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โครงการเวทีนโยบายสาธารณะ:  
การสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรการแพทยและการสาธารณสุขไทย  
(Public Policy Forum: Witness Seminar on the History of Thai  

Medicine and Public Health) 
 

หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมใหเกิดนโยบายสาธารณะที่ดีเปนหัวใจสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ แต
หากพิจารณาจากมิติทางประวัติศาสตรแลว กระบวนการกําหนดนโยบายรวมทั้งแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการกับปญหาที่เก่ียวโยงกับสุขภาพนั้น แทบไมมีการเรียนรูจากบทเรียนใน
ประวัติศาสตรการแพทยการสาธารณสุขที่ผานมา  การขาดสํานึกทางประวัติศาสตรนี้เปนลักษณะ
ทั่วไปของสังคมไทยที่มักคิดวาประวัติศาสตรเปนเรื่องของการทองจําและไมสามารถนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานได  ประวัติศาสตรการแพทยการสาธารณสุขไทยเทาที่มีอยูจึงเปนสิ่งที่
หยุดนิ่งและสําเร็จรูปเพื่อการทองจํา โดยถือวาประวัติศาสตรการแพทยไทยเริ่มตนเมื่อหมอ
มิชชันนารีเขามาเผยแพรการแพทยตะวันตกในสยามและมาสิ้นสุดลงที่การกอตั้งโรงศิริราช
พยาบาล  ความสนใจในมิติทางประวัติศาสตรอ่ืน ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการ
แพทยกับผลกระทบทางสังคม ประวัติศาสตรทางสังคมของโรคตาง ๆ ประวัติศาสตรการเมือง
ของสาธารณสุขไทย ประวัติศาสตรจากมุมมองของชาวบาน หรือประวัติศาสตรและพัฒนาการของ
นโยบายสาธารณะ ยังไมมีการศึกษาเรียนรูมากนัก   

