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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 
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ศิริรำช ระหว่ำง พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๕๑๔ *

ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์  สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี  สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์  พรรณี เสนำจักร์



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Oct- Dec  2010

Journal of Nursing Science 57

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 
ศริริาช 
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ 
 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ววิฒันาการจากโรงเรียนต้นก�าเนดิมาจนถงึปัจจบุนั เป็นเวลา 
๑๑๔ ปี นบัตัง้แต่สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถทรง
มพีระราชปรารภว่า ประเทศไทยยงัไม่มแีพทย์ผดงุครรภ์ทีม่ี
ความรู้ ท�าให้สตรีต้องได้รบัความทกุข์ทรมาน และเสยีชวีติ
จากการคลอดบุตรจ�านวนมาก พระองค์ทรงสละพระราช
ทรพัย์ส่วนพระองค์ให้ตัง้สถานศกึษาวชิาผดงุครรภ์แผนใหม่ 
และการพยาบาลขึ้น เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ประชาชน 
“โรงเรียนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้” เปิดสอน
เม่ือวนัที ่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕) ณ โรงศริริาช
พยาบาล (โรงพยาบาลศริริาช) คนทัว่ไป เรยีกว่าโรงเรยีน
หมอต�าแย๑  นบัเป็นยคุการวางรากฐานก่อตัง้หลกัสตูร และ
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ช่วยให้ประชาชนเหน็
ความส�าคญัของการผดงุครรภ์และการพยาบาล ในช่วงแรก
ของโรงเรยีนฯ มกีารย้ายสถานทีเ่รยีนจากโรงพยาบาลศริริาช 
ไปบ้านท่านผู ้หญิงพรรณ บุนนาค ต่อมาย้ายไปบ้าน
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) และกลับมาที่โรง
พยาบาลศริิราชเช่นเดมิ ท�าให้การเรยีนการสอนต้องหยดุไป
ระยะหนึง่ และเปิดสอนอกีครัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ จนเข้าสูยุ่ค
การพยาบาลแผนใหม่ เริ่ม พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระ          
มหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนกพระราชทาน
พระราชทรัพย์ปรับปรงุการศกึษาพยาบาลไทย และร่วมกบั
มลูนธิริอกกีเ้ฟลเลอร์ จ้างครชูาวอเมรกินัมาเป็นผูบ้รหิารและ
ครผููส้อน หัวหน้าแผนกพยาบาลคนแรก คอื มสิฟิทเจอราลด์ 
และคนต่อมา คอื มสิปอร์เตอร์ช่วยปรบัปรงุด้านการศกึษา 
และการพยาบาลโดยน�าแนวคิดและองค์ประกอบของ
หลกัสตูรจากสหรัฐอเมรกิา มาปรบัให้เหมาะกบัสภาวการณ์
ของไทย มผีลให้การพยาบาลไทยพฒันาเข้าสูม่าตรฐานสากล 
ซึง่ต่อมา คณุหญงิพณิพากย์พทิยาเภท (จ�านง เมอืงแมน)    
ผู้มีคุณูปการต่อวิชาชีพการพยาบาลอย่างยิ่งใหญ่ หัวหน้า
แผนกวชิาพยาบาลผดงุครรภ์ คนแรกทีเ่ป็นคนไทย (พ.ศ. 
๒๔๗๘ – ๒๕๐๔) ได้พลกิฟ้ืนการศกึษาพยาบาลของโรงเรยีนฯ 
หลงัภาวะชะงกังนัในช่วงสงครามโลก ครัง้ที ่ ๒ และระยะ
ทรุดโทรมของประเทศไทยหลังสงคราม (พ.ศ. ๒๔๘๒ - 
๒๔๙๘) ให้ก้าวทันการเปลีย่นแปลงความก้าวหน้าของสงัคม
ซึง่รวดเรว็ขึน้ท้ังในด้านการเมอืง เศรษฐกิจ การเพิม่ประชากร 

การศกึษาทัว่ไป เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดย
การเปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตทางการพยาบาล 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทัง้ปรบัพืน้ฐานการศกึษาทัว่ไปของ
นกัเรยีนพยาบาลในหลกัสตูร ๓ ปี ๖ เดอืนขึน้เป็นชัน้เตรยีม
อดุมศึกษา เป็นหลกัสตูรอนปุรญิญาทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานสมบรูณ์
ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั เริม่แต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา    
 คณะผูวิ้จัยตระหนักถงึคุณค่าของการศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของการพยาบาลไทย ตัง้แต่ยคุเริม่แรกของโรง
เรยีนฯ ซ่ึงเป็นสถานศึกษาทางการผดงุครรภ์และการพยาบาล
แห่งแรกของประเทศ ให้กระจ่างชดัในประเดน็ส�าคญัต่างๆ 
นบัแต่การเรยีกชือ่แรกของโรงเรยีนฯ ซึง่มคีวามคลาดเคลือ่น
กนัอยู ่และการเรยีกชือ่โรงเรยีนฯ ในแต่ละยคุสมยั ซึง่ต่อมา
มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ท�าให้ความทรงจ�าและการ
บนัทกึผดิพลาดไปบ้าง การย้ายสถานทีเ่รยีนหลายครัง้ ท�าให้
ประวัตด้ิานการศึกษาขาดช่วงไป จึงควรศึกษาเพิม่เตมิจาก
เอกสารขัน้ต้นให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะหาได้ รวมทัง้การศกึษา
ความเป็นมาในความร่วมมือของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์กับ   
โรงเรยีนฯ และศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิ โดยการสมัภาษณ์จาก
พยาบาลอาวุโสทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ช่วงน�า้ท่วม และสงครามโลก
ครัง้ที ่๒ เพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีล่กึซึง้ และการรวบรวม
หลกัสตูรของโรงเรยีนฯ ตัง้แต่เริม่เปิดโรงเรยีนใน พ.ศ. ๒๔๓๙ 
จนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๔ เพือ่ทราบถงึววิฒันาการของหลกัสตูร และ
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีการพยาบาลของโรงเรยีนฯ 
แห่งแรกของประเทศไทยและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา
อย่างลกึซึง้ รวมทัง้ซาบซึง้ในคณุงามความดขีองบคุคลส�าคญัทีม่ี
ต่อวชิาชพีการพยาบาล เพือ่เป็นรากฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 เพือ่ศกึษาประวตัแิละววิฒันาการของโรงเรยีนพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามยัศริริาช ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๕๑๔

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์ (History 
research) แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการวจิยั คอื หลกัฐานทีเ่ป็น
เอกสารส�าคญั ซึง่จดัเป็นเอกสารขัน้ต้น (Primary source) 
ได้แก่ เอกสารทางราชการ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Oct- Dec  2010

