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Abstract
The study “History of Nursing and Midwifery in Siam from 1896 to
1935: the Colonial Context of Modernization,” aims to study history
of nursing and midwifery in Siam during the modernizing period within
the colonial context. The study shows: 1) the royal project on nursing
and midwifery, which includes women’s role in it, was the attempt
to reflect the modernity of the royal family as well as be an instrument
to strengthen both the ruling class and Siamese state itself; 2) there
were processes of negotiations and adaptations of ideology and
the nature of the profession to comply with the then existing social
conditions, the monarchical one in particular.

บทความนีเป็ นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือง “เพศสภาพและชนชัน ของอาชีพพยาบาลในประวัตศิ าสตร์ไทย พ.ศ. 2439-2498”
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1. บทนํา
นับตังแต่รชั กาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 4) ชนชันนําสยาม
เริมยอมรับว่าตะวันตกกําลังกลายเป็ นศูนย์กลางอํานาจของโลกแทนทีจีนและชมพูทวีปดังทีเคย
รับรูก้ นั มาแต่เดิม ความรูส้ กึ ดังกล่าวทวีความเข้มข้นยิงขึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 5) ส่งผลให้ชนชันนําสยามกลายมาเป็ นผูน้ ําในการเปลียนแปลงสยามให้
ทัดเทียมกับตะวันตก ทังยังเปิ ดโอกาสให้ชนชันนําของสยามรวมอํานาจทีกระจายอยู่ทมูี ลนาย
ในรูปแบบการปกครองเดิมให้มารวมอยู่ทองค์
ี พระมหากษัตริย์ เปลียนแปลงรูปแบบการปกครอง
ของสยามให้เป็ นแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึงเป็ นการรวมศูนย์กลไกอํานาจของรัฐจาก
ขุนนางสูพ่ ระมหากษัตริยแ์ ละราชวงศ์ภายใต้การใช้อาํ นาจรัฐเหนือดินแดนทีมีขอบเขตทีแน่ นอน
อํานาจในการควบคุมไพร่ทแต่
ี เดิมเคยเป็ นของเจ้าขุนมูลนายเปลียนมาสู่พระมหากษัตริยผ์ ่าน
กลไกของรัฐแบบใหม่ ในช่วงเวลานี ชนชันนําสยามยัง ได้แสดงออกถึงความศิวไิ ลซ์ผ่านการ
บริโภคสิงของและการปรับเปลียนรสนิยมให้เป็ นแบบตะวันตก รวมถึงการยอมรับความรูแ้ ละ
วิถีปฏิบตั ิด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่เพือประกาศความศิวไิ ลซ์ของสยามต่อ
ชาติตะวันตก และแสดงให้เห็นถึงฐานะชนชันของชนชันนํ าสยามในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อีกด้วย
จากการสํารวจงานศึกษาทีผ่านมา ผู้วจิ ยั พบว่างานส่วนใหญ่ทศึี กษาประวัติศาสตร์
การผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่ของไทยมักเป็ นการศึกษาตามกรอบวิเคราะห์ว่าด้วย
การทําให้ทนั สมัย (modernization) ในกลุ่มงานศึกษาประวัตขิ องหน่วยงานทางด้านการแพทย์
และการพยาบาล เช่น งานของวิเชียร ทวีลาภ เรือง วิวฒ
ั นาการการพยาบาลในประเทศไทย
2
(พ.ศ. 2439-2488) หรือ งานของถนอมขวัญ ทวีบูรณ์และคณะ เรือง ประวัติและวิวฒ
ั นาการ
3
ของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์แ ละอนามัย ศิรริ าช พ.ศ. 2439-2514 มัก จะวางโครงเรือง
เน้นหนักไปทีบทบาทของชนชันนํ าผูท้ ําให้เกิดความก้าวหน้าในช่วงของการปฏิรูปประเทศให้
ทันสมัยแบบตะวันตก จุดกําเนิดของประวัตศิ าสตร์การพยาบาลสมัยใหม่เริมต้นขึนเมือสมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ) ทรงก่อตังโรงเรียนสอน
2

วิเชียร ทวีลาภ, “วิวฒ
ั นาการการพยาบาลในประเทศไทย (พ.ศ.2439-2488),” ใน วิทยาการก้าวหน้า:
100 ปี การพยาบาลไทย (เอกสารการประชุมวิชาการงานฉลอง 100 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
ศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที 9-11 มกราคม 2539 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
กรุงเทพฯ), 11-20.
3

ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และคณะ, “ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
ศิรริ าช ระหว่าง พ.ศ. 2439-2514,” Journal of Nursing Science 28, no. 4 (Oct-Dec 2010): 55-67.
49

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

การผดุงครรภ์แผนใหม่และการพยาบาลขึนเป็ นแห่งแรก ขณะทีจุดเปลียนสําคัญของงานด้าน
การแพทย์และพยาบาลคือยุคของสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ หลังจากพระองค์ท่าน
ไปศึกษาต่างประเทศและกลับมาพัฒ นาการแพทย์และการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรือง พระองค์
ทรงพยายามพัฒนาทังหลักสูตรและสถานทีให้เป็ นไปตามแบบตะวันตกซึงถูกยึดถือเป็ นมาตรฐาน
สากล ควบคู่ไปกับบทบาทของมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ทเข้
ี าให้การช่วยเหลือสนับสนุ น ซึงผูกโยง
กับบทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ในการเป็ นผูผ้ สานความร่วมมือกับมูลนิธิ
ร๊อกกีเฟลเลอร์
นอกจากจะเน้นไปทีบทบาทของชนชันนําสยาม การศึกษาประวัตศิ าสตร์การผดุงครรภ์
และการพยาบาลตามกรอบวิเคราะห์การทําให้ทนั สมัยยังให้ความสนใจกับการอธิบายอิทธิพล
ของการแพทย์และการพยาบาลตะวันตกทีเข้ามาเปลียนแปลงรูปแบบการแพทย์และการพยาบาล
จากแบบจารีตมาเป็ นแบบตะวันตก ตัวอย่างเช่น งานของยุวดี ตปนียากร เรือง วิวฒ
ั นาการ
การแพทย์ไทยตังแต่สมัยเริมต้นจนถึงสินสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 4
กล่าวถึงการเข้ามาของการแพทย์ตะวันตกในสมัยอยุธยาโดยมิชชันนารี แต่การเข้ามาในระยะนัน
ยังไม่ก่อให้เกิดความเปลียนแปลงในวงการแพทย์ไทยมากนัก มีเพียงตําราหรือยาบางชนิด
เท่ านันทียังเป็ นทีรู้จ ัก รูปแบบการรัก ษาพยาบาลแบบตะวันตกสินสุดลงพร้อมสมัย สมเด็จ
พระนารายณ์ จนกระทังถึงสมัยพระนังเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 3) เมือสยามเริมมีการติดต่อ
กับกับมิชชันนารีอเมริกนั นิกายโปรเตสแตนท์ การแพทย์ของไทยจึงเริมได้รบั อิทธิพลการแพทย์
ตะวันตกอีกครัง และกลายเป็ นจุดเริมต้นการเปลียนแปลงทางการแพทย์ในสมัยรัช กาลที 4
นอกจากนี ยังมีงานทีศึกษาปั จจัยต่ าง ๆ ทีผลักดันให้รฐั แสดงบทบาทต่อปั ญหาสุข ภาพของ
ประชาชนในรูปแบบต่ าง ๆ เช่น งานของเพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ เรือง บทบาทของรัฐต่อ
ปั ญหาสุขภาพของประชาชน (พ.ศ. 2325 ถึงหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) 5
อธิบายว่าแนวความคิดของรัฐเกียวกับบทบาทด้านบริการสังคมรวมทังบริการสุขภาพอนามัย
ทัวไปแก่ประชาชนได้เปลียนแปลงไปในสมัยรัชกาลที 5 ราว พ.ศ. 2430 เป็ นต้นไป ด้านหนึง
เป็ นเพราะปั จจัยภายในสังคมไทยทีมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพของกองทัพและประชาชนซึงเป็ นกําลัง
สําคัญในการผลิต ในอีกด้านหนึง แรงกดดันจากภายนอก คือภัยคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก
ในยุคนันรัฐเน้นการจัดการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเฉพาะในเขตพระนครในรูปแบบของ
4

ยุวดี ตปนียากร, “วิวฒ
ั นาการการแพทย์ไทยตังแต่สมัยเริมต้นจนถึงสินสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522).
5

เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ, “บทบาทของรัฐต่อปั ญหาสุขภาพของประชาชน (พ.ศ. 2325 - หลังการ
เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2528).
50
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โรงพยาบาล ซึงเป็ นสิงใหม่สาํ หรับสังคมไทย แต่ไม่มนี โยบายขยายแหล่งบริการรูปแบบนีไปยัง
หัวเมือง เรืองราวของการผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่ยงั ปรากฏในงานศึกษาประวัตศิ าสตร์
ผู้หญิงในช่วงของการปฏิรูปประเทศให้ทนั สมัยแบบตะวันตก เช่น งานของณัฏฐวดี ชนะชัย
เรือง สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ ศึกษากรณีสตรีซงประกอบอาชี
ึ
พพยาบาล (พ.ศ. 2439-2485) 6
ซึงการศึกษาเป็ นไปตามกรอบการทําให้ทนั สมัย กล่าวคือเน้นศึกษาการปรับเปลียนสถานภาพ
และบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมสมัยใหม่ ทีมีโอกาสได้รบั การศึกษาและประกอบอาชีพพยาบาล
นอกจากงานศึกษาเหล่านีแล้ว ยังมีงานศึกษาประวัตศิ าสตร์การแพทย์และการพยาบาล
อีกกลุ่มหนึงซึงเป็ นการศึกษาผ่านกรอบทฤษฎีต่างๆ เช่นงานของ วริยา ศิวะศริยานนท์ เรือง
The Transfer of Medical Technology from the First World to the Third Word: A Case
Study of the Rockefeller Foundation’s Role in a Thai Medical School (1923 - 1935) 7 ซึง
เป็ นการอธิบายการเปลียนแปลงทางการแพทย์ของไทยผ่านกรอบทฤษฎีพงพิ
ึ ง โดยเสนอว่า
การเปลียนแปลงทีสําคัญมาจากบทบาทของมูลนิธริ อ็ กกีเฟลเลอร์ทเข้
ี ามาให้ความช่วยเหลือใน
การปรับปรุ งการสอนด้านการแพทย์และการพยาบาลในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความ
ช่วยเหลือของมูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์แก่ประเทศโลกทีสามนัน มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของอเมริกาอยู่เบืองหลัง
จะเห็นได้ว่างานศึกษาประวัตศิ าสตร์การผดุงครรภ์และการพยาบาลของไทยทีผ่านมา
ภายใต้กรอบวิเคราะห์การทําให้ทนั สมัย แม้ว่าจะมีประเด็นเน้นทีต่างกัน แต่ลว้ นแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าของงานทางด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาล เน้นให้ความสําคัญกับชนชันนํา
ผู้ทําให้เกิดความก้าวหน้าตามแบบตะวันตก เพือช่วยให้สยามพ้นจากภัยของจักรวรรดินิยม
และเน้นยําด้านการเป็ นเอกราชของสยาม อย่างไรก็ตาม การศึกษาภายใต้กรอบการวิเคราะห์
การทําให้ทนั สมัยเริมถูกตังคําถามมากขึน เมืองานประวัตศิ าสตร์ไทยในระยะหลังมีการตังคําถาม
ต่อคําอธิบายความเป็ นเอกราชของไทยในบริบทของลัทธิการล่าอาณานิคมในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทีชีให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไ ทยสมัย ใหม่มรี ูปแบบ “กึงอาณานิค ม” หรือ
“อาณานิคมโดยอ้อม” กล่าวคือสยามแสดงออกถึงลักษณะบางอย่างของสังคมทีไม่ได้ตกเป็ น
อาณานิคมทางการเมืองแต่ก ต็ กเป็ นรอง และมีความสัมพันธ์อย่างผู้อยู่ใต้อาณานิค ม ขณะ

