถุ ถังยูเรกา (eureka) 
3. วัสดุท่ีทํา   อลูมิเนียม 
4. รูปทรง/ขนาดวัตถุ   เปนตัวถัง ทําดวยอลูมิเนียมรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คลายหมอตมกวยเตี๋ยว ขนาด

ความยาว 30 เซนติเมตร ความกวาง 21 เซนติเมตร และความสูง 56 เซนติเมตร 
จุน้ําปริมาตร 24 ลิตร 

5. สภาพวัตถุ   สมบูรณ 
6. แหลงผลิต    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. ป พ.ศ.ท่ีใชงาน   ป พ.ศ.2540 
8. ประโยชนใชสอย   เปนอุปกรณวัดขนาดขาของผูปวยโรคเทาชางท่ีมีระยะบวมโต 
9. ประวัติ/เรื่องราว   ในอดีตเจาหนาท่ีสาธารณสุขจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมและใหยาผูปวยโรคเทาชาง 

เดือนละครั้ง แตเจาหนาท่ีไมสามารถประเมินไดวาผูปวยท่ีมีอาการขาบวมโต มี
อาการขาบวมลดลงหรือไม ป พ.ศ.2540หัวหนาสุนทรและทีมเจาหนาท่ี
สาธารณสุข (คุณดุสิต คุณมนนิตย คุณอํานวย คุณสุภาพ) จึงไดประดิษฐอุปกรณท่ีใช
ในการวัดขนาดขาของผูปวย แตเดิมทํารูปทรง กระบอก อีก 1 ปตอมาจึงพัฒนาเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยม นพ.สุวิช ธรรมปาโลเปนผูตั้งชื่อ “ถังยูเรกา” เพราะการทํางานของ
ถังใชหลักทฤษฎีของอารคิเมดีส 

10. วิธีการใชงาน เริ่มจากการเติมน้ําลงไปจนเต็มถัง จากนั้นเปดกอกน้ํา เพ่ือปลอยน้ําจากภายในตัวถัง
ใหไหลออกมาจนถึงระดับเดียวกับกอกน้ํา เม่ือน้ําหยุดนิ่งใหปดกอกน้ํา และจึงให
ผูปวยหยอนขาลงไปในถัง จากนั้นจึงเปดกอกน้ําเพ่ือใหน้ําท่ีเกิดจากการแทนท่ีของ
ขาผูปวยไหลออกมาจากกอกน้ําดังกลาว ตามหลักของอารคิเมดีส วา “น้ําหนักของ
วัตถุท่ีหายไปในน้ํา จะเทากับน้ําหนักของน้ําท่ีถูกวัตถุนั้นแทนท่ี” เปนท่ีมาของชื่อ 
“ถังยูเรกา” จากนั้นใชบีกเกอร (Beaker) ขนาด 5 ลิตร รองรับน้ําและนําน้ําไป
คํานวณหาปริมาตร เพ่ือบันทึกในแบบบันทึกการติดตามอาการบวมโตของขาผูปวย
โรคเทาชาง หลังจากการใชงานอุปกรณชนิดนี้แลว จะทําความสะอาดดวยน้ํายาเดท
ตอล (Dettol) เปนรายๆไป 

11. สถานท่ีเก็บ/จัด
แสดง   

สํานักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดตอและการสาธารณสุข       ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส 

12. ผูใหขอมูล   คุณสุมาศ ลอยเมฆ  วันท่ี  5 มิถุนายน 2559 
คุณสุพิทย วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
คุณมนิตย  วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
นพ.สุวิช  ธรรมปาโล วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 
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13. ผูบันทึก   นางสาวเจนจิรา  นาดํา  โทร. 08 6965 5023 
E-Mail : tang_autt@hotmail.com 
 

14. วันท่ีบันทึก   วันท่ี  15 กันยายน 2559 
 

15. ภาพถายของวัตถุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หมายเหต ุ: ขอขอบคุณหนวยงาน สคร.12 สงขลา ท่ีกรุณาใหขอมูลเพ่ือจัดทําเปนตัวอยาง                

 

 

 

 

 