Journal of Nursing Science 59

ประกอบด้วย เอกสารเกีย่วกบัการพยาบาล การผดงุครรภ์ 
การแพทย์ และการสาธารณสขุไทย รวมทัง้เอกสารขัน้รอง 
(Secondary source) ได้แก่ บทความหนงัสอือนสุรณ์ จาก
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือความสมบูรณ์ของ
เนือ้หาและการวเิคราะห์เรือ่งราว จงึใช้วธิกีารประวตัศิาสตร์
บอกเล่า (Oral history) โดยการสมัภาษณ์พยาบาลอาวโุส 
จ�านวน ๑๕ คน ซึง่ล้วนแต่มบีทบาทส�าคญัในการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ของโรงเรียนฯ ข้อมูลที่ได้จะช่วยเสริมข้อมูล
ทางเอกสารให้กระชบัและชดัเจนขึน้ ประกอบด้วย พยาบาล
อาวโุส จ�านวน ๑๕ คน คอื อาจารย์นางปฏเิวทย์วศิษิฎ์ 
(เฉลยีว เลขยานนท์) รุน่ ๒๓ พ.ศ. ๒๔๗๒  อาจารย์นพรตัน์   
สรุพพิธิ รุ่น ๓๑ พ.ศ. ๒๔๘๐ อาจารย์ศริพิร รณฤทธวิชิยั     
รุน่ ๓๒ พ.ศ. ๒๔๘๑ คณุหญงิฉลวย ปาณกิบตุร อาจารย์เพีย้น 
พนูสวุรรณ รุน่ ๓๕ พ.ศ. ๒๔๘๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศรสีอางค์ 
พาชรีตัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์สมสริ ิทบัแสง รุน่ ๓๗ พ.ศ. ๒๔๘๖ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชยีร ทวลีาภ รองศาสตราจารย์ลออ 
หตุางกรู อาจารย์โกสมุภ์ นลิพงษ์ รุน่ ๓๘ พ.ศ. ๒๔๘๗ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศรีสมาน ดีประดิษฐ์ รุ่น ๓๙ พ.ศ. ๒๔๘๘ 
– ๒๔๘๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์จ�าเรยีง กูรมะสวุรรณ รุน่ ๔๓ 
พ.ศ. ๒๔๙๓ รุน่ ๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์จนิตนา บ้านแก่ง รุน่ 
๔๓ พ.ศ. ๒๔๙๓ รุน่ ๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์สมศร ีณ ระนอง 
รุน่ ๔๗ พ.ศ. ๒๔๙๖ และรองศาสตราจารย์สลุกัษณ์ มชีทูรพัย์ 
พยาบาลปรญิญา รุน่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๓  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
 ๑. แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล
 ๒. ค�าถามท่ีใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth 
interview) ซึง่ประกอบด้วย 
     ๒.๑ ท่านเข้ามาเรยีนวชิาชพีการพยาบาลเพราะ
อะไร สถานภาพของพยาบาลขณะนัน้เป็นอย่างไร
    ๒.๒ ชวีติเมือ่เป็นนกัศกึษาพยาบาล มกีารเรยีน
การสอนเป็นอย่างไร มปัีญหาและอปุสรรคในการเรยีน การ
ฝึกปฏบิตับินหอผูป่้วยอะไรบ้าง สภาพของสถานทีเ่รยีนและ
หอผูป่้วยเป็นอย่างไร (วชิาทีเ่รยีนมอีะไรบ้าง อาจารย์ผูส้อน 
ต�ารา จ�านวนนกัศกึษา เหตกุารณ์ส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการ
เรยีนขณะนัน้)
   ๒.๓ ชวีติในช่วงการท�างานด้านการศกึษา/ด้าน

ปฏบิตักิารพยาบาลเป็นอย่างไร ต้องปรบัตวัมากน้อยเพยีงใด 
การบริหารงานการศึกษา/การพยาบาลเป็นอย่างไร 
(เหตุการณ์ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน)
    ๒.๔ ความคาดหวงัของสงัคม/ประเทศชาตทิีม่ี
ต่อพยาบาลขณะน้ันเป็นอย่างไร มีองค์การ/หน่วยงานใด
ให้การสนบัสนนุวชิาชพีการพยาบาลบ้าง 
    ๒.๕ มเีหตกุารณ์อะไรบ้างทีน่่าจะน�ามาเป็น
ตวัอย่างหรอืมเีรือ่งอะไรบ้างทีเ่กดิขึน้กบั วชิาชพีของเราแล้ว
ต้องระวงัไม่ให้เกดิขึน้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู
 ๑. คณะผูว้จิยัพทิกัษ์สทิธิผ์ูใ้ห้ข้อมลูโดยด�าเนนิการ
ตดิต่อทางโทรศพัท์กบักลุม่ตวัอย่าง แจ้งวตัถปุระสงค์ในการ
สมัภาษณ์และขออนญุาตสมัภาษณ์ เมือ่ได้รบัอนญุาตจะนดั
วันเวลาในการสัมภาษณ์ พร้อมขออนุญาตบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยส่งข้อค�าถามให้กลุ่ม
ตวัอย่างล่วงหน้า การสมัภาษณ์พยาบาลอาวโุส ๒ – ๓ ครัง้
ต่อหนึง่ท่าน ผูใ้ห้ข้อมลูมอีสิระในการตอบค�าถาม การแสดง
ความคดิเหน็หรอืยตุกิารให้สมัภาษณ์โดยไม่ต้องบอกเหตผุล
และไม่มีผลเสียต่อผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ครั้งแรก        
ผูว้จิยัตรวจทานเนือ้หาทีส่มัภาษณ์ หากได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน
ต้องไปสมัภาษณ์เพิม่เตมิอกี ๑ – ๒ ครัง้ ภายหลงัการถอด
เทปและเรยีบเรยีงแล้ว จะส่งให้ผูถ้กูสมัภาษณ์พจิารณาตรวจ
สอบก่อน และผูว้จิยัจะไปพบผูส้มัภาษณ์เพือ่ทบทวนความ
ถกูต้องของข้อมลูทีไ่ด้อกีครัง้ 
 ๒. คณะผูว้จิยัค้นคว้าประวตัแิละววิฒันาการของ
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ศริริาช ระหว่าง 
พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๕๑๔ จากหนงัสอืประวตัศิาสตร์ ประวตัิ
บคุคล เอกสารทางราชการ บนัทกึ ระเบยีบ ค�าสัง่ต่างๆ ของ
ทางราชการ และจดหมายเหตจุากหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
สถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วข้อง และแหล่งความรูอ้ืน่ๆ 

การวเิคราะห์ข้อมลู
 ศกึษาข้อมลูทีไ่ด้โดยละเอยีด และจดัรวบรวมหมวด
หมูข่องข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารและการ
สมัภาษณ์ ส�าหรบัข้อมลูทีไ่ด้จากการบอกเล่าของกลุม่ตวัอย่าง 
ถ้าได้ข้อมลูทีซ่�า้ๆ กนัหลายท่าน ย่อมแสดงถงึความน่าเชือ่ถอื
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ของข้อมูล หากข้อมูลที่ได้ไม่สอดคล้องกัน จะพยายามหา
เอกสารที่ใกล้เคียงมาอ้างอิง ถ้าไม่สามารถค้นหาได้จะน�า
เสนอข้อมลูท่ีได้ของแต่ละบคุคลในแง่มมุแตกต่างกัน เนือ่งจาก
ข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่าเป็นการบอกถึงความทรงจ�าใน
เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีทัศนคติ และความ
ประทับใจส่วนบคุคลในเหตกุารณ์นัน้ๆ อาจแตกต่างกนัได้ 
 การวเิคราะห์ความถกูต้องของเนือ้หา โดยผูท้รง
คณุวฒุจิ�านวน ๔ คน ซึง่เป็นนกัวชิาการ/ผูบ้รหิารทางการ
พยาบาลเป็นท่ียอมรับของวชิาชพีการพยาบาล มคีวามสนใจ
และมผีลงานการเขยีนและเรยีบเรยีง/รวบรวมเกีย่วกบัประวตัิ
ความเป็นมาของโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยัศริริาช 
คอื รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชยีร ทวลีาภ รองศาสตราจารย์    
ละออ หุตางกรู รองศาสตราจารย์สลุกัษณ์ มชีทูรพัย์ และ
อาจารย์ชืน่จติต์  ยกุตริตัน ช่วยพจิารณาความสอดคล้อง ความ
น่าเชือ่ถอื ความถกูต้องของข้อมลูทีไ่ด้จากเอกสาร และจากการ
บอกเล่าของพยาบาลอาวโุส หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัจะน�ามาปรบั
แก้และเรียบเรยีงเพ่ือเขยีนรายงานวจัิย