6

ณัฏฐวดี ชนะชัย, “สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ ศึกษากรณีสตรีซงประกอบอาชี
ึ
พพยาบาล (พ.ศ. 24392485),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530).
7

Wariya Siwasariyanon, “The Transfer of Medical Technology from the First World to the
Third Word: A Case Study of the Rockefeller Foudation’s Role in a Thai Medical School (1923-1935),”
(PhD diss., University of Hawaii, 1984).
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เดียวกันกรุงเทพฯ ก็ได้แสดงบทบาทความสัมพันธ์แบบเจ้าอาณานิคมกับส่วนต่างๆ ในประเทศ
เช่นกัน 8
บทความวิจยั นี ศึกษาการเข้ามาของความรูแ้ ละวิถปี ฏิบตั ดิ า้ นการผดุงครรภ์ การพยาบาล
สมัยใหม่และการตอบรับของชนชันนํ าสยาม และการจัดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์ผดุงครรภ์
และการพยาบาลสมัยใหม่ให้แก่ผหู้ ญิงสยาม ซึงมีววิ ฒ
ั นาการตามลําดับ ภายใต้บริบทยุคอาณานิคม
ทีดํารงอยู่ตลอดพุทธศตวรรษที 25 สยามรับรูว้ ่าภายใต้ระเบียบโลกอย่างใหม่มยี ุโรปเป็ นแกน
อารยธรรมหรือความศิวไิ ลซ์เป็ นทีมาของความชอบธรรม ส่งผลให้ช นชันนําสยามพยายาม
ไขว่คว้าหาความศิวไิ ลซ์เพือเข้าสู่สมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการเปลียนผ่านสู่ความเป็ นสมัยใหม่
ของสยามมีลกั ษณะทีต่างออกไปจากตะวันตก แม้ว่าจะมีการนําเข้ารูปแบบการปกครองและ
แนวคิดมาสูภ่ ายในสังคม แต่ภายใต้การเปลียนแปลงดังกล่าว สยามได้ปรับเปลียนภาวะความเป็ น
สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับเงือนไขของตนเอง ทีสําคัญคือเงือนไขในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
งานวิจยั นี อาศัยระเบียบวิธวี จิ ยั ทางประวัตศิ าสตร์ ศึกษาหลักฐานเอกสารสําคัญจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสืออนุ สรณ์ โดยยึดข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นสําคัญ กําหนดขอบเขตเวลาการศึกษาระหว่าง
พ.ศ. 2439 เป็ นปี ทมีี การจัดตังโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ ซึงถือเป็ น
โรงเรียนพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย จนถึงปี พ.ศ.2478 ซึงเป็ นปี ทสิี นสุดความช่วยเหลือ
จากมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์อย่างเป็ นทางการ โดยถือเอาโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และพยาบาล
ของโรงพยาบาลศิรริ าช เป็ นหลักในการศึกษา
2. จุดเริ มต้น: การจัดการเรียนการสอนวิ ชาแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่
ในสยาม พ.ศ. 2439-2451
ภายใต้การเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยมตะวันตก หลีกเลียงไม่ได้ทความเป็
ี
นตะวันตก
จะถูกใช้เป็ นมาตรวัดระดับความก้าวหน้าหรือระดับความศิวไิ ลซ์ การผดุงครรภ์และการพยาบาล
ทีปฏิบตั กิ นั อยู่ในสยาม เป็ นหนึงในข้อทีมิชชันนารีชาวตะวันตกมุ่งวิจารณ์ถงึ ความเสียงอันตราย
ของผูห้ ญิงสยามในการคลอด การทีผู้หญิงจะต้องทรมานในการนอนอยู่ไฟหลังจากการคลอด
ทารกทีเกิดมักมีโรคแทรก อัตราการตายของแม่และเด็กอยู่ในระดับสูง 9 พร้อมกันนีได้มกี ารเสนอ
ให้เปลียนแปลงการผดุงครรภ์และการพยาบาลแบบเก่า ใน พ.ศ. 2385 หมอบรัดเลย์ หรือ แดน
8

ปี เตอร์ เอ แจ็คสัน, ปรีด ี หงษ์สต้น (แปล), “ความคลุมเคลือของอํานาจกึงอาณานิคมในประเทศไทย,”
รัฐศาสตร์สาร 34, ฉ. 1 (มกราคม-เมษายน 2556): 12-18.
9

มัลคอร์ม สมิธ, ราชสํานักสยามในทัศนะหมอสมิธ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542).
52

Thammasat Journal of History, Vol.8, No.1 (January - June 2021)

บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ได้แปลและเรียบเรียงตําราเกียวกับเรืองสูตินารีของตะวันตก
เป็ นภาษาไทยขึนจากคัมภีรค์ รรภ์รกั ษาของสหรัฐอเมริกา ชือว่า “คัมภีรค์ รรภ์รกั ษา (Treatiseon
Midwifery) 10 อย่างไรก็ตามราชสํานักสยามในครังนันไม่ได้ให้ความสนใจกับความรู้สมัยใหม่นี
ดังไม่ปรากฏว่าเมือหมอบรัดเลย์เรียบเรียงคัมภีรข์ นแล้
ึ ว ได้เข้าถวายการรักษาพยาบาลผดุงครรภ์
11
ตามแบบตะวันตกในราชสํานัก
กระทังอีก 10 ปี หลังจากการเรียบเรียงตําราขึน หมอบรัดเลย์จงึ มีโอกาสถวายการรักษา
พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชินี ในรัชกาลที 4 ภายหลังจากประสูตพิ ระราชโอรส มี
พระอาการไม่ด ี รัชกาลที 4 และกรมหลวงวงศาธิราชสนิท เจ้ากรมหมอรวมทังแพทย์ทถวาย
ี
การรักษาเห็นพ้องกันว่าให้หมอบรัดเลย์เข้ามาถวายการรักษา หมอบรัดเลย์ได้ถวายการรักษา
แต่ด้วยพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และญาติพน้ี องไม่ได้เชือถือในวิธกี ารรักษาพยาบาลของ
หมอบรัดเลย์ จึงยังทรงบรรทมเพลิง (อยู่ไฟ) อีกทังหมอเป็ นชาวต่างชาติ จึงทรงปฏิเสธการรักษา
แบบตะวันตก และเรียกตัวแพทย์หลวงมาถวายการรักษาสับเปลียนกับหมอบรัดเลย์ จนกระทัง
อาการทรุดหนัก รัชกาลที 4 จึงโปรดฯ ให้เรียกหมอบรัดเลย์เข้ามาถวายการรักษาอีกครัง แต่
ไม่สามารถช่วยชีวติ พระนางไว้ได้ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีสนพระชนม์
ิ
เมือวันที 10
12
ตุลาคม พ.ศ. 2395 รัชกาลที 4 ทรงออกประกาศเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประกาศ
เปิ ดเผยรายละเอียดทังหมดเกียวกับการรักษาพยาบาลพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ประกาศ
ฉบับนีพิมพ์ขนที
ึ โรงพิมพ์หลวงเมือวันที 21 ธันวาคม พ.ศ. 2395 เป็ นปี ทสองของรั
ี
ช กาล 13
จากประกาศฉบับนี แสดงให้เห็นว่า รัชกาลที 4 ไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดกันโดยทัวไป
ในหมู่ชาวต่างชาติว่า ราชสํานักของพระองค์ลา้ หลัง ยังคงรักษาพยาบาลตามแบบเดิม อันเป็ น
เหตุให้พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีถึงแก่ชวี ติ เนืองจากการรักษาพยาบาลตามแบบเดิม ซึง
เป็ นการรักษาด้วยสมุนไพร วิธจี ําเพาะต่าง ๆ และยังรวมไปถึงการวินิจฉัยตามประสบการณ์
หรือใช้พธิ กี รรมทางไสยศาสตร์ ถูกมองจากสายตาชาวตะวันตกว่าเป็ นเรืองทีงมงาย ขัดกับ
หลักการตามกระบวนการแพทย์สมัยใหม่ ราชสํานักสยามจึงต้องออกประกาศเป็ นภาษาอังกฤษ
10

แดน บีช บรัดเลย์, คัมภีรค์ รรภ์รกั ษา (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 254?).
ยุวดี ตปนียากร, “วิวฒ
ั นาการการแพทย์ไทยตังแต่สมัยเริมต้นจนถึงสินสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522),
100-103.
11

12

อํารุง โกมลวรรธนะ (รวบรวม), เจ้าฟ้ ามงกุฎแห่งกรุงสยาม (พระนคร: แพร่พทิ ยา, 2506), 447-448.