ในขณะที่ ประวัติศาสตรการแพทยการสาธารณสุขเปนสิ่งที่สําคัญ และในแวดวงนัก
ประวัติศาสตรเองก็ ยังมีความสนใจงานวิชาการทางดานการแพทยและสาธารณสุขนอย 
ประวัติศาสตรในสวนที่เก่ียวของกับนโยบายสาธารณะที่มีผลตอสุขภาพก็ย่ิงแทบไมไดรับความ
สนใจสวนหนึ่งเปนเพราะขอจํากัดดานหลักฐานหรือขอมูลทางดานเอกสารที่จะใชศึกษาซึ่งเปนสิ่งที่
คนหาไดยากมาก ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงเดียวที่ไมมีเอกสารทางราชการหรือ
เอกสารชั้นตนเก็บรักษาไวอยางเปนระบบในหอจดหมายเหตุแหงชาติหรือที่อ่ืนใดสําหรับการ
คนควาของนักประวัติศาสตร  อีกทั้งการยายที่ทําการกระทรวงสาธารณสุขจากวังเทวะเวศมมายัง
สถานที่ใหมที่นนทบุรี ยังไดทําใหเอกสารตาง ๆ สูญเสียและสูญหายไปอยางประมาณคาไมได 
นอกจากนั้นเอกสารดานนโยบายสาธารณะที่อยูนอกกระทรวงสาธารณสุขก็ไมมีการเก็บรวบรวมไว
เปนระบบเชนเดียวกัน 
 แมวาในดานหนึ่งเอกสารและบันทึกตาง ๆ เก่ียวกับประวัติศาสตรการแพทยและนโยบาย
สาธารณะจะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการเก็บรักษาและ
รวบรวมไว  แตในอีกดานหนึ่งนั้น ลักษณะของสังคมไทยที่ไมนิยมการจดบันทึกไดทําให 
ประวัติศาสตรปรากฏอยูในความทรงจําของบุคคลและจะถูกถายทอดผานคําบอกเลามากกวาลาย
ลักษณอักษร  ในสถานการณเชนนี้ ทางออกที่เปนไปไดหนึ่งของการเรียนรูจากประวัติศาสตร   คอื
การใชกระบวนการที่เรียกวาการสัมมนาผูรูเห็น (Witness seminar) โดยอาศัยการถายทอดความ
ทรงจําของบุคคลที่อยูรวมเหตุการณทางประวัติศาสตรที่มารวมประชุมกันเพื่อบอกเลา ให
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ความเห็น อภิปราย ถกเถียง ถึงเร่ืองราวของเหตุการณทางประวัติศาสตรสําคัญเกี่ยวกับการแพทย
และการสาธารณสุขที่เกิดขึ้น  และทําการเก็บบันทึกไวในรูปของเทปบันทึกภาพและเสียง รวมทั้ง
ทําการถอดเทปการประชุมและทําการบรรณาธิกรณใหสามารถนํามาจัดพิมพเผยแพรเปนหนังสือ 
และทําเปนเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับใชเผยแพร โดยจัดระบบฐานขอมูลและดัชนีให
สะดวกในการสืบคนอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขใน
ระยะยาว  
 การจัดกระบวนการเพื่อการเรียนรูจากประวัติศาสตรนี้เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการ
ความรูที่ ถือวาองคความรูที่มีอยูในระบบหนึ่ง ๆ นั้น ดํารงอยูไดในหลากหลายรูปแบบ  
นอกเหนือจากที่ปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งถือไดวาเปนเพียงเสี้ยวสวนของความรูในระบบปฏิบัติการ
แลว  ความทรงจําถือไดวาเปนความรูอีกรูปแบบหนึ่งที่ฝงอยูในตัวบุคคลและแฝงไวซึ่งคุณคา  
การเรียนรูจากประสบการณและประวัติศาสตรเพ่ือใหเราไดทบทวนและได “รูตัว” วาที่เรามามี
สถานะที่เปนอยูในปจจุบันนี้เปนผลมาจากเหตุปจจัยตาง ๆ ในอดีต  และเมื่อย่ิงเขาใจอดีต  ก็ย่ิง
มองออกไปไกลในอนาคต  ดังวาทะของวินสตัน เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ  ที่นาย
แพทยเสม พร้ิงพวงแกว  ยึดเปนคติประจําใจในการดําเนินชีวิตใจความวา  “The longer you 
can look backward, the further you can look forward” 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ  ซึ่งไดดําเนิน
แผนงานดานประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขมาอยางตอเนื่องกวา 5 ป จึงไดจัดทํา
โครงการเวทีนโยบายสาธารณะ: สัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรการแพทยการสาธารณสุขไทย
ข้ึน  โดยนอกจากจะดําเนินการใหเกิดฐานขอมูลประวัติศาสตรบอกเลาแลว การสัมมนาผูรูเห็นนี้
ยังเปนการริเร่ิมกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการจัดตั้งหอจดหมายเหตุการแพทยฯ ซึ่งจะจัดเก็บ
ขอมูลช้ันตนสําหรับใหบริการคนควาแกผูสนใจในอนาคต นอกจากนั้น การสัมมนาผูรูเห็นนี้ยังจะ
เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูที่จะสามารถนําไปใชในเรื่องอ่ืน ๆ ไดอีกดวย  

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสัมมนาผูรูเห็นในการศึกษาประวัติศาสตรที่มีระเบียบวิธีที่
ชัดเจน และใชไดกับบริบทของสังคมไทยอันจะเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับการจัดการความรูที่
ใชัประโยชนไดในวงกวาง 

2. เพ่ือประมวลความรูเก่ียวกับพัฒนาการทางการแพทยและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สาธารณะที่เก่ียวของกับสุขภาพจากความทรงจําของบุคคลที่เปนผูรูเห็นหรือเปนพยานที่รวมใน
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทยโดยใชรูปแบบการสัมมนาผูรูเห็น 
(Witness Seminar) 

3. เพ่ือสรางฐานขอมูลความรูดานประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทยจากการ
บอกเลาของผูรูเห็นใหอยูในรูปแบบที่เหมาะแกการใชประโยชน เปนระบบ เขาถึงไดงาย และ
ไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง อันจะเปนการกระตุนใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 



