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Abstract: 
Purpose: This research explored the history and development of the 
School of Nursing, Midwifery, and Public Health Siriraj in Bangkok, 
Thailand, from 1896 to 1971.  
Design:  Historical research, involving literature searching and qualitative 
interviews. 
Methods:  Data was collected through two means:  a review of                 
historical literature related to the evolution of Thai nursing, midwifery, 
medicine, and public health from the National Archives of Thailand 
and commemorative books; and in-depth  interviews with 15 senior 
Thai nurses who have had important roles in the development of the 
School.  Transcript interviews were verified by interviewees to establish 
credibility. Data from both the literature review and interviews were 
clustered and categorized using content analysis, and examined by four  
nursing experts to verify accuracy of findings.
Main finding:  Results revealed the development of the School of 
Nursing & Midwifery was divided to three periods. During 1896–1925, 
the first nursing school was established for Thai ladies through the 
benevolent donation of Her Majesty Queen Sripatcharintra, the Queen 
of His Majesty King Rama V.   It was located in Siriraj Hospital and its 
name was announced in the Royal Thai Government Gazette as The 
School of Lady Midwifery and Nursing Care, and opened on January 
12, 1896.  Dr. Hans Adamson was the first teacher, and 10 nurses 
graduated in the first group. During 1901–1907, the School was moved 
to the homes of Than Phu Ying Pan Bunnag and Chao Phraya                
Pasakornwong. At that time, Thai culture did not allow males and females 
to study together, so barriers existed in academic activities. Consequently, 
the School was temporarily closed and there are no records of graduates 
during that period. In 1908, the School was reopened at Siriraj Hospital 
as a division of the medical school, and received its second name:  the 
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Division of Midwives and Nurses under the Patronage of Her Majesty Queen 
Sripacharintra.  
 The second period of the School’s evolution, 1926–1955, witnessed 
the early stages of modern nursing development. To help reach international 
standards, the Rockefeller Foundation funded two American nurses to come 
to Thailand to assist with the teaching process and curriculum development. 
The School’s name was changed for the third time to the School of Nurses 
and Midwives in 1925 but in 1932, this was again amended to the School 
of Nursing and Midwifery. In 1950, public health courses were introduced 
into the nursing curriculum, so the name  changed again to the School of 
Nursing, Midwifery, and Public Health.  
 The third period of the School’s history, 1956-1971, is recognized 
as the period of professional development in nursing. In 1956,        
Khunying Pinpakpitayapate, the School’s Director, initiated the first  
baccalaureate nursing program in Thailand, and admission requirements 
for applicants rose from those who had graduated from secondary school 
to high school. The midwifery course was then separated from the nursing 
curriculum. After graduating from nursing, nurses now had to study an 
additional six months to obtain their midwifery certification. Within this   
period, preparations were made to develop the School into a Faculty of 
Nursing. 
Conclusion and recommendations:  The School of Lady Midwifery and 
Nursing Care was the first nursing school   in Thailand, and established before 
a formal general education system was set up in the country. The School, 
formerly operated by doctors, has developed to into higher educational 
institute managed by nurses for nurses. Through this long development, the 
School has progressively helped progress Thai nursing into a strong profession, 
meeting international standards and recognition.  We argue that it is            
important that all Thai nurses, students, and staff involved in the nursing 
profession today are aware of the valuable history of the School. Without 
the vision and hard work of our predecessors we would not be where we 
are today. We should all take pride in these achievements and ensure that 
we all continue to sustain our noble profession.
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บทคดัย่อ
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของโรงเรียนพยาบาล
ผดงุครรภ์และอนามยัศริริาช ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๕๑๔
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์ 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: ศกึษาจากหลกัฐานเอกสารส�าคญั จากหอจดหมายเหตุ
แห่งชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัการพยาบาล การผดงุครรภ์ การแพทย์ และการ
สาธารณสขุ หนงัสอือนสุรณ์ และใช้วธิกีารประวตัศิาสตร์บอกเล่าจากการ
สัมภาษณ์พยาบาลอาวุโส จ�านวน ๑๕ คน ที่มีบทบาทส�าคัญในการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ของโรงเรยีนฯ ภายหลงัการถอดเทปและเรยีบ
เรยีงแล้ว จดัส่งให้ผูถ้กูสมัภาษณ์อ่านเนือ้หาก่อน ผูว้จิยัน�ามาปรบัแก้และ
ส่งกลบัให้ผูส้มัภาษณ์ตรวจสอบอกีครัง้ ผูว้จิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากเอกสาร 
และจากค�าบอกเล่ามาจดัหมวดหมูข่องข้อมลู การวเิคราะห์ความถกูต้อง
ของเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน ๔ คน
ผลการวิจัย: พบว่าการพยาบาลในยคุเริม่แรก พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๖๘ 
สมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา บรมราชนินีาถ พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วน
พระองค์จ�านวนหนึง่ ก่อตัง้โรงเรยีนสอนการผดงุครรภ์แผนใหม่และการ
พยาบาลขึน้ให้แก่สตรไีทยเป็นแห่งแรก ตัง้อยูใ่นบรเิวณโรงพยาบาลศริริาช 
เรยีกชือ่ตามประกาศเปิดโรงเรยีนในราชกจิจานเุบกษาว่า โรงเรยีนหญงิ
แพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้ เปิดสอนเมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม พ.ศ.