13

นายแพทย์สมิธ มัลคอล์ม แพทย์หลวงในสมัยรัชกาลที 6 ได้นําข้อมูลจากหนังสือ The Illness and
death of Queen Somanat Watanawadi (1947/ 2490) จากห้องสมุดสมาคมมิชชันนารี กรุงลอนดอน มาเขียน
ไว้ในหนังสือ A Physician at the Court of Siam ได้แปลเป็ นภาษาไทยและจัดพิมพ์เป็ นหนังสือชือ ราชสํานัก
สยามในทรรศนะของหมอสมิธ (2537)
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ชีแจงชาวต่างชาติว่า ได้มกี ารถวายการรัก ษาพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีด ้ว ยการแพทย์
ตะวันตก หากแต่ปัญหาอยู่ทตัี วของพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึงทรงไม่ยอมรับการรักษา
กระทังในพ.ศ.2432 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีในรัชกาลที 5
ทรงเลิกบรรทมเพลิงแบบไทย มาใช้วธิ กี ารพยาบาลแบบตะวันตก ในคราวประสูตสิ มเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าอัษฎางค์เดชาวุธ พระองค์ประชวรด้วยพิษไข้ ตามคําแนะนําของกรมหมืนปราบ
ปรปั กษ์ ทีชีแจงถึงคุณประโยชน์ของวิธกี ารพยาบาลตามแบบตะวันตก จึงได้นํานายแพทย์ ปี เตอร์
เกาแวน (Peter Gowan) เข้าถวายการดูแลหลังมีพระสูติกาล ตามแนวทางการผดุงครรภ์แผนใหม่ 14
การเปลียนแปลงวิถปี ฏิบตั นิ ีถือเป็ นจุดเริมต้นของการยอมรับการผดุงครรภ์และการพยาบาล
แผนใหม่ของสยาม
ใน พ.ศ. 2439 ได้มกี ารเปิ ด “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้” ซึง
นับเป็ นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ได้
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จดั สร้างขึน ตามที หมอ เอช อาดัมเซน (พระบําบัดสรรพโรค)
ซึงเป็ นสูตนิ ารีแพทย์ โรงพยาบาลศิรริ าชในขณะนันได้เป็ นผูเ้ สนอโครงการจัดตังโรงเรียนหญิง
แพทย์ผดุงครรภ์และพยาบาลตามแบบแผนใหม่ขนึ พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุ นนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็ นผู้ดาํ เนินการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน
วิวธิ วรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล ดําเนินการจัดตังและประกาศรับสมัค รผู้เข้าเรีย น และ
โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผูห้ ญิงเปลียน ภาสกรวงศ์ เป็ นผูอ้ ํานวยการ 15 สาเหตุการจัดตังโรงเรียน
หญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ มีการกล่าวถึงเหตุผลสําคัญไว้ 2 ประการ คือ หนึง
เป็ นการบําเพ็ญพระราชกุศลของเจ้านาย
“เมือวันที 1 มกราคม ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) สมเด็จพระนางเจ้าพระอรรคราชเทวี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพิเศษ ในวันพระประสูตรมงคล ทรงพระศรัทธา
พระทานเงิน 3375 บาท แก่กรมพยาบาลสําหรับจัดซือเครืองมือเครืองใช้
แลเงินเดือนอาจารย์แพทย์ แลครูหนังสือไทย แลเงินเบียเลียงหญิงนักเรียน
รวมทังค่าใช้สรอยเบ็จเสร็จประจําปี หนึง ให้ตงโรงเรี
ั
ยนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์
และการพยาบาลไข้ เพือให้เปนประโยชน์แก่การรักษาพยาบาลหญิง อัน
คลอดบุตรทัวไปนัน ... เจ้าพนักงานกรมพยาบาลได้รบั พระราชทานไว้แล้ว
มีความยินดีในพระราชกุศล ทีได้ทรงบําเพ็ญเพือประโยชน์ แก่บา้ นเมือง
แลหญิงชาวสยามแลอเนกนิกรชนทัวไปนีเปนทียิง แลขอขอบพระเดชพระคุณ
แทนบรรดาหญิงนักเรียน ซึงได้รบั เวชศึกษาภะมะสมัยในโรงเรียนนีต่อไป” 16
14

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2501), 265.

15

“แจ้งความกระทรวงธรรมการ โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์เพิมใหม่,” ใน ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 17
(10 มีนาคม ร.ศ.119): 325.
16

“แจ้งความกระทรวงธรรมการ,” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 13 (24 มกราคม ร.ศ.115): 524.
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สาเหตุ นีสอดคล้องกับค่านิ ยมในการทําบุญด้วยการสร้างความเจริญให้บ้านเมือ ง
กล่าวคือ แนวคิดและค่านิยมในการทําบุญเป็ นแนวคิดทีมีมาแต่เดิม โดยการทําบุญของเจ้านาย
เกียวเนืองกับฐานะทางสังคม ซึงเชือว่าการสร้างวัดหรือศาสนาวัตถุจะก่อให้เกิดกุศลผลบุญสูง
บรรดาเจ้านายจึงนิยมทําบุญด้วยการสร้างและบูรณะวัด จนในสมัยรัชกาลที 5 ค่านิยมในการ
ทําบุญของเจ้านายได้มกี ารปรับรูปแบบ คือเป็ นการทําบุญด้วยการบริจาคเงินเพือทําประโยชน์
ในกิจกรรมทางสังคม ซึงสอดคล้องกับนโยบายในการปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า โดย
เจ้านายฝ่ ายในยังได้ปรับเปลียนบทบาทออกมาสู่พนที
ื สาธารณะ เกิดแนวคิดการบริจาคเงิน
เพือประโยชน์บ้านเมืองคือ การสนับสนุ นการศึกษา และการทําบุญในรูปแบบของการสัง คม
สงเคราะห์ในลักษณะต่างๆ เช่น ก่อตังหรือบริจาคเงินให้โรงพยาบาล โรงเลียงเด็ก ซึงไม่ขดั ต่อ
จารีตประเพณีทถืี อปฏิบตั ิ การสนับสนุ นการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์จงึ ได้กลายเป็ นหน้าที
หนึงของเจ้านายฝ่ ายในทีทําเพือพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตก 17
และสาเหตุทสองคื
ี อ การขัดต่อจารีตประเพณีทถืี อปฏิบตั ขิ องเจ้านายฝ่ ายในทีผู้รกั ษา
พยาบาลตามแบบสมัยใหม่เป็ นผูช้ ายและยัง เป็ นชาวต่างชาติ “ข้อติดขัดทีหมอผูท้ ําคลอดนัน
เป็ นผูช้ าย โดยเฉพาะหมอต่างชาติ จึงควรมีหมอผดุงครรภ์เป็ นคนไทยและโดยเฉพาะต้องทํา
หน้าทีแทนแพทย์ทเป็
ี นผูช้ าย จึงได้มกี ารตังโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภแลการพยาบาลไข้” 18
ข้อติดขัดนีมีความสําคัญอย่างมากทีทําให้เจ้านายฝ่ ายในไม่ยอมรับการรักษาพยาบาลแผนใหม่
ดังกรณีพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี หากแต่สยามเลียงไม่ได้จากการถูกประเมินระดับความทันสมัย
ผ่านสถานะของผูห้ ญิง ชาวตะวันตกทีเดินทางเข้ามาวิพากษ์วจิ ารณ์ประเพณีเข้มงวดของสยาม
ทีทําให้ผหู้ ญิงสยามขาดอิสระ 19 ชนชันนําจึงจําเป็ นจะต้องปรับเปลียนสถานภาพของผู้หญิงให้
อยู่ในตําแหน่ งทีเหมาะสม สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ จึงกลายเป็ นด่านหน้าในการยอมรับ
การรักษาพยาบาลแผนใหม่ เพือยืนยันความศิวไิ ลซ์ของสยามและยืนยันว่าราชสํานักของตนเอง
สูงส่งในสายตาตะวันตก แต่เพือไม่ให้ขดั กับจารีตของราชสํานักฝ่ ายใน จึงมีความพยายามสร้าง
คนทีมีความรู้ทางการผดุงครรภ์และพยาบาลทีเป็ นผูห้ ญิงชาวสยามเข้ามารับใช้ในราชสํานัก
โดยใน พ.ศ. 2426 พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ได้สง่ เด็กหญิงเพือเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์
17

วรรณพร บุญญาสถิตย์, จอมนางแห่งสยาม: ในสมัยรัชกาลที 4 ถึงรัชกาลที 6 กับกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตก (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552), 230-236.
18

ณัฏฐวดี ชนะชัย, “สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่: ศึกษากรณีสตรีซงประกอบอาชี
ึ
พพยาบาล (พ.ศ. 24392485),” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), 36.
19

Ann Towns, “The Status of Women as a Standard of ‘Civilization’,” European Journal of
International Relation 15, no. 4 (2009): 681-706.
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วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ผดุงครรภ์ของอังกฤษ แต่อายุยงั น้อยเกินไปไม่สามารถเข้าวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลได้ จึง
ต้องเดินทางกลับมาก่อน 20 และต่อมาจึงได้จดั ตังโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และพยาบาลขึน
การรับนักเรีย นรุ่นแรกของโรงเรีย นหญิงแพทย์ผ ดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ใ น
พ.ศ. 2439 มีการประกาศรับนักเรียนผูห้ ญิง ทีเป็ นโสดหรือมีสามีแล้ว มีอายุตงแต่
ั 15 ปี จนถึง
40 ปี ผูเ้ รียนจะได้รบั พระราชทานเงินบํารุงจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ 21 และใน
ครังแรกรับนักเรียน สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ได้ทรงพระมหากรุณาส่งคุณหญิงสงวน
ดํารงแพทยาคุณ (สงวน วีระไวทยะ) นามเดิม สงวน ชลานุ เคราะห์ กับข้าหลวงอีก 3 คน มาสมัคร
เข้าศึกษาและมีผสู้ มัครมาอีก 10 คน ซึงล้วนแต่เป็ นเหล่าภรรยาและลูกหลานของข้าราชการที
ใกล้ชดิ
ตารางรายชือแพทย์ผดุงครรภ์ประกาศนี ยบัตร ตอนแรกใน ร.ศ. 119 (2443) 22
เลข
ทัวไป
1
2
3

เลข
เฉพาะปี
1
2
3

4

4

5

5

6

6

7

7

ชือ

ปี ท ี
หมายเหตุ
สอบได้
ฉอุ่ม (ชอุ่ม) ภรรยานายร้อยตรีจาํ ปี แพทย์
2441 อยูก่ บั สามี
นวม ภรรยาว่าทีนายร้อยตรีแดงแพทย์ (นายแดงแพทย์) 2441 อยูก่ บั สามี
หนอม
2441 อยู่ถนนบ้านหม้อ
กรุงเทพฯ
สงวน บุตรพระชลธาร ภรรยานายพันเอก พระดํารง 2442 อยู่กบั สามี
แพทยาคุณ (นายฮวดแพทย์)
เกด (เกิด,เกต) ภรรยานายถึกบางช้าง
2443 ทําการอยู่กบั
หมออาดัมสัน
จาบ (จาก) ภรรยาหลวงอนุมานแพทยากร
2441 อยู่ถนนบ้านหม้อ
(นายกลินแพทย์)
กับสามี
หม่อมหลวงโต๊ะ บุตรีเจ้าพระยาวิชติ วงษ์วุฒไิ กร
2443 อยู่ตําบลวังหลัง

20

มัลคอร์ม สมิธ, ราชสํานักสยามในทัศนะหมอสมิธ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 69-70.

21

“แจ้งความกระทรวงธรรมการ,” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 13 (24 มกราคม ร.ศ.115): 524.