 3

นักประวัติศาสตร นักวิจัยดานสังคมศาสตร และผูสนใจทั่วไป ไดหันมาใหความสําคัญกับ
การศึกษาประวัติศาสตรการแพทยและการสาธารณสุข 
 
กรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

1. การสัมมนาผูรูเห็น  (Witness Seminar) เปนรูปแบบการศึกษาประวัติศาสตรที่
ริเร่ิมโดย The Institution of Contemporary British History ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน  Centre 
for Contemporary British History (CCBH) เปนกระบวนการประมวลความรูเก่ียวกับเหตุการณ
หรือวิวัฒนาการของสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของผูรูเห็น  โดยการเชิญผูที่เก่ียวของและรูเห็นกับ
เหตุการณ  มารวมกันสัมมนาบอกเลาเร่ืองราวตามความทรงจําและทําการบันทึก เรียบเรียง 
จัดระบบเปนหมวดหมูใหงายตอการใชประโยชน  CCBH  ไดดําเนินการสัมมนาลักษณะนี้มา
ตั้งแต ค.ศ.1986  และไดพัฒนาระเบียบวิธี  จนมีองคกรวิชาการตาง ๆ ทั่วโลกนําเอาเทคนิค
การศึกษาประวัติศาสตรบอกเลาดังกลาวไปใชอยางกวางขวาง 

2. ในดานประวัติศาสตรการแพทยนั้น  The Welcome Trust Centre for the 
History of Medicine  เปนองคกรที่ไดดําเนินการสัมมนาผูรูเห็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
การแพทยในอังกฤษมาอยางตอเนื่อง  นอกเหนือจากหอสมุดประวัติศาสตรการแพทยที่ใหญที่สุด
ในโลกและวารสารประวัติศาสตรการแพทยที่มีช่ือเสียงแลว  ปจจุบัน The Welcome Trust 
Centre for the History of Medicine  มีฐานขอมูลจากการสัมมนาผูรูเห็นที่ใหญและครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ มากที่สุด  ซึ่งฐานขอมูลดังกลาวไดกลายเปนแหลงความรูทางประวัติศาสตรสําคัญ
ที่ไมเพียงแตเสริมความสมบูรณใหกับขอมูลเอกสารเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่ทําใหการประเมิน
คุณคาของขอมูลเอกสารเปนไปอยางถูกตองมากขึ้นดวย 

3. รูปแบบการจัดสัมมนาผูรูเห็นมีจุดเดนที่การไดขอมูล ความรูทางประวัติศาสตรที่
เปดเผยใหเห็นถึงกลไกในระดับจุลภาคที่เช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค  และ
เช่ือมโยงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  อันจะสรางความเขาใจ
ในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติในกลไกและกระบวนการนโยบาย (Policy Process) ทั้ง
ในระดับวิธีคิดและรูปแบบการดําเนินการไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการจัดเปนการสัมมนากลุมมี
จุดเดนในแงที่เหตุการณที่บุคคลหนึ่งบอกเลาข้ึนในวงสัมมนาจะชวยกระตุนใหบุคคลอื่นไดระลึก
ถึงเร่ืองราวอื่น ๆ ที่เก่ียวของข้ึนมาไดดวย ซึ่งจะเปนการเสริมและสอบทานความถูกตองชัดเจน
ของขอมูลกันอยูในการสนทนานั้นเอง 
 4. หลักการดําเนินงานที่ยึดถือเปนแมแบบสากลของการจัดสัมมนาผูรูเห็นนั้นมีเกณฑ
กวาง ๆ ไดแก การกาํหนดหัวเรื่องที่นาสนใจโดยเลือกเหตุการณที่ผูรวมรูเห็นยังมีชีวิตอยู และ
จะตองไดตัวบคุคลสําคญัที่เก่ียวของกับเหตุการณเหลานัน้มารวมสัมมนาโดยมีนักวิชาการอาวโุสที่
เขาใจเรื่องราวนั้น ๆ เปนผูดําเนนิการสัมมนา ซึ่งการกาํหนดหัวเรื่องและการคดัเลือกตัวบุคคลนี ้
จะเปนการตัดสินใจของคณะกรรมการวิชาการ และเมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นแลวคณะกรรมการ
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วิชาการจะเปนผูตดัสินใจวา เนื้อหาท่ีไดจากการสัมมนานัน้เหมาะสมที่จะเผยแพรในรูปแบบใด 
หรือไมอยางไร 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานโครงการเวทนีโยบายสาธารณะ: สัมมนาผูรูเห็นประวัตศิาตรการแพทยและ
สาธารณสุขไทยที่จะดําเนินการโดยสาํนักวจิัยสังคมและสุขภาพนี ้ จะยึดแนวคิดทีก่ลาวมาขางตน 
โดยมีรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. การจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการซึ่งจะทําหนาทีค่ัดเลือกประเด็น ตัวบคุคลและการใช
ประโยชนจากขอมูล โดยกําหนดตัวบุคคลไวเปนเบื้องตน ดังนี ้
  1.      นพ.วิจารณ  พานิช     ประธาน 
  2.     ผศ. ฉลอง  สุนทราวาณิชย    ประธานรวม 