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 การพยาบาลในยุคเริม่แรก พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๖๘ 
สมเดจ็พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ี(สมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา 
บรมราชนินีาถ) ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการผดุงครรภ์แบบใหม่ 
ต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ติดขัดที่หมอ    
ผูพ้ยาบาลนัน้เป็นผูช้าย โดยเฉพาะเป็นหมอชาวต่างประเทศ 
พระองค์ทรงเหน็ว่าหากจะเปลีย่นแปลงให้ได้ผลแล้ว จ�าเป็น
ทีจ่ะต้องมหีมอผดงุครรภ์เป็นคนไทยทีเ่ป็นผูห้ญงิ 
 ใน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) สมเดจ็พระศรพีชัรนิ
ทราบรมราชินีนาถ ประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ 
พระองค์ทรงมพีระอาการไข้ กรมหมืน่ปราบปรปักษ์ เคยให้
หมอเกาแวนเป็นผูผ้ดงุครรภ์ และพยาบาลตามแบบตะวนัตก 
หม่อมของท่านปลอดภัยและสบายดี จึงกราบบังคมทูลถึง   
คณุประโยชน์ของวธิพียาบาลแบบตะวนัตก สมเดจ็พระบรม
ราชนินีาถทรงเลือ่มใส ขอพระบรมราชานญุาตเลกิผทมเพลงิ 
(อยูไ่ฟแบบโบราณ) ให้หมอเกาแวนพยาบาลแบบตะวนัตก 
ปรากฏว่าเป็นทีพ่อพระราชหฤทยั ตัง้แต่นัน้มาจึงเลกิวธีิการ
อยู่ไฟในพระบรมราชวัง และพวกผูมี้บรรดาศกัด์ิก็นยิมตามแบบ
อย่างสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ แต่ในเวลานัน้ 

ราษฎรผูห้ญงิทีไ่ปคลอดลกูในโรงพยาบาลยงัคงมน้ีอย และ
ร้องขอให้ใช้วิธพียาบาลอย่างเดมิ เมือ่ความทราบถงึสมเดจ็
พระบรมราชนินีาถ ทรงรบัช่วยโดยพระราชทานบรมราชา   
นญุาตให้กรมพยาบาลอ้างพระกระแสรบัสัง่ชีแ้จงแก่คนทีจ่ะ
คลอดลกูในโรงพยาบาล ว่าพระองค์เองได้เคยผทมเพลงิมา
แต่ก่อน และเปลีย่นมาใช้วธิพียาบาลอย่างใหม่ ทรงสบายกว่า
อยูไ่ฟ มพีระราชประสงค์ให้ราษฎรได้ความสขุด้วย จึงแนะน�า
ให้ท�าตามอย่างพระองค์ถ้าใครท�าตามที่ทรงชักชวนจะ
พระราชทานเงนิท�าขวญัลกูทีค่ลอดใหม่ให้คนละ ๔ บาท พอ
มกีระแสรบัสัง่ของสมเดจ็พระบรมราชนีินาถอย่างน้ัน กเ็ริม่มี
คนสมคัรให้พยาบาลคลอดลกูตามวธิใีหม่ ในห้องเดยีวกนัมี
ทัง้คนคลอดลกูทีอ่ยูไ่ฟ และไม่อยูไ่ฟปนกนั ต่อมาเมือ่เหน็ว่า
คนทีไ่ม่อยูไ่ฟไม่เสยีชวีติกลบัสบายดกีว่าคนทีอ่ยูไ่ฟ ทัง้ได้เงนิ
ท�าขวญัลกูด้วย จ�านวนคนทีข่ออยูไ่ฟกน้็อยลงจนเกอืบไม่มี 
กรมพยาบาลจึงสามารถตั้งข้อบังคับรับให้คนคลอดลูกใน    
โรงพยาบาลแต่คนที่สมัครไม่อยู่ไฟ เลิกประเพณีอยู่ไฟใน   
โรงพยาบาลแต่นัน้มา๒   

 พระองค์ทรงตระหนักดีว่า การผดุงครรภ์แผน
ปัจจบุนัช่วยให้สตรคีลอดบตุรมคีวามปลอดภยัและสขุสบายขึน้ 
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้สตรีทุกคนคลอดบุตรอย่าง
ปลอดภัยทั้งแม่และลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ มอบหมายให้กรมพยาบาลจัดการสอนสตรีให้มี
ความรู้ความสามารถในการผดุงครรภ์แบบใหม่ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงภาสกรวงศ์ (เปลี่ยน  
บุนนาค) เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน โดยพระราชทานราช
ทรพัย์ส่วนพระองค์จ�านวนหนึง่ ตัง้โรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์
ขึน้ในบรเิวณสถานทีแ่ห่งเดยีวกบัโรงพยาบาลศริริาช ส�าหรบั
เป็นสถานศกึษาวชิาพยาบาลและผดงุครรภ์ของสตร ีอนัเป็น
พระราชด�ารทิีท่รงมุง่หมายจะใคร่ให้สตรไีทยได้เรยีนรูก้ว้าง
ขวางขึน้๓ ให้ตัง้โรงเรยีน มชีือ่ตามประกาศเปิดโรงเรยีนในราช
กิจจานุเบกษาว่า “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการ
พยาบาลไข้” ซึง่เป็นชือ่แรกของโรงเรยีน๑ ต่อมาได้ถกูตดัให้
สัน้ลงโดยเรยีกว่าโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ และใช้เรยีกชือ่    
ผูเ้รยีนว่า นักเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ตามชือ่ย่อของโรงเรยีนฯ 
การเรยีกชือ่โรงเรยีนฯ เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายความเทดิทนู และ
เฉลิมพระเกียรติองค์ผู้พระราชทานก�าเนิดโรงเรียนฯ โดย
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อญัเชญิพระนามาภิไธยของพระองค์ไว้ท้ายชือ่โรงเรยีนฯ คอื 
โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้ของสมเดจ็
พระนางเจ้าพระอรรคราชเทวี๑,๔ 
 โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ 
เปิดสอนเมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ สตรทีีเ่ข้าเรยีน
ส่วนใหญ่อ่านเขยีนภาษาไทยไม่ได้ เพราะการศกึษาสมยันัน้
มุง่เฉพาะผูช้าย รบันกัเรยีนครัง้แรก จ�านวน ๖ คน และเพิม่
ขึน้เป็น ๑๐ และ ๑๔ คน ในปีที ่๒ และ ๓ นายแพทย์เอช  
อดมัสนั (H. Adamson) (พระบ�าบดัสรรพโรค) ครคูนแรก
ของพยาบาล ต้องสอนหนงัสอืไทยจนอ่านออกเขยีนได้ และ
สอนผดงุครรภ์ รวมทัง้ได้ตกแต่งและปรบัปรงุตกึเสาวภาค   
ชัน้บนให้เป็นทีเ่รยีนด้วย มวีชิาทีเ่รยีน ดงันี้ 
 ปีท่ี ๑ และปีที ่๒ เรยีนหมวดที ่๑, ๒ และ ๓ 
 หมวดท่ี ๑ สอนบรรดาโรคซึง่เกีย่วกบัมดลกู คอื ว่า
ด้วยระดปูกต ิและระดเูสยี มดลกูพกิาร กระดกู เชงิกราน
พกิารและผดิปกติ 
 หมวดท่ี ๒ สอนบรรดาโรคซึง่เกดิในเวลามคีรรภ์ 
ตัง้แต่ตัง้ครรภ์ ตลอดจนถงึเวลาคลอด คอืว่าด้วยมารดาเป็น
โรคบวม โรคทุลาวสา โรคลมชัก บุตรเป็นมารในศีรษะ      
โรครกและสายสะดอื โรคแท้ง 
 หมวดท่ี ๓ วธีิการรกัษาเวลาคลอดบตุร คอื ว่าด้วย
การช่วยกลบัเดก็ในครรภ์ในเวลาทีข่ดัขวาง เช่น เวลาทีเ่อา
แขน เอาเท้าออกมา เดก็หรอืรกออกไม่ได้ต้องใช้เครือ่งมอืชกั
ลากออกมา 
 ปีท่ี ๓  ฝึกหดัการพยาบาลไข้ และผดงุครรภ์ 
 นายแพทย์เอช  อดมัสนั ต้องสอนวชิาภาษาไทยก่อน 
และสอนวชิาแพทย์ผดงุครรภ์ ใน ๓ หมวดแล้ว จงึมกีารฝึกหดั
การพยาบาลไข้ และการผดงุครรภ์ การสอนในยุคเริม่แรกนี้ 
มทีัง้การสอนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ มอีาจารย์ แพทย์
จากโรงเรียนราชแพทยาลยั เป็นผูส้อน คอื นายแพทย์เอช  
อดมัสนั นายแพทย์เฮยส์ (Hays) นายแพทย์เทยีนฮี ้ สารสนิ 
(Tienhee Sarasin) และนายแพทย์ยอร์จ แมคฟาแลนด์ 
(George McFarland) คอื พระอาจวทิยาคม 
 ระยะเวลาในการสอนไม่ได้ก�าหนดไว้แน่นอน เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้เรยีนจนกว่าจะสอบไล่ได้ ๖ นกัเรยีนจบ
ไม่พร้อมกนั ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ มนีกัเรยีนส�าเรจ็การศกึษา ๔ คน 
พ.ศ. ๒๔๔๒ จบเพิม่อกี ๒ คน และใน พ.ศ. ๒๔๔๓ มนีกัเรยีน