22

รวบรวมข้อมูลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500 (พระนคร: ไทยเขษม, 2500), 42-43.
และจดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. NS 003/38 แผนกโรงเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ.
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เลข
ทัวไป
8

เลข
เฉพาะปี
8

9
10

9
10

ชือ
เคลือบ ภรรยาขุนประสิทธิ เมืองฉะเชิงเทรา
(ภรรยานายแหยมแพทย์)
ปริก ภรรยานายถมยา แพทย์
สาด (สาตร) ภรรยานายคํานายเวรรุพรัตน

ปี ท ี
หมายเหตุ
สอบได้
2443 ถึงแก่กรรม
2442
2443

ถึงแก่กรรม
ถึงแก่กรรม

การคัดเลือกผูห้ ญิงจากกลุ่มเจ้านาย ข้าราชการ ข้าหลวงทีใกล้ชดิ เข้ามาเป็ นนักเรียน
โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ เนืองด้วยผูห้ ญิงกลุ่มนีเป็ นกลุ่มทีมีโอกาส
ทางการศึกษา ตลอดจนการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพือดึงอํานาจสู่พ ระมหากษัต ริย์
ทําให้ระบบราชการสมัยใหม่ทรัี ชกาลที 5 ทรงสถาปนาขึนมาแทนทีอํานาจแบบเก่าได้กลายมาเป็ น
กลไกสําคัญในการทํางาน การจะหาคนเข้ามารับราชการเพือสนองพระเดชพระคุณและทําหน้าที
ในการสร้างความมันคงความเจริญแก่รฐั สมบูรณาญาสิทธิราชย์จงึ เป็ นกระบวนการทีชนชันนํา
ต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ ดังปรากฏว่าในช่วงแรกการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหน่วยงาน
ต่างๆ ทีจัดตังขึน อาศัยวิธกี ารรับรองจากบุคคลทีเชือถือได้ โดยมีหลักเกณฑ์พจิ ารณาจากการ
เป็ นคนมีชาติตระกูลหรือไม่ มีภูมหิ ลังอย่างไร มาจากไหน ฯลฯ 23 มาเป็ นตัวคัดกรองคนทีจะ
เข้ามาทํางานราชการ ดังนันเมือมีการตังโรงเรียนพยาบาลของศิรริ าช เพือฝึกหัดนางผดุงครรภ์
และนางพยาบาล จึงมีการเลือกเอาผู้หญิงจากกลุ่มเจ้านาย ข้าราชการ ข้าหลวงทีใกล้ชดิ ซึง
ล้วนเป็ นผูด้ โี ดยสกุลหรือโดยฐานะอันสมควร และยังคงหน้าทีการประสานผลประโยชน์ภายใต้
ระบบอุปถัมภ์อนั ก่อให้เกิดความรูส้ กึ แบบภักดี ในลักษณะเช่นเดียวกับทีราชนิกุล ตระกูลขุนนาง
ตลอดจนบุตรหลานคหบดี มักนิยมนําบุตรสาวหลานสาวมาถวายตัวเป็ นข้าหลวงอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเจ้านายฝ่ ายใน โดยบรรดานางข้าหลวงเหล่านีถือเป็ นกําลังทีมีความสําคัญและจําเป็ น
โดยตรงต่อราชสํานัก และยังเป็ นเครืองมือทีใช้ในการประสานผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มเจ้านาย
กับกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทีนําไปสูค่ วามจงรักภักดีทางการเมืองและยังเป็ นเครืองแสดงความ
มังคังและบารมีของราชสํานัก 24
ด้านการเรียนการสอน ตามรายงานการศึกษาของหมอ เอช อาดัมเซน (พระบําบัด
สรรพโรค) ครูผฝู้ ึกสอน เมือ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 หลักสูตรมีระยะเวลา 3 ปี โดย 2 ปี แรก
เรียนภาคทฤษฎี อีก 1 ปี เรียนภาคปฏิบตั ิ และยังได้มกี ารกําหนดหลักสูตรการสอนวิชาผดุงครรภ์
23

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , การปฏิวตั ิสยาม พ.ศ. 2475 (กรุงเทพฯ: มูลนิธติ ําราสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์, 2535), 54.
24

Tamara Loos, “Sex in the Inner City The Fidelity between Sex and Politics in Siam” The
Journal of Asian Studies 64, no. 4 (Nov., 2005), 881-909.
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แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ หมวดที 1 ศึกษาเกียวกับโรคทีเกียวกับมดลูก มดลูกพิการ กระดูกเชิงกราน
ปกติและพิการ ระบบประจําเดือน หมวดที 2 โรคทีเกิดระหว่างการตังครรภ์จนถึงเวลาคลอดบุตร
รกและสายรก การแท้งบุตร หมวดที 3 วิธกี ารรักษาพยาบาลมารดาและการคลอดบุตร การ
ช่วยเหลือทารกระหว่างคลอด ทารกไม่กลับศีรษะ การคลอดทีต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การอยู่ไฟ
หลังคลอดตามแบบแผนใหม่ 25 กล่าวได้ว่า หลักสูตรแรก เน้นทีวิชาทางการผดุงครรภ์ ขณะทีมี
การสอนในส่วนของการพยาบาลอยู่ในส่วนของปฏิบตั ิ คุณหญิงสงวนดํารงแพทยาคุณ นักเรียน
รุ่นแรก กล่าวว่า “โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ เช่นเดียวกับโรงเรียนแพทยากรมีหลักสูตร 3 ปี สําหรับ
แพทย์ผดุงครรภ์เรียนฝึกการพยาบาลด้วย มีผเู้ ข้าใจผิดกันว่าเป็นแต่ผดุงครรภ์” 26
ภายหลังสําเร็จการศึกษาวิชาแพทย์ผดุงครรภ์และพยาบาล เรียกว่า “นางผดุงครรภ์
ประกาศนียบัตร” “นางพยาบาลประกาศนียบัตร” ผูท้ ใกล้
ี ชดิ กับบรรดาเจ้านาย ได้กลับไปทํางาน
สนองพระเดชพระคุณ ดังกรณีคุณหญิงสงวนดํารงแพทยาคุณ เมือสําเร็จการศึกษา สมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทําหน้าทีรักษาพยาบาลบรรดา
เจ้านาย พระบรมวงศ์ และข้าหลวง พนักงานทังหลายทีเจ็บป่ วยในวัง
“...เมือทรงรับ (คุณหญิงสงวนดํารงแพทยาคุณ – ผู้เขียน) ไว้เป็ นข้าใน
พระองค์แล้ว ทรงฝากให้ได้ไปเข้าเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์เป็ นรุ่นแรก
ถึงในระยะหลังถึงแม้ว่าจะได้เรียนสําเร็จวิชาและทําการสมรสแล้ว ก็ได้
ทรงโปรดให้มหี น้าทีคอยดูแลรักษาพยาบาลบรรดาเจ้านาย พระบรมวงศ์
และข้าหลวง พนักงานทังหลายทีเกิดเจ็บป่ วยในวังหลวงทัวไป และเมือมี
โรคระบาดติดต่อเกิดขึน นักเรียนราชินีได้ลม้ ป่ วยเป็ นโรคหัด อีสุกอีใส และ
ไข้หวัดเป็ นจํานวนมาก ก็มพี ระเสาวณียใ์ ห้ท่านผูน้ ี ไปทําการรักษาพยาบาล
โดยร่วมมือกับนายแพทย์หลวงและหม่อมเจ้าพิจติ รจิราภาท่านอาจารย์ใหญ่
หลายครังหลายคราว...” 27
25

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ.24/22 หนังสือหมอเอช อาดัมเซน กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน
วิวธิ วรรณปรีชา (28 พฤศจิกายน ร.ศ.116).
26

นางพิณพากย์พทิ ยาเภท (จํานง เมืองแมน), “ประวัติรุ่นที 1 คุณหญิงสงวน ดํารงแพทยาคุณ
วีระไวทยะ นักเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ รุ่นทีหนึง,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุ สรณ์ 60 ปี
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500 (พระนคร: ไทย
เขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
27

อุทุมพร สุนทรเวช (นางอมรดรุณารักษ์), พระราชชีวประวัตสิ ่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เล่ม 1 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2514), 100.
58
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ขณะทีผู้สําเร็จการศึกษาอีกส่วน ไม่ได้ยึดเอาการผดุงครรภ์และพยาบาลเป็ นอาชีพ
ได้ทําการผดุงครรภ์และพยาบาลคนไข้เป็ นครังคราว หมอ เอช อาดัมเซน (พระบําบัดสรรพโรค)
แสดงความคิด เห็น ถึง ประโยชน์ ข องการจัด ตังโรงเรีย นต่อ พระเจ้า น้อ งยาเธอ กรมหมืน
วิวธิ วรรณปรีชา เอาไว้ว่า “ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนเป็ นประโยชน์แก่ราษฎรใน
การคลอดบุตรเหลือทีจะประมาณ ผูท้ อยู
ี ่ในบางกอกก็ดหี รือบ้านนอกทางไกลก็ได้รบั ประโยชน์
คนหนึงได้ขนถึ
ึ งเมืองเชียงใหม่ อีกคนหนึงอยู่ปากเกร็ด อีกคนหนึงอยู่คลองบางหลวง 3 คนอยู่ท ี
บางกอก ทัง 6 คนนีผูท้ สอบไล่
ี
ได้กระทําการคลอดบุตรเป็นครังคราว” 28
กระทังในระหว่าง พ.ศ. 2444-2447 โรงเรียนได้ยา้ ยไปอยู่บา้ นผูห้ ญิงพรรณ บุนนาค
แล้วย้ายไปอยู่ทบ้ี านท่านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ สาเหตุของการย้ายสถานทีจัดการเรียนการสอน
ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน โดยตลอดระยะเวลาทีโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้
ย้ายไปอยู่บา้ นผูห้ ญิงพรรณ ไม่ได้มกี ารติดต่อกับโรงพยาบาล ไม่มบี นั ทึกเกียวกับการศึกษา
อบรม การฝึ กหัด การสอบไล่เอาประกาศนียบัตร หรือจํานวนผูเ้ ข้าฝึกสําเร็จแต่อย่างใด และยัง
มีขอ้ มูลทีระบุว่าโรงเรียนได้เลิกล้มไปตังแต่ พ.ศ. 2447 29
3. จัดให้ “เป็ นแบบที นิ ยมในต่างชาติ ”: การจัดการเรียนการสอนวิ ชาแพทย์ผดุงครรภ์
และการพยาบาลสมัยใหม่ในสยาม พ.ศ. 2451-2468
ใน พ.ศ. 2451 ได้มกี ารเปิ ดการเรียนการสอนโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาล
ในบริเวณโรงพยาบาลศิรริ าชขึนอีก ให้ชอว่
ื า โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล 30
สาเหตุของการกลับมาเปิ ดการเรียนการสอนอีกครังไม่ได้มรี ะบุไว้อย่างชัดเจน แต่มขี อ้ ทีน่า
สังเกตคือในช่วงทศวรรษ 2450 นอกจากทางโรงพยาบาลศิรริ าช ได้มกี ารจัดตังโรงเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลฯ ขึนใหม่ ยังได้มกี ารจัดตังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งสภากาชาด
สยามขึนใน พ.ศ. 2457 และโรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ (McCormick
Hospital, Nurses’ Training School) ก่อตังขึนใน พ.ศ. 2466 ซึงแสดงให้เห็นความตืนตัวและ
ความต้องการคนเข้ามาทํางานด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่
28

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ.60/1 เรืองเงินค่าเลียงท้องหญิงมีครรภ์ (5 มกราคม 2435 - 27 เมษายน

2444).
29

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุสรณ์ 84 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(โรงเรียนพยาบาลศิรริ าช) (กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล, 2525), 20.
30

ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และคณะ, “ประวัติและวิวฒ
ั นาการของโรงเรีย นพยาบาลผดุงครรภ์แ ละ
อนามัยศิรริ าช ระหว่าง พ.ศ. 2439-2514,” Journal of Nursing Science 28, no. 4 (Oct-Dec 2010): 56.
59
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การจัดการเรียนการสอนวิชาการผดุงครรภ์และพยาบาลในครังนีมีความพยายามทีจะ
ให้ใกล้เคียงกับในตะวันตก ซึงเป็ นต้นแบบหรือแดนศิวไิ ลซ์ทสยามพยายามจะเดิ
ี
นตาม เริมแรก
สยามได้มกี ารปรับเปลียนแนวทางปฏิบตั แิ ต่เดิมทีไม่เป็ นแบบตะวันตก เช่น การพยาบาลแต่เดิม
ใช้แต่บุรุษพยาบาลพยาบาลคนไข้ชาย และนางพยาบาลพยาบาลคนไข้หญิง แต่จากเหตุการณ์
เมือมีการซ้อมรบเสือป่ า บุรุษพยาบาลต้องออกไปทําการพยาบาลในสนามทุกคน ในโรงพยาบาล
ศิรริ าชมีแต่นางพยาบาลเหลืออยู่ เสือป่ าทีเจ็บไข้เอาไว้ในทีพยาบาลสนามไม่ได้ ถูกส่งมาทาง
โรงพยาบาลศิรริ าช การพยาบาลจึงตกเป็ นหน้าทีของผูห้ ญิง ในการนีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ให้นางพยาบาลทําการพยาบาลคนไข้ทงชายและหญิ
ั
ง “ข้าพเจ้า
เห็นว่าในประเทศอืนเขาใช้ผอู้ นพยาบาลผู
ื
ช้ ายได้ ทําไมเราจะทําไม่ได้ จึงได้ทดลองให้การพยาบาล
31
เป็ นหน้าทีของการพยาบาลมาโดยตลอด” ในตอนแรก ๆ มีผวู้ ติ กมาก เพราะเสือป่ าบางคนก็เป็ น
หนุ่ มคะนองเกรงจะเกียวนางพยาบาลจะเกิดเรืองไม่ดขี นึ อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้อาศัยการอธิบายบทบาทของนางพยาบาลเข้ากับความเป็ นแม่
เพือสร้างการยอมรับให้แก่แนวทางปฏิบตั ใิ หม่นี
“การพยาบาลด้วยผูห้ ญิง ทําให้รสู้ กึ สบายขึนมาก คือสบายทางใจ
ประกอบด้วย นีเป็ นไปตามธรรมชาติเพราะคนโดยมากย่อมนึกถึง
แม่ หรือพีเลียงในยามไม่สบาย นางพยาบาลแทนแม่ได้นันเอง
นับว่าการใช้พยาบาลผูห้ ญิงได้รบั ผลดี จัดให้มคี รังแรกที รพ.ศิรริ าช
ทางสภากาชาดก็ยงั ไม่กล้าทํา อย่างมากให้พยาบาลชายแก่เท่านัน
... การเสือป่ าครังนันทําให้นางพยาบาลได้มโี อกาสพยาบาลทัง
หญิงทังชาย ตามสมัยนิยม” 32
นอกจากนี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ยังจัดให้นางพยาบาล
กับบุรุษพยาบาลให้เรียนร่วมกัน

31

“พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาถนเรนทร (ครังดํารงพระอิสริยยศเป็ นกรมขุนฯ)
คัดจากหนังสือสารศิรริ าช ฉบับพิเศษฉลอง 60 ปี ศิรริ าช พฤษภาคม 2493,” ใน กระทรวงสาธารณสุข, พระกรณียกิจ
ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรทีเกียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุขพิมพ์ถวายเป็ นทีระลึกในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุว ดั
เบญจมบพิตรดุสติ วนาราม วันที 29 มกราคม พุทธศักราช 2495 (พระนคร: การพิมพ์พาณิชย์, 2495), 86.
32

เรืองเดียวกัน, 86.
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“การอบรมผูห้ ญิงเป็ นนางพยาบาลแล้วยังมีการอบรมผู้ชายเป็ น
บุรุษพยาบาลด้วย ทังผูห้ ญิงผู้ชาย ข้าพเจ้าให้เรียนร่วมกัน ซึง
ทําให้ผู้ใหญ่ บางคนวิตก เกรงจะเกียวกันรักกันจนเสียวินัย ใน
สมัย นันนักเรีย นหญิงและชายเรีย นร่วมกันยังไม่ม ี นับว่าเป็ น
ของแปลก จึงมีความวิตกกันอยู่บา้ ง แต่ขา้ พเจ้าเห็นว่านางพยาบาล
จะต้องมีใจคอหนักแน่ น นักเรียนทุกคนรูจ้ กั วางตัวดีตงแต่
ั นันมา
การทํางานร่วมกันระหว่างชายและหญิงก็เลยเป็ นธรรมดา” 33
และเมือนางพยาบาลของสยามต้องปรากฏตัวต่อสายตาชาวโลก จึงเร่งให้สยามต้อง
ปรับเปลียนให้เป็ นแบบทียอมรับกันในต่างชาติ คือเมือหลังสงครามโลกครังที 1 ใน พ.ศ. 2460
รัฐบาลสยามได้เข้าร่วมเป็ นสัมพันธมิตรกับฝ่ ายอังกฤษและฝรังเศส จึงได้มกี ารนําชนชาติเยอรมัน
ซึงเป็ นปรปั กษ์ไปคุมขังไว้ ต่อมาทางราชการดําริให้นําพวกเยอรมันทังหญิงชายไปส่งให้กบั
ฝ่ ายอังกฤษทีเมืองมัดราสประเทศอินเดีย และให้นําเอานางพยาบาลไปราชการพิเศษในการส่ง
เชลยเยอรมันทีประเทศอินเดียด้วย 34 จึงได้มกี ารกําหนดเครืองแบบพยาบาลขึนเป็ นครังแรก
ในโอกาสนันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้จดั ให้นางพยาบาลของ
สยามมีเครืองแต่งตัวแบบนางพยาบาลในตะวันตก เป็ นกระโปรงกับเสือติดกันสีขาวเย็บหลวม ๆ
ยาวเกือบถึงตาตุ๋ม คอกลม เสือซ้ายขวามีเกล็ดใหญ่ ๆ อยู่ทงสองข้
ั
าง แขนยาวแค่ศอกจีบพอง ๆ
รอบปลายแขน คาดเข็มขัดหลวม ๆ สีเดียวกับฟอร์ม สวมหมวกสีขาวจีบพอง ๆ ดูคล้ายทรง
หม้อตาล สวมถุงเท้ายาวสีข าว รองเท้าหุ้มส้นสีข าว นับว่าเป็ นเครืองแบบพยาบาลชุดแรก
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงกล่าวว่า

33

เรืองเดียวกัน, 91.

34

นางพยาบาลทีเดินทางไปส่งเชลยเยอรมันในสงครามโลกครังที 1 ประเทศอินเดีย จํานวน 12 คน
คือ 1. มลิ วรโภค 2. เชือ ธรรมทัต 3. เจียร สิรโิ พธิ 4. ทองคํา หุตโกวิท 5. เจือ นิลสวัสดิ 6. แฉล้ม สิทธิกจิ 7. ปลืม
สงวนพันธุ์ 8. ทองอยู่ ธีระเวช 9. เชือ โลหิตโยธิน 10. เนือง สุขกสิกร 11. จิม พุ่มบัวมาศ 12. ตรี กสิวฒ
ั น์ มีหน้าที
ให้การดูแลพยาบาลเชลยผูห้ ญิงและเด็กในเรือเด่นสมุทร (อ่านเพิมเติมใน “บันทึกความทรงจําของนางสุขกิจบํารุง
เรือง การส่งเชลยศึกเยอรมันในสงครามโลกครังที 1,” ใน อนุ สรณ์ขุนสุขกิจบํารุงและนางตรี สุขกิจบํารุง พิมพ์
เป็นบรรณาการในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวดั ธาตุทอง วันพฤหัสบดีท ี 27 กุมภาพันธ์ 2518 (กรุงเทพฯ:
สนิท พันธ์การพิมพ์, 2518), ไม่มเี ลขหน้า. และใน มลิ (วรโภค) ปรีช าดุล ยกิจ, “ประวัติรุ่น พ.ศ.2460,” ใน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จ
พระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500 (พระนคร: ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
61

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

“มีเสือผ้าขาวคลุมยาวพ้นเข่า มีสายคาดเอวคล้ายกับทีใช้กนั อยู่เดียวนี มี
หมวกผ้าขาวพับขึนข้างบนเพือให้ดงู ามตา ข้าพเจ้าชอบหมวกรูปนี เพราะ
นางพยาบาลไม่ตอ้ งกังวลและเสียเวลาทําผมให้สวย ทังเวลาไปทะเลพัดผม
ก็จะได้ไม่ยุ่งด้วย เมือทําตัวอย่างมาลองดูแล้ว ก็เห็นว่ารับหน้านางพยาบาล
ดีทุกคน เลยใช้เครืองแต่งตัวพยาบาลแบบนัน สําหรับนางพยาบาลอืนด้วย
ตลอดมา ได้มาเปลียนแปลงเป็ นรูปอืนต่อมาภายหลัง” 35
อย่า งไรก็ต ามการดํา เนิน การเปลียนแปลงให้เ ป็ น แบบทีนิ ย มดัง กล่า ว ยัง คงเป็ น
การปรับเปลียนแต่ภายนอก ขณะทีผู้มสี ่วนเกียวข้องมีความต้องการจะเข้าใกล้กบั แบบมาตรฐาน
ให้ได้มากทีสุด แต่มปี ั ญหาอยู่หลายส่วน ประการแรกคือ การเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล ยังไม่มคี รูสอนวิชาการพยาบาลโดยตรง ผู้สอนหลักเป็ นอาจารย์
จากโรงเรียนราชแพทยาลัย จึงเน้นไปทางการผดุงครรภ์ ขณะทีวิช าการพยาบาลได้อาศัย
นักเรียนทีสําเร็จการศึกษามาเป็ นครูผู้สอนการพยาบาล เพือทีจะปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้เป็ นแบบทีนิยม อันหมายถึงแบบตะวันตก จําเป็ นทีต้องมีครูทสอนวิ
ี
ชาพยาบาลซึงสําเร็จ
การศึกษาวิชาการพยาบาลตามหลักสูตรของตะวันตก จึงได้มกี ารสนับสนุ นทุนการศึกษาส่ง
นักเรียนหญิงไปศึกษาวิชาการพยาบาลในประเทศตะวันตก อย่างไรก็ตามการสร้างคนทีมีความรู้
ทีได้รบั การศึกษาจากตะวันตก เป็ นกระบวนการทีต้องอาศัยการลงทุนทังเงินและเวลา จึงได้มี
การเลือกเอาผูส้ าํ เร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์เข้ามารับราชการเป็ นครู
พยาบาล
การจ้างผูท้ สํี าเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึงเป็ นอาณานิคม
ของอเมริกา มาเป็ นครูสอนวิชาการพยาบาล ถือเป็ นทางออกทีดีสดุ ด้วยได้ครูสอนทีเป็ นคนไทย
จึงสามารถเข้าใจและสอนเป็ นภาษาไทย และเข้าได้กบั จารีตประเพณี ทีสําคัญยังได้ผมู้ คี วามรู้
การพยาบาลแบบตะวันตก ดังเมือ นางสาวมณี สหัสสานนท์และนางสาวลออ ฮิกซ์ (นางอัมภัน
ตราพาธพิศาล) เข้ามาสมัครรับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช ทางพระยาวิสทุ ธิสรุ ยิ ศักดิ อธิบดี
กรมศึกษา มีความเห็นว่า “โรงเรียนต้องการคนทีมีความรู.้ ..สําหรับสอนและฝึกหัดนักเรียนพยาบาล
และผดุงครรภ์ เพราะฉนันควรรับไว้ตามถนัด” 36
35

“พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาถนเรนทร (ครังดํารงพระอิสริยยศเป็ นกรมขุนฯ)
คัดจากหนังสือ สารศิร ริ าช ฉบับพิเศษฉลอง 60 ปี ศิร ริ าช พฤษภาคม 2493,” ใน กระทรวงสาธารณสุข ,
พระกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรทีเกียวกับการแพทย์และการ
สาธารณสุข ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุขพิมพ์ถวายเป็ นทีระลึกในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ
พระเมรุวดั เบญจมบพิตรดุสติ วนาราม วันที 29 มกราคม พุทธศักราช 2495 (พระนคร: การพิมพ์พาณิชย์, 2495),
90-91.
36

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ. 10.1/14 เรืองนางสาวมณี สมัครเข้ารับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช
(4 กรกฎาคม 2462 - 27 พฤษภาคม 2468).
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ในช่วงต้นของทศวรรษ 2460 ได้มกี ารจ้างครูพยาบาล 3 คนทีสําเร็จการศึกษาวิชา
พยาบาลจาก The Philippine General Hospital37 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์คอื นางสาวมณี สหัสสานนท์ 38
นางสาวลออ ฮิกซ์ 39 (นางอัมภันตราพาธพิศาล) และนางสาวเอมมะบุช 40 ทังสามคน นับถือ
ศาสนาคริสต์ นิกายเพรสไบทีเรียน เป็ นไปได้อย่างมากว่าทังสามคนอาศัยทุนทางสังคมจาก
37

โรงพยาบาลฟิ ลปิ ปิ นส์ (The Philippine General Hospital) เป็ นหนึงในแผนงานด้านระบบสาธารณสุข
ของรัฐบาลอาณานิคมของอเมริกาในฟิ ลปิ ิ นส์ เปิ ดอย่างเป็ นทางการครังแรกเมือปี พ.ศ. 2453 ภายใต้การบริหาร
ของวอร์เวสเตอร์ (Hon. Dean C. Worcester) ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร. วิกเตอร์
จี. ไฮเซอร์เซอร์ (Dr. Victor G. Heiser) ผู้อํานวยการด้านสุขภาพของฟิ ลปิ ปิ นส์ และเป็ นผู้อํานวยการฝ่ าย
สาธารณสุขระหว่างประเทศของมูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์
38

นางสาวมณี สหัสสานนท์ เกิดวันที 15 เมษายน พ.ศ. 2434 บ้านอยู่ตําบลสําเหร่ จังหวัดธนบุร ี
นับถือคริสต์ศาสนา นิกายเพรสไบทีเรียน สําเร็จวิชาพยาบาลและได้เข้าสอบไล่ได้รบั ประกาศนียบัตรพยาบาล
Philippine General Hospital School of Nursing ณ จังหวัดมะนิลา ในเกาะฟิ ลปิ ปิ นส์ เข้ารับราชการตังแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2462 ตําแหน่งเป็ นครูฝึกหัดนักเรียนพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช และต่อมาปี พ.ศ. 2466
ได้รบั ตําแหน่งผูป้ กครองนักเรียนพยาบาล (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.10.1/14 เรืองนางสาวมณี สมัครเข้า
รับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช (4 กรกฎาคม 2462 - 27 พฤษภาคม 2468). และ P'grey Polvichai, “๑. บรรยากาศ"
งานรําลึกคุณแม่มณี สหัสสานนท์" อ.สุภาภรณ์ ปี เตอร์ ประธานกล่าวสดุดแี ละรําลึกถึง คุณแม่มณี,” youtube,
สืบค้นเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2564, https://www.youtube.com/watch?v=4VobokLvhvY.
39

นางอัพภันตราพาธพิศาล (ลออ พลางกูร) นามเดิม นางสาวลออ ฮิกส์ เกิดวันที 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2435 บ้านเกิดอยู่ตําบลตลาดน้อย นับถือคริสต์ศาสนา นิกายเพรสไบทีเรียน ปี พ.ศ. 2459 ได้ไปศึกษา
วิชาพยาบาลที Philippine General Hospital School of Nursing ณ จังหวัดมะนิลา ในเกาะฟิ ลปิ ปิ นส์ (ไปพร้อมกับ
นางสาวมณี สหัสสานนท์) สําเร็จได้ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นนางพยาบาลในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เมือวันที 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2461 และได้รบั ปริญญา Graduate in Nursing จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิ ลปิ ปิ นส์ เมือวันที 9 มกราคม
พ.ศ. 2462 ได้เข้ารับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช ตําแหน่ งครูฝึกหัด เมือวันที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2462 และ
ลาออกเมือวันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2463 (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.10.1/12 เรืองนางลออฮิกซ์ สมัครเข้ารับ
ราชการในโรงพยาบาลศิรริ าชและลาออก (26 มิถุนายน 2462 - 17 พฤศจิกายน 2463). และ ประเพณีเกียวกับ
ชีวติ กรมศิลปากร (รวบรวม) พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอัพภันตราพาธพิศาล (ลออ พลางกูร) ณ
วัดมกุฎกษัตริยาราม 12 มิถุนายน 2495 (พระนคร: บริษทั อักษรโสภณ จํากัด, 2495), 1-2.
40

นางสาวเอมมะบุช เดิมไปเรียนวิชาครูทฟิี ลปิ ปิ นส์ ภายหลังย้ายมาเรียนวิชาพยาบาล จนสอบไล่
ได้เป็ นพยาบาลประกาศนียบัตร จาก Philippine Central Hospital ณ จังหวัดมะนิลา ในเกาะฟิ ลปิ ปิ นส์ และได้
ทําความชํานาญอยู่ทฟิี ลปิ ปิ นส์ 2 ปี จึงกลับมากรุงเทพ แล้วจึงได้สมัครเข้ารับราชการเป็ นครูฝึกหัดนักเรียน
โรงพยาบาลศิรริ าช ตังแต่เดือน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2464 และได้ลาออก 8 มิถุนายน พ.ศ. 2466 (หอจดหมาย
แห่งชาติ. ศธ.10.1/32 เรืองนางสาวเอมมะบุชสมัครเข้ารับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช (26 พฤศจิกายน 2464 3 มิถุนายน 2470). และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.10.1/64 เรืองนางสาวสะอาด ไปรับราชการทางอนามัย
สภากาชาดสยามและให้นางสาวมณีเป็ นผูป้ กครองนักเรียนแทน (12 มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2466).
63
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เครือข่ายทางศาสนาของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนั ทีมีบทบาททางการแพทย์และ
พยาบาล ช่วยเหลือแนะนําให้มโี อกาสไปศึกษาต่อวิชาพยาบาลยังประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ การเข้ามา
ของครูพยาบาลซึงสําเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ นับเป็ นจุดเริมต้น
ของการศึกษาวิชาพยาบาลอย่างเป็ นทางการของทางศิรริ าช ในการนีมีการกําหนดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การทํางาน ตลอดจนข้อกําหนดระเบียบต่าง ๆ ตามอย่างการพยาบาล
ตะวันตกทีได้รบั มาจากดินแดนอาณานิคม
ด้านการเรียนการสอน ในพ.ศ. 2462 - 2464 ได้มกี ารแลกเปลียนให้นักเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์ของศิรริ าชไปเรียนการพยาบาลทีโรงเรียนพยาบาลสภากาชาด เป็ นเวลา 6 เดือน
และให้นักเรียนพยาบาลสภากาชาดไปเรียนวิชาผดุงครรภ์ทศิี รริ าชเป็ นเวลา 1 ปี เมือนักเรียน
สอบไล่ให้ได้รบั ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วย41 การเปลียนแปลงของ
หลักสูตรนี สะท้อนให้เห็นการเปลียนแปลงทีสําคัญคือ มีการให้ความสําคัญกับวิชาการพยาบาล
มากขึน โดยหลักสูตรการพยาบาลของสภากาชาด ซึงอ้างอิงมาจากสภากาชาดสากล ถือเป็ น
มาตรฐานทียอมรับ ทังนีโครงการแลกเปลียนให้นักเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ของศิรริ าชไปเรียน
การพยาบาลทีโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดได้ยุตลิ งใน พ.ศ. 2465 โดยทางโรงเรียนหญิงแพทย์
ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้ของศิรริ าชต่อมา ได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2465 ผูร้ บั ผิดชอบ
การปรับปรุงหลักสูตรในครังนันคือ ครูมณี สหัสสนานนท์ ซึงสําเร็จการศึกษามาจากฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ปรับเปลียนหลักสูตรเป็ น 3 ปี ให้เรียนพยาบาล 2 ปี และต่อด้วยการผดุงครรภ์ 1 ปี หลักสูตร
พยาบาลเริมมีวชิ าการพยาบาลโอสถกรรม การพยาบาลศัลยกรรม ปั จจุบนั พยาบาล การพยาบาล
ทัวไป กายวิภาค ปาโถโลยี เคมี และวิชาทางยา และกําหนดให้รบั นักเรียนจบชันมัธยม 3 ขึนไป
มีอายุ 16 ปี บริบรู ณ์ จึงได้ยุตโิ ครงการแลกเปลียนในปี พ.ศ. 2465 ครูมณี สหัสสนานนท์ กล่าวว่า
“จัดทําหลักสูตรทางด้านการพยาบาลขึน เป็ นหลักสูตร 2 ปี ทําให้แต่นนมาการแลกเปลี
ั
ยนหรือ
ส่งนักเรียนไป Affiliate สินสุด หลักสูตรการพยาบาลนีเป็ นหลักสูตรตามอย่างต่างประเทศ” 42
แม้ว่าจะมีหลักสูตร รวมถึงการกําหนดระเบียบ เช่น การแต่งกาย วิถีปฏิบตั ิ ให้เป็ นเช่นเดียวกับ
นางพยาบาลในตะวันตก อย่างไรก็ตามการทําให้เป็ นตะวันตกของสยาม ไม่ได้เป็ นเหมือน
ตะวันตก หากแต่มกี ารต่ อรอง เผชิญหน้ า กระทังการต่ อต้าน เช่น เครืองแบบชุดพยาบาล
การจัดการเรียนการสอน การทํางาน ฯลฯ
41

“พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาถนเรนทร (ครังดํารงพระอิสริยยศเป็ นกรมขุนฯ)
คัดจากหนังสือสารศิรริ าช ฉบับพิเศษฉลอง 60 ปี ศิรริ าช พฤษภาคม 2493,” ใน กระทรวงสาธารณสุข, พระกรณียกิจ
ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรทีเกียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุข พิมพ์ถ วายเป็ น ทีระลึก ในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม วันที 29 มกราคม พุทธศักราช 2495 (พระนคร: การพิมพ์พาณิชย์, 2495).
42