3. นพ. วิชัย  โชควิวัฒน     กรรมการ 
4. นพ. สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์    กรรมการ 
5. รศ. อรรถจักร สัตยานุรักษ    กรรมการ 
6. ผศ. อดิศร หมวกพิมาย     กรรมการ 
7. นพ. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย    เลขานุการ 
8. นายชาติชาย  มุกสง     ผูชวยเลขานุการ 

โดยมีคณะที่ปรึกษาประกอบดวย 
1. ศ.นพ.อารี  วลัยะเสวี 
2. ศ.นพ.ประเวศ  วะส ี
3. นพ.ไพโรจน นิงสานนท 
4. นพ.บรรลุ  ศริิพานิช 
5. ศ.ดร.นธิิ  เอียวศรีวงศ 

2. แสวงหาความรวมมือทางวิชาการ Centre for Contemporary British History และ 
The Welcome Trust Centre for the History of Medicine ดวยการไปศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรู
และประสบการณที่สถาบันดงักลาวมีอยูมาใชเปนประโยชน ทั้งในการจัดสัมมนาผูรูเห็นและการ
จัดระบบหอสมุดประวัตศิาสตร และหอจดหมายเหตุทางการแพทย รวมทั้งเปนการสราง
ความสัมพันธเพ่ือการรวมมือกันระยะยาว 

3. การสัมมนาผูรูเห็นจะเนนประเดน็ทีท่ําใหเห็นถึงความเปนมา พัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการดาํเนินนโยบายสาธารณะเปนประเด็นหลัก ซึ่งสวนหนึง่ก็
พยายามเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณสุขดวย โดยเชื่อมโยงไปสูประเด็นเชิงนโยบายและให
ครอบคลุมหัวขอสําคัญ เชน กระบวนการกําหนดนโยบายไดเกิดขึน้ในบริบททางการเมืองแบบ
ไหน ภาคสังคมเขาไปมีสวนรวมหรือไม อยางไร แนวคดิที่กลายมาเปนนโยบายสาธารณะนั้นมีที่มา
อยางไร เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอสังคมอยางไร นโยบายสาธารณะเหลานัน้
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ประสบผลสําเร็จหรือไมอยางไร และรวมถึงการรับเอาเทคโนโลยีและรูปแบบการจดัการที่มีผลตอ
สังคมไทย 

ตัวอยางประเด็นที่สามารถดําเนนิการสัมมนาผูรูเห็นในปจจุบัน แบงเปน 2 ประเดน็ใหญ 
คือ 

1) ประเด็นนโยบายสาธารณะทีม่ีผลตอสุขภาพ 
1. นโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสบู 
2. นโยบายการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรเคม ี
3. การสงเสริมการลงทุนและนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
4. กําเนิดและพฒันาการของนโยบายการจดัหาน้าํสะอาด 
5. พัฒนาการความเปนเมืองกับการบริหารจดัการสาธารณปูโภคและการสุขาภิบาล 
6. ความเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารของประเทศไทย 