ส�าเรจ็การศกึษาอกี ๔ คน รวมทัง้หมด ๑๐ คน นกัเรยีนรุน่
น้ีได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลพร้อมกับ
นักเรียนราชแพทยาลัยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ             
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ
เสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดโรงเรยีนราชแพทยาลยั พ.ศ. ๒๔๔๓ 
จึงเห็นได้ว่า การสอนในระยะแรกมีแพทย์จากโรงเรียน     
ราชแพทยาลยัเป็นผูส้อนนกัเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ จงึเป็นรปู
แบบการศกึษาโดยใช้ Medical model ในการสอนตัง้แต่ยคุแรก 
เมือ่จบการศกึษาแล้วถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุในชวีติทีส่�าเรจ็การ
ศึกษาจากโรงเรียนฯ ที่ถือก�าเนิดมาจากสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ซ่ึงรุ่นแรกได้รับพระราชทาน
ประกาศนยีบตัรจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 เมือ่วนัที ่ ๒๐ ธนัวาคม ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) 
ท่านผูห้ญงิเปลีย่น ภาสกรวงศ์ เขยีนบนัทกึถงึพระยาวฒุกิารบดี 
เสนาบดกีระทรวงธรรมการ ความว่า “หมออดมัสนั ครแูพทย์
ผดงุครรภ์ มาแจ้งว่ากรมพยาบาล จะไปสงักดักระทรวงเมอืง 
คงไว้แต่ศริริาชพยาบาลนัน้ สงักดักระทรวงธรรมการ และ
กล่าวถงึโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ ตัง้อยูท่ีศ่ริริาชพยาบาล เป็น
ผูห้ญงิสาวตัง้อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนักบันกัเรยีนแพทย์ผูช้ายไม่
เป็นทีเ่รยีบร้อย พอดมีรดกท่านผูห้ญงิพรรณ  บนุนาค เมือ่
ท�าศพแล้ว ส่วนทีเ่ป็นบ้านกลายเป็นของหลวง เพือ่ใช้เป็น
สถานที่เป็นการกุศลแก่ผู ้ล ่วงลับไปน้ัน เห็นว่าที่บ้าน
ท่านผูห้ญงิพรรณ บนุนาค ว่างอยู ่หมออดมัสนัเหน็ควรจะใช้
เป็นโรงเรยีนผูห้ญงิ ซึง่จะเป็นนกัเรยีนผูห้ญงิแพทย์ผดงุครรภ์ 
และฝึกหดัแพทย์ผดงุครรภ์ด้วย จงึได้น�าความกราบบงัคมทลู
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการที่จะย้าย
โรงเรยีนนัน้ กโ็ปรดเกล้าฯ แล้ว” โรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์
จงึย้ายมาทีบ้่านท่านผูห้ญงิพรรณ  บนุนาค เป็นเวลา ๓ ปี 
ต่อมา นายแพทย์เอช อดมัสนั ได้มาแจ้งกบัท่านผูห้ญงิเปลีย่น 
ภาสกรวงศ์ว่า ในฤดแูล้งเวลาน�า้แห้งคลองแล้ว นกัเรยีนกบั
ครลู�าบากมาก จะขอท�าสะพานข้ามคลองตดัถนนออกไปลง
คลองบางกอกใหญ่ พอให้เป็นทีส่ะดวก แต่กต็ดิขดัเรือ่งงบ
ประมาณ๗ 
 ในเวลาต่อมาไม่ปรากฏในเอกสารว่ามีการสร้าง
สะพานหรอืท�าถนน ท�าให้ไม่สะดวกในการเดนิทาง จึงน่าจะ
เป็นสาเหตุให้ย้ายโรงเรียนฯ จากบ้านท่านผู้หญิงพรรณ   
บนุนาค ทีใ่ช้อยู ่๓ ปี ไปยงับ้านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เป็น
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เวลา ๑ ปี แล้วส่งนักเรียนเหล่านั้นไปฝึกหัดท�าการใน        
โรงพยาบาลต่างๆ แล้วให้ออกไปท�าการต่อไป โดยไม่มกีาร
สอบไล่  
 หลงัจากการย้ายสถานทีเ่รยีน ๒ ครัง้ ในช่วง พ.ศ.
๒๔๔๔ ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๐ ท�าให้การเรยีนการสอนมอีปุสรรค 
และไม่มกีารบนัทกึท่ีมหีลกัฐานให้เหน็ว่ามผีูส้�าเรจ็การศกึษา 
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวความต้องการคนดูแลผู ้ป่วยใน                
โรงพยาบาลศริิราช ยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้ใน ร.ศ. ๑๒๕ 
(พ.ศ. ๒๔๔๙) การฝึกหดัพยาบาลของกรมศกึษาธกิาร จึงเกดิ
ขึ้นจากความประสงค์ว่าการพยาบาลไข้ในโรงพยาบาลนั้น    
ผู้ที่ป่วยจะเอาคนพยาบาลที่เป็นลูกจ้างของตนเองซึ่งไม่มี
ความรูใ้นการพยาบาลอย่างไรเลยมาช่วยดแูล กรมศกึษาธกิาร
จึงคิดการฝึกหัดขึ้น ท�าหลักสูตรขึ้นไว้ หาคนผู้ชายเข้ามา
ฝึกหดั เมือ่ฝึกหดัตามหลกัสตูรแล้วให้สอบไล่ ถ้าสอบได้กใ็ห้
ประกาศนยีบตัร เรยีกว่า คนพยาบาลประกาศนยีบตัร แต่
การฝึกหดัไม่ได้ท�าอย่างต่อเนือ่ง แต่เป็นชัว่คราวทีต้่องการคน
พยาบาล เมื่อได้คนพยาบาลพอแล้วก็เลิกไป แต่ให้คงมี
หลกัสตูรไว้ส�าหรับกรมศกึษาธกิารเอง ถ้าต้องการคนพยาบาล
กห็านกัเรยีนมาฝึกหัดจนพอแก่ความต้องการ การสอนมกีาร
สอนทฤษฎีโดยการบรรยาย กับให้ฝึกหัดท�าการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล การสอบไล่จะมขีึน้เมือ่ได้เรยีนและ
ฝึกหดัมาแล้ว ๑ ปี การสอบไล่โดยการให้เขยีนตอบ สอบปากเปล่า 
การตรวจรายงานอาการไข้ทีน่กัเรยีนท�ารายงานของผูป้กครอง
ในขณะท่ีนักเรียนได้ฝึกท�าการและรายงานความประพฤติ 
ตดัสนิให้คะแนนในข้อสอบไล่ด้วย รุน่แรกมผีูส้อบไล่ได้ ๘ คน๘ 
 ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ พระยาวสิทุธิส์รุยิศกัดิ ์(เจ้าพระยา
พระเสดจ็สเุรนทราธบิดี: ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อธบิดกีรม
ศกึษาธกิาร ได้น�าความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระศรพีชัรนิทรา 
บรมราชนินีาถ ในการเปิดโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ด้วยมเีดก็
หญงิท่ีเข้าเรยีนประถมศกึษา และเริม่จบประถมศกึษาเพิม่ขึน้ 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระ
ราชูปถัมภ์คงเดิม โดยพระองค์ศรัทธาที่จะให้วิชาแพทย์
ผดงุครรภ์นีแ้พร่หลาย เป็นประโยชน์แก่ผูท้ีฝึ่กหดัเล่าเรยีนรู้ 
และเป็นประโยชน์ช่วยอภิบาลรักษาชีวิตสังขารอาณา
ประชาชนทั่วไป จึงได้เปิดโรงเรียนในบริเวณโรงพยาบาล
ศิริราชอีกครั้ง และเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนราช
แพทยาลัย สงักดักรมศกึษาธิการ กระทรวงธรรมการ เรยีก