มณี สหัสสานนท์, “การศึกษาพยาบาล ใน 60 ปี ,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
อนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500
(พระนคร: ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
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เครืองแบบชุดพยาบาล ทีกําหนดขึนตังแต่ พ.ศ.2460 ตามแบบอย่างตะวันตก ถูกต่อรอง
จากทังจารีตเดิม แฟชันความเป็ นสมัยใหม่ ตลอดจนเป็ นเครืองบ่งบอกลําดับชันตามตําแหน่ ง
หน้าที ในการใส่เครืองแบบครังแรก ทองคํา หุตะโกวิท เป็ นนางพยาบาลทีร่วมเดินทางไปส่ง
เชลย กล่าวว่า “เพราะต้องไปส่งเชลย ณ ต่างประเทศ ข้าพเจ้าจึงได้มโี อกาสแต่งเครืองแบบ
พยาบาลศิรริ าช ดังปรากฏตามรูปถ่ายของข้าพเจ้า แรกแต่งรูส้ กึ ว่ารุ่มร่ามไม่กระทัดรัดเหมือน
สมัยนี เพราะการระวังตัวจึงได้นุ่งโจงกระเบนไว้ภายในเครืองแบบ” 43 แม้ว่าใน พ.ศ. 2462 จะมี
การปรับปรุงหลักสูตร และมีการปรับปรุงการแต่งกายขึนให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย คือ จัดให้ม ี
การสวมเครืองแบบ สวมรองเท้า สวมหมวก ให้เหมาะกับเกียรติของพยาบาล 44 กระทังมาถึง
พ.ศ. 2465 ลมุน บรรจงการ (ฤทธจิตร์) เล่าว่า “การแต่งกายของนักเรียนรุ่นข้าพเจ้าในรุ่น 2465
ยังไม่รดั กุมเท่าใดนัก นุ่ งผ้าสีตามชอบ มีช ายกระเบน สวมรองเท้าแตะ สวมเสือธรรมดา” 45
กล่าวได้ว่า การนุ่ งโจง เป็ นตัวอย่างของการต่อรองกับความเป็ นตะวันตกของสยามกับจารีตที
ตนคุน้ เคย
4. สู่มาตรฐานแบบตะวันตก - ความร่วมมือกับมูลนิ ธิ รอ๊ กกีเฟลเลอร์: การจัดการเรียน
การสอนวิ ชาแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่ในสยาม พ.ศ. 2468-2478
สยามได้ลองผิดลองถูกในการจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาล
สมัยใหม่ด ้วยตนเอง โดยการพยายามลอกเลีย นแบบตะวันตก ผ่านการศึก ษาจากดินแดน
อาณานิคมของตะวันตกอย่างฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่ว่าจะเป็ นการมีเครืองแบบชุดนางพยาบาล การ
ปรับเปลียนหลักสูตร การจัดเรียนการสอนให้เป็ นแบบตะวันตก แต่กย็ งั ไม่อาจทําให้การพยาบาล
ของสยามเข้าใกล้ตะวันตกได้ตามทีต้องการ โดยเฉพาะเมือสยามต้องเข้าร่วมการแพทย์และ
พยาบาลระหว่างประเทศ กลับยิงปรากฏชัดว่าการพยาบาลของสยามไม่เป็ นแบบทีนิยมกัน
ในโลก ในการนีผู้มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานราชการทีเกียวข้องต่ างเห็นพ้อ งกัน ว่า
43

ทองคํา หุตะโกวิท, “ประวัตคิ ุณทองคํา หุตะโกวิท,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
อนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500
(พระนคร: ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
44

มณี สหัสสานนท์, “การศึกษาพยาบาล ใน 60 ปี ,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
อนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500
(พระนคร: ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
45

ลมุน บรรจงการ (ฤทธจิตร์), “ประวัตริ ุ่นที 13 พ.ศ. 2465,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500
(พระนคร: ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
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กิจการด้านการแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลจําเป็ นต้องมีต้นแบบทีเป็ นตะวันตกเข้ามาช่วย
วางรากฐาน หนทางทีสยามเลือกคือ การหาความร่วมมือจากมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์
การติดต่อระหว่างมูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์กบั สยามนี เริมตังแต่สมัยรัชกาลที 5 และสืบ
ต่อมา เนืองจากนโยบายของมูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์ทมีี ความประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทําให้ได้มกี ารช่วยเหลือประเทศไทยในการปรับปรุงด้าน
การแพทย์และแพทยศาสตร์ศกึ ษาอย่างไม่เป็ นทางการตังแต่ พ.ศ. 2458 โดยดร.วิกเตอร์ จี ไฮ
เซอร์ (Dr. Victor G. Heiser) ผู้อํานวยการฝ่ ายสาธารณสุขระหว่างประเทศภาคตะวันตกของ
มูลนิธริ ็อคกีเฟลเลอร์เป็ นผู้มบี ทบาทสําคัญ ส่วนทางสยาม สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ผูบ้ ญ
ั ชาการราชแพทยาลัย ซึงเป็ นโรงเรียนฝึกสอนแพทย์แห่งเดียวในประเทศในขณะนันเป็ นผู้
ประสานงาน โดยกรมการสาธารณสุขระหว่างประเทศของมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ได้ส่งนายแพทย์
มาประจําสยาม เพือร่วมมือกับสภากาชาดสยามในการปราบพยาธิปากขอ และในปี พ.ศ. 2463
ดร.วิกเตอร์ จี ไฮเซอร์ ผูต้ รวจการมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ได้เข้ามาดูกจิ การในประเทศสยาม และ
ได้นําเสด็จสมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ไปดูงานการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เพือนําความรูม้ าใช้ในการปรับปรุงแพทยศาสตร์ศกึ ษา ทังยังได้ส่ง ดร.สตรอง (Strong)
ศาสตราจารย์ทางศัลยศาสตร์ และดร.เอ.จี. เอลลิส (A.G. Ellis) ศาสตราจารย์ทางพยาธิวทิ ยา
มาประจําทีโรงเรียนราชแพทยาลัยอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนืองจากความช่วยเหลือมีลกั ษณะ
อย่างไม่เป็ นทางการ การดําเนินการจึงไม่ได้เต็มที 46
สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กล่าวถึง มูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ เอาไว้ว่า ท่านได้
ขอให้มลู นิธฯิ จัดส่งอาจารย์แพทย์มาชุดหนึง ผูแ้ ทนของมูลนิธฯิ ทางภาคบูรพาก็ได้เข้ามาเยียม
สยาม คือ ดร.วิกเตอร์ จี ไฮเซอร์ ได้มาพบกัน และดร.วิกเตอร์ จี ไฮเซอร์ ยังได้นําสมเด็จฯ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ไปเยียมชมโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลและการสาธารณสุขต่าง ๆ
ของมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เล่าว่า

46

Hfocus, “มูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์กบั ระบบสาธารณสุขไทย,” https://www.hfocus.org/content/2015/
01/9155 (สืบค้นเมือวันที 18 พฤษภาคม 2562).
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“ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าได้ไปเปิ ดหูเปิ ดตาได้ประโยชน์มากอยู่ แต่จะเทียบกับของเรา
ไม่ได้เลย ทีโน่ นเปนเรืองของชาวอเมริกนั เขามีโครงการ แผนผัง เครืองใช้
ต่าง ๆ มีอาจารย์สาํ หรับทุกวิชชา มีทุนรอนมาก จัดตังโรงเรียน โรงพยาบาล
ให้เข้ารูปได้เปนปึ กแผ่นตังแต่ต้นทีเดียว งานของเขาก็เดินดีและเจริญขึน
ได้รวดเร็ว” 47
กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ทต้ี องทํางานร่วมกับหน่ วยงานระหว่างประเทศ แรงกดดัน
ทีต้องการทันสมัยอย่างตะวันตก ตลอดจนเมือเทียบเคียงกับดินแดนอาณานิคมอย่างฟิ ลปิ ปิ นส์
ทําให้ชนชันนําสยามตระหนักดีว่า การแพทย์และการพยาบาลของสยามนันไม่ได้เป็ นแบบ
ตะวันตก หรือเป็ นแบบทีเทียบได้กบั ตะวันตก อัน มีผลต่อภาพลักษณ์ข องสยามต่อสายตา
ชาวโลก ได้กลายมาเป็ นเรืองกระตุ้นสําคัญทีทําให้รฐั บาลสยามขอความช่วยเหลือจากมูลนิธ ิ
ร๊อกกีเฟลเลอร์ เพือวางรูปการศึกษาในโรงเรียนแพทย์และกิจการของศิรริ าชพยาบาล ให้ทนั สมัย
ตามแบบทีเป็ นทีนิยมกันในโลก
โครงการปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลของศิรริ าช เกิดจากการทําความตกลงระหว่าง
สยามกับมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ ระหว่าง พ.ศ. 2464-2466 อันเกียวเนืองกับกิจการการแพทย์
ระหว่างประเทศ เริมต้นได้มกี ารเจรจาทําความตกลงเพือทําความร่วมมือ ให้ความก้าวหน้า
ในการศึกษาวิชาแพทย์กบั รัฐบาลสยาม โดยกระทรวงธรรมการเป็ นผูแ้ ทนฝ่ ายหนึง 48 กับมูลนิธิ
ร๊อกกีเฟลเลอร์อกี ฝ่ ายหนึง ตามโครงการทีได้ตกลงร่วมมือกับมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ จําเป็ นต้อง
จัดโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์ให้ดาํ เนินไปพร้อมกัน เพราะทังสองฝ่ ายต้องอาศัย
ซึงกันและกัน ในการนีศาสตราจารย์ ดร.เอ.จี. เอลลิส (A.G. Ellis) ซึงเป็ นผู้แทนของมูลนิธริ ๊อกกี
47

“พระนิพนธ์ความซาบซึงในนําพระหฤทัยของสมเด็จฯ ต่อวงการแพทย์ คัดจาก สารศิรริ าช ฉบับ
พิเศษ ฉลอง 60 ปี ศิรริ าช พฤษภาคม 2493 สมเด็จฯประทานแก่สารศิรริ าช แต่ครังดํารงตําแหน่ งเป็ นกรมขุน,”
ใน กระทรวงสาธารณสุข, เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร, พิมพ์
เป็ นทีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนิน เปิ ดพระรูปอนุ สาวรีย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข 27 พฤษภาคม 2509
(พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2509), 82.
48

รัฐบาลไทยในขณะนันพยายามแสวงหาบุคคลทีจะมาทําหน้าทีเป็ นผูแ้ ทนกระทรวงธรรมการ เพือ
ประสานงานด้านต่างประเทศร่วมกับมูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์ โดยคุณสมบัตขิ องผูป้ ระสานงานนัน ควรจะเป็ นเจ้านาย
ในพระราชวงศ์ไทยชันสูงทีทรงเป็ นทีเคารพนับถือ ได้รบั การยอมรับจากนานาประเทศ สามารถสือสารด้วย
ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา และควรจะต้องทรงมีความรูท้ างการแพทย์อยู่ดว้ ยพอสมควร เมือพิจารณาแล้ว
จึงเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเป็ นบุคคลทีเหมาะสม
อย่างยิง รัฐบาลไทยจึงให้มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทําหนังสือกราบทูล
ไปยังพระองค์ททรงประทั
ี
บอยู่ทเมื
ี องเอดินเบอร์ก สก็อตแลนด์ ขอให้ทรงดํารงตําแหน่งดังกล่าว ซึงก็ทรงตอบรับ
ด้วยความเต็มพระทัย (Hfocus, “มูลนิธริ อ็ คกีเฟลเลอร์กบั ระบบสาธารณสุขไทย,” https://www.hfocus.org/content/
2015/01/9155 (สืบค้นเมือวันที 18 พฤษภาคม 2562)
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วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