2) ประเด็นนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ 
1.  การสุขศึกษากับนวัตกรรมสื่อเพ่ือสุขภาพในอดตี 
2. ประวัติศาสตรการปราบปรามมาเลเรียในสังคมไทย 
3. จิตเวชศาสตรกับโรงพยาบาลจิตเวช 
4. พันธุกรรมศาสตรจากอดีตถึงปจจุบัน 
5. ร็อคกี้เฟลเลอรที่เรารูจัก 
6. นวัตกรรม เกลือไอโอดีน กับโรคคอหอยพอก  

ฯลฯ 
4. การสัมมนาผูรูเห็นประวตัิศาสตรจะจดัขึ้นประมาณปละ 4 ครั้ง โดยจัดตามสถานการณ

ทางสังคมหรือวันสําคญัที่ระลึกถึงคนสําคญัหรือเหตุการณสําคัญ เชน วันมหิดล กับการประกาศ
ใหสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเปนพระบิดาทางการแพทยแผน
ปจจุบันของประเทศไทย หรือเปนประเดน็ที่สังคมกําลังใหความสนใจก็จะใหมีการ    ทบทวน
เหตุการณในอดีตขึ้น โดยในกรณีที่เหมาะสมจะจัดใหมีส่ือมวลชนที่สนใจเขารวมสังเกตการณ และ
จัดการนาํเนื้อหาที่นาสนใจออกเผยแพร 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานจะเริ่มจากการตั้งประเด็นสําคัญหรือเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรการแพทยข้ึนมาเปนประเด็นเริ่มตนดําเนินการ จากนั้นก็สํารวจหาบุคคลที่เก่ียวของ
กับเหตุการณที่ยังมีชีวิตอยู โดยนอกจากเนนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีฐานะเปนปู
ชนียบุคคลที่ควรใหความสําคัญแลว ยังตองหาพยานใหรอบดานมาชวยกันสะทอนมุมมองตอ
เหตุการณที่กําหนดขึ้นนั้น เพ่ือใหไดความคิด ความเห็น ประสบการณจากผูคนที่หลากหลายมาก
ที่สุด จากนั้นจึงกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมโดยใหผูเขารวมไดเตรียมตัวและสามารถ
จัดหาพยานเอกสาร ภาพถาย โปสเตอร เทปบันทึกเสียงหรือวัตถุพยานอื่นใดสามารถนํามา
ประกอบความทรงจําไดทั้งส้ิน ในบางประเด็นที่มีหลักฐานทางเอกสารชัดเจนพอก็จะมีคณะทํางาน
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ทางวิชาการไปรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหเอกสารขึ้นเปนเอกสารประกอบการประชุมสําหรับ
แจกผูเขารวมทุกคนดวย 

6. รูปแบบการประชุมเนนการเปดเวทีใหผูเขารวมสัมมนาพูดถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับ
เหตุการณที่กําหนด โดยสามารถอภิปราย เลาประสบการณ ใหความเห็น ถกเถียง วิพากษวิจารณ
ไดอยางเต็มที่ โดยมีผูดําเนินการอภิปรายที่เช่ียวชาญในประเด็นนั้น ๆ คอยทําหนาที่ควบคุม
กระบวนการสัมมนาใหไดประเด็นครบตามเปาหมายที่กําหนดเอาไวขางตน การจัดสัมมนาทุกครั้ง
จะมีคนคอยจดประเด็นและประมวลประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในการสัมมนา
ทุกครั้ง เพ่ือสรุปขึ้นเปนเอกสารวิชาการทางประวัติศาสตรของเรื่องนี้  นอกจากนั้นจะมีนักศึกษา
ประวัติศาสตรหรือสังคมศาสตรการแพทยระดับปริญญาโทและเอกที่สนใจในประเด็นที่เก่ียวของ
กับงานวิจัยที่เขาสนใจเขารวมเพื่อบันทึกและประมวลประเด็นสําคัญสําหรับศึกษาและวิจัยตอไป 
ในขณะเดียวกันตลอดการสัมมนาก็จะมีการถายภาพวิดิทัศนและบันทึกเสียงเอาไวเปนหลักฐานทุก
ครั้งและหลักฐานทุกอยางจะเก็บเอาไวในฐานะเปนหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร  