ชือ่ว่า แผนกโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์และหญงิพยาบาล ของ
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) 
เป็นการเปลีย่นชือ่โรงเรยีนครัง้ที ่ ๑๔  ตามระเบยีบการของ
โรงเรยีนราชแพทยาลยั แบ่งเป็นแผนกการสอนวชิาแพทย์ 
ส�าหรับนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิง สอนวิชาแพทย์
ผดงุครรภ์และฝึกหดัการพยาบาล แบ่งนักเรยีนเป็นนักเรยีนหลวง 
ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่ต้องรับราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นกัเรยีนเชลยศกัดิ ์ ต้องเสยีค่าเล่าเรยีนเดอืนละ ๑๐ บาท
ส�าหรบัแพทย์ และเดอืนละ ๖ บาทส�าหรบันกัเรยีนแพทย์
ผดุงครรภ์ มีแผนกการพยาบาล ให้การพยาบาลใน           
โรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล๙

 สม เด็ จพระศรีพั ช ริ นทราบรมราชิ นี น าถ 
พระราชทานประกาศนยีบตัร และพระราชทานพระราโชวาท
แก่นกัเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ ณ พระตำาหนกัพญาไท เมือ่วนัที่ 
๑๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๑๐ 
 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล           
ได้น้อมน�าพระราชด�ารสับางตอนของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา 
บรมราชนินีาถ ทีไ่ด้พระราชทานพระราโชวาทแก่นกัเรยีน
แพทย์ผดุงครรภ์ มาเป็นปณิธานของคณะฯ คือ “...การ
พยาบาลนัน้ไม่ใช่ว่าจะมปีระโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดยีว 
ย่อมเป็นประโยชน์ส�าหรับบ�ารุงชาติและบ้านเมืองของเรา
ด้วย...” เพือ่สบืสานพระมหากรณุาธคิณุทีม่ต่ีอพสกนกิรของ
พระองค์ และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฯ เพื่อให้มีวิชาชีพการ
พยาบาลและผดงุครรภ์คูแ่ผ่นดนิสยามอนัน�าไปสูก่ารบ�าบดั
ทกุข์บ�ารงุสขุแก่ปวงชนชาวไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล จะยดึมัน่ในปณธิานนีต้ลอดไป 
 พ.ศ. ๒๔๕๗ ชือ่โรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์และหญงิ
พยาบาล มกีารเปลีย่นชือ่ครัง้ที ่๒ ตามระเบยีบการโรงเรยีน
ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า   
เจ้าอยูห่วั พทุธศกัราช ๒๔๕๗ ได้รวมโรงเรยีนราชแพทยาลยั 
เข้าเป็นหนึง่ในสีข่องโรงเรยีนขัน้อดุมศกึษาในสงักดัโรงเรยีน
ข้าราชการพลเรอืนฯ โดยมโีรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ฯ เป็น
แผนกหน่ึงในโรงเรียนราชแพทยาลัย เช่นเดิม เรียกชื่อว่า 
แผนกโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์และนางพยาบาลของสมเดจ็
พระนางเจ้าพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง พบเอกสารราชการ
ส่วนใหญ่ยงัคงใช้ชือ่นีต่้อมา โดยเปลีย่นถ้อยค�าตามสมยั เป็น 
โรงเรยีนผดงุครรภ์และพยาบาล หลกัสตูรทีเ่รยีนยงัคงคล้าย
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กับหลักสูตร พ.ศ. ๒๔๕๑ แต่เพ่ิมรายละเอียดของจรรยา
พยาบาลมากขึน้ เมือ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้ประดษิฐาน
ขึน้แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โรงเรยีนราชแพทยาลยั กลายเป็น 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โรงเรยีนแพทย์
ผดุงครรภ์และนางพยาบาล เป็นแผนกหนึ่งของคณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสตูรนี ้เน้นทัง้การพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
การพยาบาลมีความหมายมากขึ้น เช่นกล่าวถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับสุขวิทยา การท�าความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ 
เครือ่งใช้ การให้ยา การปลอบใจคนไข้ การเลีย้งเดก็ เป็นต้น 
หลกัสตูรนีม้รีะยะเวลา ๒ ปี เรยีนหลกัวชิา ๑ ปี ฝึกหดัท�าการ 
๑ ปี แล้วจงึสอบไล่ เมือ่สอบไล่ได้แล้วต้องอยูฝึ่กให้ได้คะแนน
ความช�านาญอกี ๑ ปี ถ้าสอบได้จงึจะเป็นแพทย์ผดงุครรภ์ 
ถ้าไม่ได้กจ็ะเป็นเพยีงคนพยาบาล ๑๑

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาท 
นเรนทร ซึ่งชาวศิริราชถวายพระนามอย่างสั้นว่า “เสด็จ
ในกรม” ทรงมพีระคณุอนัยิง่ใหญ่ทีท่�าให้วชิาชพีการพยาบาล
เป็นทีย่อมรบัของสงัคม ประเทศชาต ิและต่างประเทศ ด้วย
คณูุปการ คอื๑๒, ๑๓ เสดจ็ในกรมทรงเหน็ว่าการพยาบาลยงัไม่
เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมไทย ประกอบกับสมัยนั้น
ครอบครวัไม่นยิมให้ลกูสาวออกนอกบ้าน นกัเรยีนพยาบาลก็
มีน้อย ทรงปรึกษากับสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรม
ราชเทว ี ขอให้ส่งสตรทีีม่าพึง่พระบารมเีป็นจ�านวนมากเข้า
เรียนต่อในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และนางพยาบาล 
นอกจากนี้ ยังทรงชักชวนคนชั้นสูง ทั้งหม่อมเจ้า หม่อม
ราชวงศ์ หม่อมหลวง และลกูคนชัน้สงูหลายคนให้มาเรยีน
พยาบาล เป็นการยกระดบันกัเรยีนพยาบาลให้สงูขึน้อกีทาง
หนึง่ การรักษาพยาบาลในขณะนัน้ แพทย์กบัพยาบาลพดูคยุ
กันไม่ได้ ผิดข้อบังคับ ถ้าแพทย์ขึ้นมาทางบันไดทางโน้น 
พยาบาลก็ต้องลงบันไดทางนี้ ต้องคอยหลบกันเหมือน
พระอาทติย์กบัพระจนัทร์ พบกนัไม่ได้ ต่อมาเสดจ็ในกรม
รบัส่ังว่าควรให้แพทย์และพยาบาลพบกัน เพือ่จะได้ประสาน
งานกนัในการรักษาพยาบาลอนัเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย จงึให้
แพทย์และพยาบาลท�างานพร้อมกนัได้  เสดจ็ในกรมทรงจัด
พยาบาลให้มหีน้าทีด่แูลผูป่้วยทัว่ไป ไม่จ�ากดัเพศ อนัเป็นหลกั
สากลของวชิาชพีการพยาบาล การเปลีย่นแปลงบทบาทของ
สตรใีนการปฏบิตักิารพยาบาลทีต้่องดแูลบคุคลทกุเพศทกุวยั 