ตอมา พัฒนาเปนรูปทรง

สี่เหลี่ยม 

ภาพ 

ถังยูเรกาท่ีประดิษฐข้ึน 

ครั้งแรก 
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 ช่ือหัวขอ คําอธิบาย 
1. หนวยงาน /เลขประจําวัตถุ เปนการใหเลขทะเบียนแกหนังสือ/เอกสารแตละชิ้น  ใชชื่อหนวยงานเปน

ตัวตนและตอดวยตัวเลข 3 หนวย เชน สถาบันวิจัยฯ/001 หมายถึง เปน
ทะเบียนหนังสือ/เอกสารเลมท่ี 1 ของสถาบันวิจัยฯ 

2. ช่ือหนังสือ/เอกสาร ระบุชื่อของหนังสือ/เอกสาร   
3. เนื้อหาโดยยอ สรุปเนื้อหาโดยยอของหนังสือ/เอกสาร 
4. ช่ือผูแตง ระบุชื่อผูแตงหนังสือ/หรือชื่อผูเขียนเอกสาร 

     5. สํานักพิมพ ระบุชื่อสํานักพิมพ  ถาเปนเอกสารระบุชื่อหนวยงานท่ีเปนเจาของเอกสาร 
     6.  ป พ.ศ.ท่ีพิมพ ระบุป พ.ศ.ท่ีพิมพหนังสือ/เอกสาร 
     7. ขนาดหนังสือ ระบุขนาดของหนังสือ กวาง xยาว x สูง 
     8. จํานวนหนา ระบุจํานวนหนา 
    9. สภาพหนังสือ/เอกสาร ระบุสภาพหนังสือ/เอกสาร ดี  ปานกลาง  หรือชํารุด 
    10. สถานท่ีเก็บ/จัดแสดง บอกสถานท่ีท่ีจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร 
    11. ผูบันทึกขอมูล /เบอร  
          โทร. /E-Mail 

ระบุชื่อผูบันทึกขอมูล /เบอรโทรท่ีติดตอได/ E-Mail 

    12. วันท่ีบันทึก ระบุวัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก 
    13. รับครั้งท่ี/เลขทะเบียน บริเวณมุมซายบนของหนังสือ 

-ระบุครั้งท่ี/ปพ.ศ.ท่ีรับหนังสือนี้ 
-ระบุชื่อบุคคลท่ีเปนผูใหหนังสือ  
-ระบุเลขทะเบียนของหนังสือ  

14. ภาพถายของหนังสือ 
/เอกสาร 

เปนภาพถายของหนังสือ/เอกสารเลมนี้   
 
 
 
 

             

  

  

 

แบบฟอรมการบันทึกหนังสือ/เอกสาร 
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               ตัวอยาง การบันทึกทะเบียนหนังสือ     

ช่ือหัวขอ คําอธิบาย 
1. หนวยงาน /เลขประจําวัตถุ สถาบันวิจัยฯ 025  

( เปนทะเบียนหนังสือเลมท่ี 25 ของสถาบันวิจัยฯ) 
2. ช่ือผูใหหนังสือ/ครั้งท่ีรับ/       

เลขทะเบียนหนังสือ 
(อ.สุชาติ 1) 
รับครั้งท่ี 1/2559 
เลขทะเบียน 025 

3. ช่ือหนังสือ/เอกสาร พระบําราศนราดูร   
4. เนื้อหาโดยยอ เปนหนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พระบําราศนราดูร (บําราศ 

เวชชาชีวะ) บอกเลาประวัติพระบําราศ, คําไวอาลัยของผูบังคับบัญชา ญาติ 
มิตรท่ีมีตอพระบําราศ, ประวัติ รพ.บําราศนราดูร ,บันทึกผลงานสําคัญของ
พระบําราศ, และบันทึกความทรงจําของพระบําราศในเรื่องตางๆ 

5. ช่ือผูแตง หลายคน 
6. สํานักพิมพ โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย  หนาวัดบวรนิเวศวรวิหาร บางลําภู กทม. 
7. ป พ.ศ.ท่ีพิมพ ป พ.ศ. 2538 
8. ขนาดหนังสือ หนังสือ กวาง 8.0 นิ้ว x ยาว 9.5 นิ้ว  
9. จํานวนหนา จํานวน  494  หนา 
10.  สภาพหนังสือ/เอกสาร สภาพดี   
11.  สถานท่ีเก็บ/จัดแสดง สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค   