7. หลังการสัมมนาจะมีการถอดเทปบันทึกเสียงการประชุมออกมาพิมพเปนเอกสารเพื่อ
จัดรวบรวมไวอยางเปนระบบ งายตอการคนควารวมทั้งดําเนินการเพื่อการเผยแพร มีทั้งในรูปของ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เขาถึงไดโดยทางอินเตอรเน็ต (Internet)  และในกรณีที่คณะกรรมการวิชาการ
เห็นวาสมควรพิมพเปนหนังสือหลังจากพิมพเปนเอกสารการประชุม ก็ตองสงรายงานการประชุม
ใหผูเขารวมทุกคนไดแกไข ตรวจทานจนถูกตองและอนุญาตใหพิมพแลว จึงจะดําเนินการจัดพิมพ
เปนหนังสือเพ่ือเผยแพรตอไป 

 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

การดําเนินงานเปนระยะเวลา 2 ปตั้งแต 1 ตุลาคม  2548 - 30 กันยายน 2550 โดย
กําหนดจัดใหมีการสัมมนาขึ้นประมาณปละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 

โดยมีผูเขารวมสัมมนาครั้งละประมาณ 30 คน ประกอบดวย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือ
ผูเก่ียวของในเหตุการณประวัติศาสตรซึ่งเปนคนกลุมหลัก ผูดําเนินการประชุมที่คอยกําหนด
ประเด็น นักวิจัยหรือนักประวัติศาสตรที่สนใจประเด็นนั้น  ส่ือมวลชน และผูบันทึกขอมูลที่คอยทํา
หนาที่บันทึกขอมูล 
 
งบประมาณดําเนินการ  อยูระหวางการหาแหลงทุนสนับสนุน 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

1. ส่ือตนฉบับบันทึกการสัมมนาผูรูเห็นรวม 8 ครั้ง ไดแก 
- เทปบันทึกวิดีโอตลอดการประชุม 8 ครั้ง 
- ภาพถายการประชุมทั้ง 8 ครั้ง 
- เทปบันทึกเสียงตลอดการประชุม 8 ครั้ง 
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- เอกสารตนฉบับถอดเทปบันทึกเสียงตลอดการประชุม 8 ฉบับ 
2. เอกสารบันทึกการประชุมหลังการแกไขของผูเขารวมประชุม 8 ฉบับ 
3. หนังสือที่ผานการบรรณาธิการเพื่อพิมพเผยแพร อยางนอย 4 เลม 
4. บันทึกเพ่ือประมวลบทเรียนในประวัติศาสตรเฉพาะประเด็นนโยบายสาธารณะดาน

การแพทยและสาธารณสุข 4 ฉบับ 
5. รายงานผลการจัดกระบวนการสัมมนาผูรูเห็นตลอดเวลา 2 ปที่เนนใหเห็นถึงวิธีการ

จัดการความรูทางประวัติศาสตรที่เปนความทรงจําของบุคคลใหสามารถถายทอดมา
เปนความทรงจําของสังคมที่สาธารณชนสามารถนําไปใชประโยชนได 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ขอมูลประวัติศาสตรบอกเลาของบุคคลผูอยูรวมเหตุการณที่สามารถใชเปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรการแพทยและการสาธารณสุขไทย 

2. สามารถนําเอาขอมูลใหมหรือความเขาใจใหม ๆ ตอเหตุการณทางประวัติศาสตร
การแพทยและสาธารณสุขเผยแพรใหกับสาธารณชนรับรูเขาใจและสนใจไดกวางขวาง
ย่ิงข้ึน 

3. เปนการเตรียมพรอมระบบการจัดเก็บขอมูลทางประวัติศาสตรสําหรับเก็บรักษาและ
ใหบริการในรูปแบบของหอจดหมายเหตุการแพทยและการสาธารณสุขไทย เพ่ือ
ประโยชนในการคนควาวิจัยในอนาคต 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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