ไม่เลอืกชัน้วรรณะ อนัเป็นหลกัสากลของโลก และท�างาน
ประสานกนัด้านการรกัษาพยาบาลให้สอดคล้องกบัแพทย์ได้ 
โดยพยาบาลเป็นสตรทีีว่างตวัได้เหมาะสมกบับคุคลและสถานที่ 
รบัผดิชอบในหน้าที ่ซือ่สตัย์ มศีกัดิศ์รใีนสงัคม เป็นทีย่อมรบั
ของผูร่้วมงาน และผูป่้วย 
 เสดจ็ในกรม ทรงจดัให้มเีครือ่งแบบพยาบาล สวม
เสือ้ผ้าขาวคลมุยาวใต้เข่า คอกลม แขนยาวแค่ศอก มสีาย
คาดเอวสขีาว สวมหมวกผ้าขาวบางคลมุศรีษะ รวบผมเข้าไว้
ในหมวกทัง้หมด มกีระบงัผ้าขาวพบัขึน้ข้างบน เพือ่ให้ดงูามตา 
ทรงโปรดหมวกรปูน้ีมาก เพราะไม่ต้องกงัวลและเสยีเวลาท�า
ผมให้สวย เวลาไปในทะเลลมพดัผมกไ็ม่ยุง่ สวมรองเท้าหุม้ส้น 
ถงุเท้าสขีาว นบัว่าเป็นเครือ่งแบบพยาบาลแห่งประเทศสยาม
เป็นครัง้แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ในการเดนิทางไปส่งเชลยศกึ       
ณ ประเทศอนิเดยี 
 เสดจ็ในกรม ทรงสนทิกบัสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาท กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ    
ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดสยาม 
ทรงสนับสนุนและช่วยกันประสานงานทางสภากาชาดกับ
โรงเรยีนราชแพทยาลยั และโรงพยาบาลศิรริาช ให้สอดคล้อง
และส่งเสรมิกจิการของทัง้สองฝ่าย ได้ท�าความตกลงกนัว่า ให้
นกัเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ทางศริริาชไปฝึกหดัการพยาบาลที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนักเรียนพยาบาลทาง            
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มารับการอบรมการผดุงครรภ์ที่
โรงเรยีนพยาบาลศริริาช การท�าอย่างนีเ้ป็นการร่วมงานด้าน
การศกึษาการพยาบาล และการผดงุครรภ์ด้วยความสามคัคี 
ไม่ถอืเขาถอืเรา ทัง้การอบรมการผดงุครรภ์ ตามพระราช
ประสงค์ของสมเดจ็พระบรมราชนินีาถกไ็ด้ขยายตวักว้างออก
ไปด้วย๑๒  ซึง่เริม่ต้นใน พ.ศ. ๒๔๖๐ ทัง้สองสถาบนัได้ร่วมมอื
กนัเพือ่ความก้าวหน้าทางการศึกษา มกีารแลกเปลีย่นนกัเรยีน
พยาบาลระหว่างกนั และได้สิน้สดุลงใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ๑๔,๑๕ 
เน่ืองจากทั้งสองสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งการ
พยาบาล และการผดงุครรภ์แล้ว 
 พ.ศ. ๒๔๖๒ นางสาวมณี  สหัสสานนท์ R.N.        
ผู้เรียนส�าเร็จวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาจาก
ฟิลปิปินส์ด้วยทนุส่วนตวั ได้เข้ามารบัราชการในโรงพยาบาล
ศิรริาช และเหน็ว่าหลกัสตูรของโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ฯ 
น้ันไม ่มี วิชาทางการพยาบาล จึงเสนอคณบดีคณะ
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แพทยศาสตร์  ขอปรับหลกัสตูรนัน้ให้เรยีนทางการพยาบาลก่อน
เป็นเวลา ๒ ปี แล้วจงึเรยีนการผดงุครรภ์อกี ๑ ปี ก�าหนด
ความรูพ้ืน้ฐานรับผูเ้ข้าเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่๓ ใช้
หลกัสตูรนีเ้ป็นทางการใน พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมีพยาบาล R.N. 
จบจากฟิลิปปินส์อีก ๒ คน ช่วยสอนทางการพยาบาล๑๖ คอื
นางอพัภนัตราพาธพศิาล และนางสอาด  สุม่สวสัดิ์ 
 ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ สมเด็จพระมหติลาธิเบศรอดุลยเดช
วกิรม พระบรมราชชนก ทรงซือ้โรงเรยีนกลุสตรวีงัหลงัของ
แหม่มโคล เนือ้ท่ีประมาณ ๓ ไร่เศษ เป็นเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท 
และให้คณะแพทยศาสตร์ศริริาชและพยาบาลเช่าพอเป็นพธีิ
ในราคาปีละ ๑ บาท เพือ่ให้เป็นทีอ่ยู่ของพยาบาล และยงั
ประทานเงนิซ่อมอกีจ�านวน ๓๑,๓๐๘.๖๙ บาท ต่อมาใน พ.ศ.
๒๔๗๒ มลูนธิริอกกีเ้ฟลเลอร์ ให้เงนิ ๑๖๙,๔๙๔ บาท สร้าง
ตกึนอนพยาบาลแทนเรอืนไม้เดมิ๑๗

 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พบว่ามกีารเปลีย่นชือ่โรงเรยีน
ครัง้ท่ี ๓ เรียกว่า โรงเรยีนนางพยาบาลและผดงุครรภ์ของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.
๒๔๗๕ จงึตดัค�าว่า “นาง” ออก และบางครัง้จะเรยีกชือ่ตาม
ที่ตั้งหรือสถานศึกษาภาคปฏิบัติด้วย เรียกชื่อว่าโรงเรียน
พยาบาลและผดงุครรภ์ศริริาช๔  การพยาบาลยุคกลาง พ.ศ.
๒๔๖๙ – ๒๔๙๙ ในวนัที ่๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๖๘ Board 
of Trustees ของมลูนธิริอกกีเ้ฟลเลอร์ ได้อนมุตัใิห้ความช่วย
เหลือปรบัปรงุโรงเรียนพยาบาล เป็นโครงการความร่วมมือ 
มีระยะเวลา ๕ ปี ภายหลงัสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก สิน้พระชนม์ มูลนธิิรอกก้ีเฟลเลอร์ ได้
ขยายสญัญาร่วมมอืออกไปจนถงึ พ.ศ. ๒๔๗๘ เพือ่เชดิชพูระ
เกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนก โครงการนี้ได้มีการ
ปรบัปรงุการศกึษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน รบันกัเรยีนจบ
มัธยมศกึษาชัน้ปีที ่๖ เรยีนวชิาการพยาบาลทัว่ไป ๓ ปี และ
เรยีนวชิาการผดงุครรค์ในชัน้ปีที ่๔ เป็นเวลา ๖ เดอืน รวม 
๓ ปี ๖ เดอืน จดัให้มทีีพ่กัถาวรแก่พยาบาลและนกัเรยีน
พยาบาล และจดับ้านพกัทีเ่หมาะสมให้พยาบาลต่างประเทศ 
ซึง่ทางมลูนธิริอกกีเ้ฟลเลอร์ ช่วยจดัหาพยาบาลอเมรกินั ๒ คน 
มาเป็น Visiting Director คนแรก คอื 
 มสิเอลสิ  ฟิทเจอราลด์ (Alice  Fitzgerald) ท�างาน
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๑ และคนที ่๒ คอื มิสเอม็.บ ีปอร์