กรมควบคุมโรค 
12.  ผูบันทึกขอมูล /เบอร  

 โทร. /E-Mail 
นางมณี  สุขประเสริฐ  /เบอรโทร 08 1867 4052 
 E-Mail : manee_suk2005@hotmail.com 

13.  วันท่ีบันทึก วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 
14.  ภาพถายของหนังสือ 

/เอกสาร 
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    ช่ือหัวขอ คําอธิบาย 
1. หนวยงาน /เลขประจําวัตถุ เปนการใหเลขทะเบียนแกภาพถาย  ใชชื่อหนวยงานเปนตัวตนและตอดวย

ตัวเลข 3 หนวย เชน สถาบันวิจัยฯ /001 หมายถึง เปนทะเบียนภาพท่ี 1 
ของสถาบันวิจัยฯ 

2. ประเภทภาพ ระบุประเภทของภาพ ไดแก 
ภาพสี   ภาพขาว-ดํา   ภาพสไลด (3.5 mm)  

3. ขนาดของภาพ ระบุขนาด กวาง x ยาว 
4. เนื้อหาภาพ ระบุชื่อบุคคลท่ีปรากฏในภาพ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ปท่ีบันทึกภาพ เชน 

 - “น.พ........... อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอรวมรณรงคหยอดวัคซีนโปลิโอ
ใหกลุมชาวเขา พ.ศ.2517”                       
  -“การตรวจรางกายประชาชนเพ่ือคนหาผูปวยโรคคุดทะราด พ.ศ.249  
หมายเหตุ : ขอมูลภาพอาจไมมีความสมบูรณก็ได 
 

5. สภาพ ระบุสภาพของภาพ ไดแก ดี  ปานกลาง  ชํารุด 
     6. สถานท่ีเก็บ/จัดแสดง ระบุสถานท่ีเก็บหรือจัดแสดงภาพดังกลาว 
     7. ข่ือผูบันทึกขอมูล /เบอร  
          โทร. /E-Mail 

ระบุชื่อผูบันทึกขอมูล /เบอรโทรท่ีติดตอได/ E-Mail 

    8. วันท่ีบันทึก ระบุวัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก 
9. ภาพถาย เปนภาพถายของภาพนั้น   

                        

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมการบันทึกทะเบียนภาพถาย 
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ตัวอยางการบันทึกทะเบียนภาพถาย 

  ช่ือหัวขอ คําอธิบาย 
1. หนวยงาน / 

เลขประจําภาพถาย 
สถาบันวิจัยฯ /001  
 

2. ประเภทภาพ    ภาพขาว-ดํา    
3. ขนาดของ

ภาพ 
 กวาง 3.5 นิ้ว x ยาว 5 นิ้ว 

4. เนื้อหาภาพ เปนภาพสถานีกีฏวิทยา จังหวัดเลย ในสังกัดกรมอนามัย ชวงป พ.ศ.2507-2509 
(จําปท่ีถายไมไดแนชัด) เจาของภาพคือนายแพทยสุชาติ  เจตนเสน ถายในชวงการ
สํารวจสิ่งแวดลอมของแมน้ําปง  เก็บหอยเพ่ือหาพยาธิ กอนการสรางเข่ือนภูมิพล (ในทีม
สํารวจมีเจาหนาท่ีของงานควบคุมไขมาลาเรีย จึงมีการถายภาพสถานีกีฏวิทยา) 

5. สภาพ สภาพของภาพ    ดี   
     6. สถานท่ีเก็บ/
จัดแสดง 

สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค 

     7. ข่ือผูบันทึก
ขอมูล /เบอรโทร.  
/E-Mail 

นางมณี  สุขประเสริฐ  /เบอรโทร 08 1867 4052 
 E-Mail : manee_suk2005@hotmail.com  

    8. วันท่ีบันทึก 
ขอมูล 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

6. ภาพถาย 
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ภาคผนวก 

 

รายงานความกาวหนา 

การเตรียมการจัดต้ังพิพธิภัณฑ/งานจดหมาย
เหตุและการจัดงาน 100 ปการสาธารณสุขไทย  

ของกรมควบคุมโรค 
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รายงานความกาวหนา 

การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ/งานจดหมายเหตุ  และการจัดงาน 100 ปการสาธารณสุขไทย  
ของกรมควบคุมโรค 

(จัดทําวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 เพ่ือเสนอตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร) 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ ตามคําสั่งกรมควบคุมโรคท่ี 432 /2559 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2559 แตงตั้ง 
       1.1 คณะกรรมการอํานวยการ (อธิบดีเปนประธาน) 
       1.2 คณะท่ีปรึกษา (ศ.นพ.ธีระ รามสูต เปนประธาน) 
       1.3 คณะทํางาน (นพ.สุเทพ รองอธิบดี เปนประธาน) มีผูแทนทุกหนวยงานเปนคณะทํางาน 
     มีการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 เปนการรายงานความกาวหนาตางๆท่ี

สถาบันวิจัยฯไดดําเนินการ และมีมติท่ีสําคัญ ๆ คือ 
           1) ในเบื้องตนเสนอใหจัดตั้งพิพิธภัณฑ โดยใชอาคาร

คลีนิคตรวจผิวหนังของสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
บางเขน ซ่ึงจะมีการปดใหบริการอยางถาวร   โดยให
สถาบันวิจัยฯประสานเบื้องตนกับสถาบันปองกันควบคุมโรค
เขตเมือง (ซ่ึงแตเดิมมีแนวทางจะเตรียมจัดเปนพิพิธภัณฑ
โรคเรื้อน) 

           2) มอบหมายใหสถาบันวิจัยฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ในชวง 3 ป (ป60-62) โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมจัดตั้ง
พิพิธภัณฑถาวรของกรมฯ 
    3) ใหมีการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาทุก 3 เดือน  

 

2. รวบรวมขอมูลเชิงประวัติศาสตร การพัฒนาการ ความสําเร็จของงานปองกันควบคุมโรค   
 2.1 จัดพิมพหนังสือชื่อ “40 ป ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค”และ “42 ป ครบรอบวันสถาปนา 

กรมควบคุมโรค”  ในเลม มี Timelineของการพัฒนาในแตละยุค 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   

เอกสารประกอบ
วาระท่ี 2.1 
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 2.2  จัดพิมพหนังสือ“Unseen กรมควบคุมโรค ...เสนทางประวัติศาสตรและความทรงจํา”  
ประกอบดวย 7 หัวขอเรื่อง 

1) จากเกาะไผ สูกลุมโรคติดตอระหวางประเทศ 118 ปของดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ 

2) สํานักคนเปนโรคเรื้อน นิคมโรคเรื้อนสูการเปนชุมชนปกติ 93 ป  
   การขจัดโรคเรื้อนในสังคมไทย 
3) เสนทางโรงพยาบาลบางรัก..86 ป ของงานควบคุมกามโรคใน 
    ประเทศไทย 
4) เสนทาง 84 ป จากหนวยควบคุมไขจับสั่น..สูสํานักโรคติดตอนําโดย

แมลง 
5) จากสถานตรวจโรคปอดยศเส...มาสูบางโคล   67 ปกับงานวัณโรค 
    ในประเทศไทย 
6) 54 ป สถานบําบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฏกษัตริยาราม กับการบําบัดโรค

เรื้อนในเขตเมือง 
7) 37 ป ศูนยพัทยารักษ…สูการบริการดวยหัวใจ 
 

2.3 หนังสือ “จากไมใหญ ถึงตนกลา” เปนการรวบรวมบทความท่ีสัมภาษณ “ผูรู”ซ่ึงเกษียณอายุ
ราชการและมีประสบการณสูงในดานการบริหารหรือการดําเนินงานโครงการสําคัญตางๆ เปนท่ี
ยอมรับกับบุคลากรในกรมฯ  ทานไดบอกเลาแนวคิดในการทํางานและการใชชีวิต ผลงาน
ความสํา เร็จ   สิ่ ง ท่ีอยากฝากให กับผู ท่ีมารับงานตอ  เนื้ อหา
ประกอบดวย 