๒๔๓๙ มนีายแพทย์เอช อดมัสนั หรอืพระบ�าบดัสรรพโรค เป็นครคูนแรก
ของโรงเรยีนฯ มผีูส้�าเรจ็การศกึษารุน่แรก จ�านวน ๑๐ คน และในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๕๐ มกีารย้ายสถานทีเ่รยีนจากบรเิวณโรงพยาบาล
ศริริาช ไปบ้านท่านผูห้ญงิพรรณ บนุนาค และบ้านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 
เนือ่งจากไม่เหมาะสมตามประเพณโีบราณทีช่ายและหญงิ ไม่ควรจะเรยีน
อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั ท�าให้การจดัการเรยีนการสอนมอีปุสรรค ต้องหยดุ
ชัว่คราว และไม่มกีารบนัทกึว่ามผีูส้�าเรจ็การศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๑ 
ได้เปิดโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ในบรเิวณโรงพยาบาลศริริาชอกีครัง้ โดย
ให้เป็นแผนกหน่ึงของโรงเรยีนราชแพทยาลยั เรยีกว่า แผนกโรงเรยีนแพทย์
ผดงุครรภ์และหญงิพยาบาล เป็นชือ่ทีส่องของโรงเรยีนโดยสมเดจ็พระศรี
พชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระราชทานพระราชทรพัย์สนบัสนนุการจดัการ
ศกึษาดังเช่นเดมิ  ระยะที ่๒ การพยาบาลในยคุกลาง พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๙๘ 

ประวัติและวิวัฒนำกำรของโรงเรียนพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย
ศิริรำช ระหว่ำง พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๕๑๔ *
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เป็นยคุต้นของการพฒันาการพยาบาลแผนใหม่ เริม่ขึน้ด้วยความร่วมมอื
ของมลูนธิริอกกี ้เฟลเลอร์ ส่งครพูยาบาลอเมรกินัของมลูนธิฯิ ๒ คน มา
ช่วยปรบัปรงุหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนให้เข้ามาตรฐานสากล 
โรงเรยีนฯ เปลีย่นชือ่ครัง้ทีส่าม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นโรงเรยีนนางพยาบาล
และผดงุครรภ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ตดัค�าว่า นาง ออก โรงเรยีนได้
พฒันาหลกัสตูรให้มกีารสอนวชิาอนามยัเพิม่ขึน้ เริม่ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ และ
เปลีย่นชือ่โรงเรยีนฯ ครัง้ทีส่ีเ่ป็น โรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั 
ระยะที ่ ๓ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๑๔ การพยาบาลยคุพฒันาเข้าสูว่ชิาชพี      
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ คณุหญงิพณิพากย์พทิยาเภท หวัหน้าแผนกโรงเรยีน
พยาบาลผดงุครรภ์และอนามยัได้เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตร
บณัฑติทางการพยาบาลซึง่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และปรบัพืน้ฐาน
การศึกษาของหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาล เป็นชั้นเตรียมอุดมศึกษา 
หลกัสตูรอนปุรญิญาพยาบาล มรีะยะเวลาเรยีน ๓ ปี และแยกหลกัสตูร
ประกาศนยีบตัรผดงุครรภ์ออก โดยมรีะยะเวลาเรยีน ๖ เดอืน รบันกัศกึษา
ทีจ่บหลกัสตูรปรญิญาตรหีรอือนปุรญิญาพยาบาลมาแล้ว ระยะนีโ้รงเรยีนฯ 
เริม่เตรยีมความพร้อมทีจ่ะยกวทิยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
สรปุและข้อเสนอแนะ: โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้
แห่งแรกของประเทศไทย ได้เริม่ตัง้เป็นโรงเรยีนข้ึนก่อนทีจ่ะมรีะบบการ
ศกึษาทัว่ไปในประเทศโดยแพทย์เป็นผูส้อนและด�าเนนิการ จนได้ววิฒัน์
มาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่บริหารตนเอง สามารถพัฒนาวิชาชีพการ
พยาบาลของประเทศให้เจรญิก้าวหน้าเข้ามาตรฐานสากลมชีือ่เสยีงได้รบั
การยอมรบัสบืเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั  ดงันัน้พยาบาลและนกัศกึษาทกุคน
ควรได้ศกึษาค้นคว้าประวตัขิองโรงเรยีนฯ เพือ่สบืสานความเป็นมา และ
ความภาคภมูใิจในวชิาชพีสบืต่อไป 

ค�าส�าคญั: ประวตั ิ ววิฒันาการ โรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั 
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