เตอร์ (M.B. Porter) ท�างานระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๘ 
เพือ่ท�าหน้าทีผู่อ้�านวยการโรงเรยีนฯ (Directress of Nurses) 
และครพูยาบาล (Instructor in nursing)๑๗ เพือ่สอนการ
พยาบาลทัว่ไปคราวละ ๑ คน ผลดัเปลีย่นจาก พ.ศ. ๒๔๖๙ – 
๒๔๗๕ รวม ๒ คน คอื มสิมลิยาร์ด (Miss Millyard) และ
มสิแฮสเลอร์ (Miss Hasler) และครพูยาบาลสอนวชิาการ
ผดงุครรภ์ คราวละ 1 คน ผลดัเปลีย่น จาก พ.ศ. ๒๔๗๒ 
– ๒๔๗๘ รวม ๒ คน คอื มสิกูด๊ (Miss Gould) และมสิฮคิค๊
อกซ์ (Miss Hickocks) ในขณะนัน้ ประเทศสยามมปัีญหา
เรือ่งงบประมาณมาก สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ทรงตระหนักถงึเรือ่งน้ีเป็นอย่างดี 
พระองค์ทรงสนับสนุนทีจ่ะให้มกีารปรบัปรงุการพยาบาล โดย
ให้เหตผุลว่า “วชิาพยาบาลอ�านวยประโยชน์แก่ส่วนรวมใน
ทีส่ดุแก่ผูเ้รยีนมาแล้ว แม้จะมไิด้ด�าเนนิอาชพีเป็นพยาบาล
กต็าม” ๑๘ สมเดจ็พระราชบดิาฯ พระราชทานพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์เพิม่เงินเดอืนให้แก่ครพูยาบาล อเมรกินั เพือ่ให้
เหมาะสมกบัค่าครองชพี๑๙      
 มสิเอลสิ  ฟิทเจอราลด์ (Alice  Fitzgerald) และ
มสิเอม็.บ ี ปอร์เตอร์ (M.B. Porter) ได้ปรบัปรงุหลกัสตูรให้
เป็นหลกัสตูรมาตรฐาน ก�าหนดชัว่โมงแต่ละรายวชิา มกีาร
จัดระบบการเรียนการสอนโดยก�าหนดช่วงเตรียมก่อน          
สูว่ชิาชพี (Probationer period) ปรบัจาก ๓ เดอืน เป็น ๖ เดอืน 
และเลือ่นชัน้เป็นปี ๑ เข้าพธิเีข้ารบัหมวก เทอมแรกอยูเ่ฉพาะ
เวรเช้า เทอมทีส่องมเีวรบ่าย ปลายเทอมสามมเีวรดกึ เดอืน
หนึง่หยดุครึง่วนั ๒ ครัง้ และหยดุเตม็วนั ๒ ครัง้ ปลายปีให้
ผลดักนัหยดุครัง้ละ ๓ สปัดาห์ หมนุเวยีนกนัขึน้ฝึกปฏบิตับิน
หอผูป่้วย ผูป้กครองต้องมสีมดุสเีขยีวเรยีกว่าตัว๋เขยีว มารบั
จงึออกจากหอพกักลบับ้านได้ การสอนภาคทฤษฎยีงัคงเป็น 
medical model มอีาจารย์พยาบาลสอนการพยาบาล ส่วน
ภาคปฏบิตัเิรยีนในห้องสาธติ (Demonstration room) ก่อน
ฝึกวธิที�าเตยีง อาบน�า้ผูป่้วยบนเตยีง ฉดียา เป็นต้น๑๑ เมือ่
ส�าเรจ็การศกึษาได้รบัประกาศนยีบตัรพยาบาลและผดงุครรภ์
 หลกัสตูรประกอบด้วยรายวชิาต่างๆ ดงันี้ ๒๐

 Anatomy and physiology ๑๐๐  ชัว่โมง 
 Gynecology  ๑๑   ชัว่โมง
 Bacteriology  ๔๕   ชัว่โมง 
 Operating room Technic  ๓๓   ชัว่โมง
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 Elementary Materia Medica  ๒๒   ชัว่โมง 
 Surgical Nursing   ๓๓   ชัว่โมง
 Practical Nursing   ๒๑๙  ชัว่โมง 
 Pediatrics   ๒๖  ชัว่โมง
 Ethics    ๑๑    ชัว่โมง 
 Pediatric Nursing   ๓๙    ชัว่โมง 
 Personal Hygiene   ๑๑    ชัว่โมง 
 Obstetrical Nursing   ๘๘    ชัว่โมง
 Dietetics    ๑๑๔   ชัว่โมง 
 Ear, Eye, Nose and Throat ๒๖    ชัว่โมง
 Advanced Materia Medica  ๘๕    ชัว่โมง 
 Emergency and First Aid   ๖     ชัว่โมง
 Medicine    ๓๓    ชัว่โมง 
 Professional Problems  ๑๓    ชัว่โมง
 Medical Nursing   ๓๓    ชัว่โมง 
 Sanitation   ๒๒    ชัว่โมง
 Bandaging   ๑๐    ชัว่โมง 
 X–ray Therapy      ๑๑    ชัว่โมง
 Urology    ๓๓    ชัว่โมง 
 History of Nursing   ๗     ชัว่โมง
 พ.ศ. ๒๔๗๘ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์หมดสัญญา 
ครูพยาบาลชาวอเมริกนัเดนิทางกลบั หลงัจากได้วางหลกัสตูร
การศกึษาและระเบยีบต่างๆ ทัง้ในโรงเรยีนฯ และหอผูป่้วย 
ท�าให้สามารถด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้โรงเรยีนฯ เจรญิ
ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร เพิม่หรือลด
ชัว่โมงบางวิชา และเพิม่รายวชิาเฉพาะ เช่น Communicable 
diseases Orthopedic nursing Sociology Psychology 
Public health Administration เป็นต้น และในปีนี้สภา
มหาวิทยาลัย อนุมัติให้ผู ้สอบไล่ได้ในวิชาพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับ “อนุปริญญาบัตร” แทน
ประกาศนียบัตรเป็นปีแรก ตามรายงานการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๔๗๘๒๑

 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๘ ๑๕, ๒๒, ๒๓              
มเีหตกุารณ์ต่างๆ เกดิขึน้ มผีลกระทบต่อการศกึษาและการ
บรกิารพยาบาล กล่าวคอื พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการทหารตัง้
หน่วยยวุนารีพยาบาล ให้พยาบาลและนกัเรยีนพยาบาลเป็น
ยวุนารีท�าการฝึกตามหลกัสตูร และส่งเข้าค่ายฝึกอบรมทีไ่กล