 1) พญ.ฉายศรี สุพรศิลปชัย : เข็มทิศยุทธศาสตรปูทางการควบคุม 
        โรคใหเห็นผล 
    2) นพ.ศุภชัย ฤกษงาม : จุดประกายการรักษาโรคเอดส ความ            
        พยายามท่ีใกลความจริง 
    3) สพ.ญ.ดาริกา  ก่ิงเนตร : ภาคีระหวางประเทศ กําลังสําคัญของ  
        การพัฒนาระบบคุมกันโรค 
    4) นพ.โสภณ เมฆธน : กรมควบคุมโรคกับการเปนท่ีพ่ึงใหกับ  
        ประชาชนดานสาธารณสุข 
    5) นพ.คํานวณ อ้ึงชูศักดิ์ : ความสําเร็จของการควบคุมโรค เริ่มตนท่ี 
        การเฝาระวัง 
    6) นพ.ภาสกร  อัครเสวี : การสรางเครือขาย กุญแจสําคัญนํางานระบาดวิทยาสูความสําเร็จ 
    7) นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน : “คน” ปจจัยสําคัญในการปองกันควบคุมโรค 
    8) พญ.วราภรณ ภูมิสวสัดิ์ : รางวัล UNPSA เครื่องมือสูการบรรลุวิสัยทัศนกรมควบคุมโรค 
    9) นายวันชัย อาจเขียน : จง “เรียน” ให “รู” เปนครูเขาได 
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    10) นางอุบลรัตน นฤพนธจิรกุล : ความกลมกลืนกับคนในพ้ืนท่ี ชวยใหการสอบสวนโรคงายยิ่งข้ึน 
    11) นพ.อํานวย กาจีนะ : พลิกรูปแบบการคลังสาธารณสุขฝาวิกฤติตมยํากุง  
   
3. จัดนิทรรศการแสดงTimelineของการพัฒนาในแตละยุค ในการสัมมนาวิชาการ และนํามาจัดแสดง 
ท่ีหองโถงอาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค (ปจจุบันไมมีการจัดแสดงแลว) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (ป 2558-2559) จัดเวที ผูรูเห็นทางประวัติศาสตร(Witness Seminar)  โดยเชิญบุคคล(ใน

ตํานาน) 

ของโรคตางๆ มาบอกเลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ เพ่ือจัดเก็บเปนชุดความรู 

มีการบันทึกเปนวีดีโอเก็บไว  จํานวน  11 เรื่อง ดังนี้ 

1) “ประวัติศาสตรงานปองกันควบคุมโรคเรื้อนในประเทศไทย" 

2) “ยอนรอย...การดูแลรักษาผูปวยเอดสยุคแรกถึงปจจุบัน" 

3) “ประวัติศาสตร..พัฒนาการและกาวตอไป..ของทีมสอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT)" 

4) “ความเปนมา..วิวัฒนาการและการขับเคลื่อนของกฎหมายควบคุมยาสูบไทย” 
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5) “ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเทาชางในประเทศไทย (ภาค1)”(ยุทธศาสตรและ

นโยบาย) 

6) “ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการงานควบคุมโรคเทาชางในประเทศไทย  (ภาค2)”(ภาคสนามและ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ) 

7) “กามโรค จากอดีตท่ีลือลั่น...สูปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง” 

8) “ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย” 

9) “วิวัฒนาการและจุดเปลี่ยนงานควบคุมโรคมาลาเรียของประเทศไทย” 

10)  “ยอนอดีต...ความสําเร็จและความกาวหนาในการกวาดลางโปลิโอของประเทศไทย” 

11)  “การดูแลรักษาผูปวยโรคซารสรายแรกของประเทศไทย” 

 

5. เผยแพรขอมูลความรูเชิงประวัติศาสตรผาน “ถนน...ความรู” 

   

 

 

 

 

 

 

6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “เตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุของกรมควบคุม
โรค” (เพ่ือเตรียมความพรอมการจัดงาน 100 ปการสาธารณสุขไทย) เพ่ือเปนการถายทอดความรู
ให กับคณะทํางานของทุก
หนวยงาน ใหกับคณะทํางาน 
จํานวน 66 คน เ ม่ือวัน ท่ี 
27-29 เม.ย.59  ณ.โรงแรม
เพิรล รีสอรท  อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค 
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ยภ าพ
คณะทํางานฯให มีความรู 
ความเขาใจในแนวคิดของการ
จัดทําและบริหารจัดการหอ
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
ใหเปนแหลงเรียนรูของงาน
ปองกันควบคุมโรค  รวมท้ัง