กงัวล หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔    
(๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔) สงครามโลกครัง้ที ่๒ มาถงึเมอืงไทย 
ญีปุ่น่ยกกองทหารขึน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ประจวบครีขีนัธ์ และ
บางป ูเหตกุารณ์เริม่รนุแรง กรงุเทพฯ ถกูทิง้ระเบดิวนัที ่๘ 
มกราคม ๒๔๘๕ ตกึศัลยกรรมได้รบัผูป่้วยถกูสะเกด็ระเบดิ 
โรงพยาบาลศริริาชถกูทิง้ระเบดิบ่อยครัง้ ต้องพรางไฟเวลา
ให้การพยาบาลในเวลากลางคนื และหลบในหลมุหลบภยัเมือ่
ประกาศปิดเรยีนเมือ่วนัที ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ และเปิด
เมือ่วนัที ่ ๑๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ในช่วงตลุาคม – 
พฤศจิกายน ๒๔๘๕ เกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ ท�าให้การคมนาคม
มปัีญหาและอปุสรรคเพิม่ขึน้ การรบัส่งผูป่้วยต้องใช้เรอื และ
การเดนิทางภายในโรงพยาบาลต้องใช้เรอืเช่นเดยีวกนั พ.ศ.
๒๔๘๖ โรงพยาบาลศิริราชต้องจัดสถานที่พยาบาลที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�าหรับรับผู ้ประสบภัยทาง
อากาศ พ.ศ. ๒๔๘๗ เครือ่งบนิทิง้ระเบดิบ่อย ท�าให้ผูป่้วย
และเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัย เพราะติดอยู่กับสถานีรถไฟ
บางกอกน้อย จึงต้องอพยพโรงพยาบาลไปที่ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี เหลือไว้เฉพาะสถานฉุกเฉิน และจ�าเป็น
เท่านัน้ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๘๗ ได้จดัส่งพยาบาล
และนักเรียนพยาบาลไปช่วยราชการชายแดนในหน่วย
พยาบาล จงัหวดัเชยีงราย เพือ่ให้การดแูลทหารทีป่่วยด้วย
โรคไข ้มาลาเรีย และในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘                  
โรงพยาบาลย้ายกลบัมาทีศ่ริริาชตามเดมิ การทีโ่รงพยาบาล
ศริริาชต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิ
ตกต�่าลงมาก เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาแพงมากและ
ขาดแคลน ต้องใช้นุน่แทนส�าล ี ใช้กระดาษสาแทนผ้ากอส 
ต้องซกัเสือ้ผ้าด้วยมอื และท�าความสะอาดเครือ่งใช้ต่างๆ เองจงึ
มผีลกระทบต่อการศึกษา และบรกิารพยาบาล ต้องใช้เวลานาน
ในการฟ้ืนฟกูจิการพยาบาลให้มคีณุภาพดงัเดมิ
 ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ มีการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ข้ึนในกระทรวงสาธารณสุข และโอนคณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มาสงักดัมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์โรงเรยีน
พยาบาลฯ เป็นแผนกหนึง่ในคณะแพทยศาสตร์และศริริาช
พยาบาล เรยีกแผนกผดงุครรภ์
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เปลีย่นชือ่โรงเรยีนฯ ครัง้
ที ่๔ เป็นโรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยัของสมเดจ็
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พระศรพีชัรินทราบรมราชนินีาถ๔ โดยปรบัเพิม่การศกึษาทัง้
ภาคทฤษฎแีละการปฏบิตังิานทางการพยาบาลสาธารณสขุ
ไว้ในหลกัสตูร การพยาบาลยคุพฒันาเข้าสูว่ชิาชพี พ.ศ. ๒๔๙๙ 
– ๒๕๑๔  ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ซ่ึงเป็นระยะทีม่นีกัเรยีนหญงิใน
ประเทศไทยเรียนจบชัน้เตรยีมอดุมศกึษาเป็นจ�านวนมากขึน้ 
คณุหญงิพณิพาทย์พิทยาเภท เปิดสอนหลกัสตูรระดับปรญิญา
ตรทีางการพยาบาลขึน้เป็นแห่งแรก รบัผูเ้ข้าเรยีนทีส่�าเรจ็ชัน้
เตรยีมอดุมศกึษา เข้าศกึษา ๔ ปี ได้รบัปรญิญาวทิยาศาสตร
บัณฑิต (พยาบาล) เรียนวิชาพ้ืนฐาน ๒ ปีแรกที่คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ต่อมา มหาวทิยาลยั
จดัตัง้คณะวทิยาศาสตร์ขึน้ จึงย้ายมาเรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตร์ 
ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ จนถงึปัจจบุนั เมือ่ข้ามฟากมาเรยีนปี ๓ – ๔ 
ท่ีโรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั๒๔  ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ – 
๒๕๐๒ ใช้เคร่ืองแบบนกัเรยีนพยาบาลเป็นผ้าสขีาว แขนสาม
ส่วน คอกลม ปกมนคล้ายปกบวัแต่ห่างกนั ตวัเสือ้เย็บเข้ารปู
ติดกับกระโปรงบาน ๘ ชิ้น๒๕ ในระยะแรกหลักสูตรนี้มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ผลติครพูยาบาล ซึง่ก�าลงัขาดแคลนในการ
เปิดโรงเรียนพยาบาลใหม่ และการขยายจ�านวนรับใน
โรงเรียนที่มีอยู่แล้ว ส�าหรับผู้ต้องการศกึษาผดงุครรภ์ต้อง
ศกึษาต่อในหลกัสตูรการผดุงครรภ์อกี ๖ เดือน ๒๖   
 ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรอนปุรญิญา
พยาบาลและอนามยัของโรงเรยีนฯ จากการรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ เป็นเตรยีมอดุมศกึษา และแบ่งเป็น ๒ 
หลกัสตูร คอื เรยีน ๓ ปี ได้รบัอนปุรญิญาพยาบาลและอนามยั 
ถ้าเข้าเรียนในหลักสูตรการผดุงครรภ์อีก ๖ เดือน ได้รับ
ประกาศนยีบตัรผดงุครรภ์ ๒๖  
 ความแตกต่างของการเรยีนการสอนของหลกัสตูร
อนุปริญญาพยาบาล และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พยาบาล) คอื การเรียนในชัน้ preclinic หลกัสตูรอนปุรญิญา
จะใช้เวลาเรียน ๖ เดอืน เมือ่สอบผ่านจะได้รบัหมวก และ
ข้ึนชัน้เรยีนเป็นปีที ่๑ จะขึน้ฝึกปฏบิติับนหอผูป่้วยในเวรเช้าก่อน 
ต่อมาจะต้องหมนุเวยีนขึน้ฝึกภาคปฏบิตัเิวรบ่าย และเวรดกึ 
ซึ่งทางหอผู้ป่วยจะจัดเวรให้นักศึกษาเข้าเวรบ่าย - ดึก 
ครั้งละ ๗ คนื และนกัศกึษาต้องเข้าเรยีนภาคทฤษฎตีอนบ่าย
ทกุคนจนส�าเรจ็การศกึษา แต่ในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
(พยาบาล) จะเรยีนในชัน้ preclinic เป็นเวลา ๒ ปี ซ่ึงมวีชิา
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์หลายวชิา เมือ่สอบผ่าน ๒ ปีแล้ว 

จงึมาเรยีนทีโ่รงเรยีนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยัฯ ในช่วง
ปิดภาคการศกึษาปลายปีที ่๒ เรยีนวชิาการพยาบาลและขึน้
ฝึกภาคปฏบิตับินหอผูป่้วยวนัละ ๘ ชัว่โมง เมือ่สอบผ่านจงึ
ได้รบัหมวก การเรยีนในชัน้ปีที ่๓ และ ๔ ขึน้ฝึกภาคปฏบิตัิ
เวรเช้า และมเีวรบ่าย เวรดกึ ครัง้ละ ๗ คนื เช่นเดยีวกนั 
ตอนบ่ายเรียนวิชาทฤษฎีซ่ึงเหมือนกับหลักสูตรอนุปริญญา
พยาบาล๒๗, ๒๘  
 ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ พ.ศ. ๒๕๐๒ มอีหวิาตกโรค
ระบาด พยาบาลต้องท�างานหนกัในการให้การดแูลผูป่้วยโรค
ตดิต่อและฉดีวคัซนีป้องกนัโรคให้ประชาชนทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๐๙ 
โรงเรยีนฯ เปิดรบันกัเรยีนปีละ ๒ รุน่ รุน่ละ ๑๐๐ คน โดย
ให้รุน่ที ่๒ ท�าสญัญาผกูพนักบัคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธบิด ีและสิน้สดุใน พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่โรงเรยีนฯ ยงัคงผลติ
พยาบาลปีละ ๒ รุน่ต่อมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๒๐ เพือ่ผลติพยาบาล
ให้โรงพยาบาลศริริาช เนือ่งจากภาวะขาดแคลนพยาบาล จะ
เหน็ได้ว่าโรงเรยีนฯ เป็นสถาบนัการศึกษาพยาบาลทีมุ่ง่มัน่ในการ
พฒันาการเรยีนการสอน สนองต่อนโยบายของประเทศชาติตลอดมา
 
ข้อเสนอแนะ    
 1. ควรมีการศึกษาประวัติความเป็นมา ความ
ก้าวหน้าของโรงเรยีนฯ ในการยกฐานะขึน้เป็นคณะพยาบาล
ศาสตร์ จนถงึปัจจบุนั ซึง่ยงัมบีรูพอาจารย์และพยาบาลที่
เกีย่วข้องสามารถให้ข้อมลูได้อย่างสมบรูณ์ 
 2.  ควรมกีารรวบรวมเอกสาร พระบรมราโชวาท
ในโอกาสพระราชทานประกาศนยีบตัร และอนปุรญิญาแก่       
ผูส้�าเรจ็การศกึษา ในยคุก่อนยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ผู้มีประสบการณ์ ศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพด้านประวตัศิาสตร์   
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