18 
 

เพ่ือฝกทักษะคณะทํางานฯ ใหสามารถสืบคนหาหลักฐานจากขาวของและเรื่องราวการทํางาน รวมท้ัง
สามารถบันทึกชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของและวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตรในเบื้องตน เพ่ือจัดเก็บขอมูลเชิง
ประวัติศาสตรตอไป การประชุมนี้ ได(ราง) Mind mapของโรค 12 โรค  ไดแก โรคไขเลือดออก 
มาลาเรีย ไขชิคุนกุนยา โปลิโอ โรคเทาชาง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โรคไมติดตอ โรค
ไขทรพิษ วัณโรค โรคเรื้อน โรคเอดสและกามโรค อหิวาตกโรค 
 
7. มีการจัดประกวดภาพถายในอดีต  2 ครั้ง เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธและเปนฐานขัอมูลใน

การคนควาตอ  
   -ครั้งแรกจัดในงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ ประจําป59 (วันท่ี27- 29 
มกราคม59 โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการ แจงวัฒนะ) มีผูสงภาพเขาประกวด จํานวน 45 ภาพ  
  - ครั้งท่ีสองจัดในงานประชุมวิชาการ “42 ป ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค” (วันท่ี 19-20 
กันยายน 59  โรงแรมมิราเคิล  หลักสี่ กรุงเทพฯ)  มีผูสงภาพเขาประกวด จํานวน 99 ภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจซากลูกนํ้ายุงกนปลองเมือ่50ปกวาป
กอน ตองมีการถือปนคุมกันความปลอดภัย 

เก็บข้าวของในบ้านก่อนพน่ดีดีที (พ.ศ.2502 

การสาํรวจหาผู้ ป่วยโรคเท้าช้างในอดีต 
เมรุเผาศพใน รพ.บําราศ (ในอดตี) ทบุทิง้เมื่อปี2534 

เป็นรพ.แหง่เดยีวในประเทศไทยท่ีมีเมรุเผาศพในรพ. 

ตะเกียงฉายภาพยนตร์ ของหนว่ย

ควบคมุโรคคดุทะราดเคลือ่นท่ี 

พ.ศ. 2493 - 2506 
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8. เก็บรวบรวมภาพถาย /ภาพสไลด ในอดีตของ นพ.นัดดา  ศรียาภัย ซ่ึงทานเปนปรมาจารยดานวัณ

โรค>1000 ภาพ โดยฝากไวท่ีหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
9.  กรมควบคุมโรคไดมอบรางวัลเกียรติยศ เหรียญขุนประเมินวิมลเวชช แก อาจารยนายแพทยสุชาติ  เจ
ตนเสน ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนผูอุทิศตนเพ่ืองานปองกันควบคุมโรค และเปนตัวอยางท่ีดีของผูท่ีทํางาน
ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  มีผลงานท่ีสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
(ในงานประชุมวิชาการ 42 ป ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค วันท่ี 19-20 กันยายน 59) 
 

 
 
10. โครงการศึกษาวิจัย/จัดทําประวัติศาสตรสวนบุคคลท่ีควรยกยอง  
    1) เรื่อง ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของไขมาลาเรียในประเทศไทย (เสร็จป 60) 
    2) ประวัติบุคคล (อ.สุชาติ เจตนเสน) (เสร็จป 60) 
    3) หนังสอื “84 ป ชีวิตดั่งสายน้ํา” ของ ศ.นพ.ธีระ รามสูต (เสร็จแลว) 
 
  

สถานพยาบาลรักษานักโทษ 
 วัณโรคท่ัวประเทศไทย สถานตรวจโรคปอด(เกา) ท่ียศเส 
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หมายเหตุ  ในป 2560 กรมควบคุมโรคจะมีโครงการศึกษาวิจัย/ประวัติศาสตรสวนบุคคลท่ีควรยกยอง  
จํานวน  6   เรื่อง  ไดแก 

1) วิวัฒนาการของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) : กระดูกสันหลังของการปองกัน 
ควบคุมโรค 

2) ความสําเร็จของการกําจัดโรคติดตอในอดีต (ไขทรพิษ คุดทะราด กาฬโรค) 
3) ประวัติศาสตร เหตุการณ บุคคลสําคัญ ในรอบ 100 ป กรมควบคุมโรค 
4) ประวัติศาสตรและเสนทางการกําจัดโรคโปลิโอของประเทศไทย 
5) ประวัติบุคคล (ศ.เกียรติคุณนพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ)  
6) หนังสือ “รอยเวลา” ฉบับกรมควบคุมโรค 

     
 