เฟลเลอร์ และเป็ นวิชชาธิการ (Dircetor of Studies) แห่งคณะแพทยศาสตร์ ได้แนะนําให้ขอความ
ช่วยเหลือจากมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์
ในการเสนอโครงปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ของศิรริ าช ทีเปลียนชือเป็ น
โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ (2468) ชนชันนําสยามได้มคี วามเห็นร่วมกัน ตามหนังสือลง
วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ว่า หลักสูตรวิชาพยาบาลทัวไป จะเขยิบจาก 2 ปี ขึนเป็ น 3 ปี
และหลักสูตรวิชาควบกับวิชาผดุงครรภ์จะเขยิบจาก 3 ปี ขึนเป็ น 4 ปี ผูท้ จะจั
ี ดและทําการฝึ กสอน
ควรได้ผู้มคี วามรู ้และความชํา นาญจริงๆ ในชันต้น ตําแหน่ งผู้จดั การฝึ ก สอนนางพยาบาล
(Directress of Nurses) และครูผสู้ อน (Instructor in Nursing) ในการนี มีความเห็นว่า “ควรใช้
นางพยาบาลต่างประเทศทีเรียนสําเร็จบริบรู ณ์ และได้เคยทําการมาแล้วในโรงเรียนการพยาบาล
ทังการสอนและการปกครอง เพือวางการให้ลงรูปทันสมัย ต่อไปจะได้ใช้คนไทยแทน”49 สําหรับ
2 ตําแหน่ งนี สยามขอให้มูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ช่วยเลือกหาคน และออกเงินเดือนให้สว่ นหนึงใน
เวลา 5 ปี ฝ่ ายสยามออกส่วนหนึง และเงินส่วนทีสยามต้องออกนี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ า
กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงรับพระราชทาน ส่วนคนสยามทีจะเป็ นผู้แทนต่อไป ควรขอให้มูลนิธิ
ร๊อกกีเฟลเลอร์ช่วยเหลือ โดยให้ทุนแก่คนของสยามทีจะส่งไปเรียนไม่น้อยกว่า 4 คน
ส่วนของสถานที ควรมีสถานทีเป็ นส่วนสัด มีความเห็นพ้องกันว่าสถานทีเดิมของโรงเรียน
วังหลัง ซึงจะว่างลงตังแต่วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2469 เป็ นทีเหมาะสม สถานทีนีสมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ ได้ทรงซือจากคณะมิชชันนารี ทรงพระกรุณาทีจะให้ใช้
โดยทีกระทรวงศึกษาธิการตกลงเช่าต่อพระคลังข้างที เป็ นอัตราปี ละบาท เป็ นเวลา 30 ปี ทัง
อนุ เคราะห์ค่าซ่อมแซม ความนีแจ้งอยู่ในลายพระหัตถ์ถงึ ศาสตราจารย์เอลลิส สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอเจ้าฟ้ ากรมขุนสงขลานครินทร์ เมือครังประชวร ได้ตรัสกับสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ เมือวันที 12 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ในเรืองการสร้างโรงเรียนพยาบาลทีโรงพยาบาล
ศิรริ าช ร่วมมือกับมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ เอาไว้ว่า
“พระองค์มพี ระประสงค์จะให้มโี รงเรียนนางพยาบาลตังขึนเนืองกับ
โรงพยาบาลศิรริ าชสักโรงหนึง สอนวิชาพยาบาลชันสูงขึนเหมือน
อย่างเช่นอเมริกนั เขาสอนทีเมืองมะนิลา วิชาเพียงเท่านันต่อไป
ให้เรียนได้ในเมืองของเราเอง อย่าต้องส่งไปเมืองมะนิลา นางพยาบาล
ทีสําเร็จปริญญาโรงเรียนนันให้สามารถออกทําการได้ท เี ดีย ว
เลือกแต่ทดีี วเิ ศษส่งไปเรียนวิชาชันสูงสุดในอเมริกาหรือยุโรป” 50
49

จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 036/38 บันทึกข้อความ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรืองโครงการจัดตังโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์.
50

จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 020/38 สําเนาจดหมาย
จากสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพเรือง พระดําริทจะสร้
ี
างโรงเรียนนางพยาบาลของเจ้าฟ้ ากรมหลวง
สงขลานครินทร์.
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บันทึกโครงการจัดตังโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ดงั กล่าว ได้รบั การเห็นชอบจาก
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 6) และได้ถูกส่งไปยังมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ กรรมการ
แห่งมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์รบั จะร่วมมือจัดการและช่วยอุดหนุ นตามโครงการ เป็ นเวลา 5 ปี คือ
พ.ศ. 2468-2475 และมีการต่ออายุอกี จนถึง พ.ศ. 2478 ดร.เอ.จี.เอลลิส ผูแ้ ทนมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์
แจ้งว่า เรืองความร่วมมือมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์กบั โรงเรียนผดุงครรภ์และพยาบาล ในคณะแพทยศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงจะหมดอายุในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 มูลนิธเิ ห็นว่า การงาน
แผนกนียังควรจะช่วยกันให้เข้ารูปดีกว่าทีเป็ นอยู่เวลานี จึงแสดงความจํานงขยายความร่วมมือ
ไปอีก 3 ปี และได้นําความขึนกราบทูล ทรงพระราชดําริว่าเรืองนีเป็ น “International question”
ด้วยควรระวัง โปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาต” 51
จากการปรึกษาหารือ ในทีสุดจึงได้สรุปแผนงานสําหรับปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลของ
โรงพยาบาลศิรริ าช (PLAN FOR THE REORGANIZATION OF THE NURSE TRAINING
SCHOOL AT SIRIRAJ HOSPITAL) 52 เอาไว้ดงั นี
1. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย แผน A. หลักสูตรวิชาพยาบาลทัวไป
ใช้เวลาเรียน 3 ปี แผน B. หลักสูตรวิชาควบกับวิชาผดุงครรภ์เรียนเพิมอีก 1 ปี ต่อจากสําเร็จ
หลักสูตรวิชาพยาบาลทัวไป โดยนักเรียนเป็ นผูเ้ ลือกแผนทีเรียน หรือมีทเรี
ี ยนว่าง
2. ผู้ดูแลโรงเรีย นฝึ กหัด ประกอบด้วย 3 ตําแหน่ ง A. (A Lady Superintendent)
B. (A Directress of Nurses) C. (As Instructor in Nursing /or Assistant Directress) โดย
ในช่วง 5 ปี ทมีี การปรับปรุงโรงเรียนพยาบาล ตําแหน่ ง B และ C จะอาศัยนางพยาบาลชาว
ต่างประเทศ
3. ดําเนินนโยบายตามแบบ Training School
4. หอพักพยาบาล
5. ผูด้ ูแล Training School (ให้น.ส.มณี สหัสสานนท์ ซึงจบการศึกษาจากฟิ ลปิ ปิ นส์
เป็ นหัวหน้าพยาบาล เป็ นล่าม)
6. กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน (จบชันมัธยมศึกษาปี ท ี 6)
7. สถานภาพของนางพยาบาลทีสําเร็จการศึกษา (เรียนวิชาพยาบาล เพิมเติมจาก
การผดุงครรภ์, ให้คุณค่าการทํางานของนางพยาบาลทังการเป็ นงานส่วนตัว และการพยาบาล
ในโรงพยาบาล)
51

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ. 7.2/1 เรืองโรงเรียนนางพยาบาลและผดุงครรภ์ (10 พฤษภาคม 2454 6 มกราคม 2474).
52

จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 036/38 บันทึก
ข้อความของกระทรวงศึกษาธิการ เรืองโครงการจัดตังโรงเรียนนางพยาบาลและนางผดุงครรภ์.
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8. การเตรียมการก่อนการปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลของโรงพยาบาลศิรริ าช ทีเกียวพัน
กับสถานที โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล
9. ความช่วยเหลือของมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ การจัดส่งครูพยาบาลชาวต่างประเทศ
เงินสนับสนุน และการให้ทุนการศึกษา ฯลฯ
ทังนีเมือรัฐบาลสยามได้ร่วมมือกับมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ ให้เข้ามาบริหารกิจการใน
โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ ทางฝ่ ายพยาบาลได้มกี ารจ้างพยาบาลผูเ้ ชียวชาญในการจัดตัง
และการปกครองโรงเรียนพยาบาล กล่าวได้ว่าการมาถึงของหัวหน้านางพยาบาลชาวตะวันตก
ถือได้ว่าเป็ นจุดเริมต้นการดําเนินงานปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ เป้ าหมายเพือทีจะ
จัดตังการพยาบาลสมัยใหม่ขนึ ในช่วง พ.ศ. 2469-2471 ได้จา้ งมิส อริส ฟิ ตช์เจอราลด์ (Miss
Alice Fitzgerald) ซึงมีชอเสี
ื ยงในวงการศึกษาวิชาการพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา มาเป็ นหัวหน้า
แผนกโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ เพือปรับปรุงสภาพของโรงเรียนพยาบาลฯ ซึงถูกวิจารณ์
ว่ามีสภาพแย่ มิส อริส ฟิ ตช์เจอราลด์ ดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ โดย
เทียบเคียงกับการเรียนการสอนในตะวันตก เริมแรกได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จากเดิมเน้น
การฝึ กหัดนางผดุงครรภ์ มากกว่าการพยาบาลทัวไป แต่เมือโรงเรียนพยาบาลฯ อยู่ภ ายใต้
การปกครองของมิส อริส ฟิ ตช์เจอราลด์ หัวหน้าแผนกพยาบาลชาวตะวันตก หลักสูตรปี พ.ศ.
2469 จึงได้มกี ารกําหนดการเรียน 3 ปี 6 เดือน แบ่งเป็ นการพยาบาลทัวไป 3 ปี และการผดุงครรภ์
6 เดือน โดยเทียบกับหลักสูตรของต่างประเทศและเพิมเติมหลักสูตรสาธารณสุขเข้าไป เมือ
สําเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์และประกาศนียบัตรการพยาบาล พร้อมกันนี
เพือให้การเรียนการสอนเป็ นไปตามหลักสูตรให้ได้มากทีสุด จึงได้มกี ารกําหนดความรูพ้ นฐาน
ื
ของผูท้ จะสมั
ี
ครเข้าเรียน มีการตังระเบียบใหม่ในการรับสมัครนักเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ ที
กําหนดว่า “ผูส้ มัครต้องเป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี สําเร็จการศึกษาชันมัธยมปี ท ี 6 เป็ น
อย่างตํา” 53 อย่างไรก็ตามการดําเนินการไม่ได้เป็ นไปอย่างราบรืนในหลายเรือง อันนํามาซึง
ความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายคนของสยามกับหัวหน้านางพยาบาลชาวต่างประเทศ กระทัง มิส อริส
ฟิ ตช์เจอราลด์ ขอลาออกจากตําแหน่ง หลังจากนันจึงได้มกี ารส่ง มิส เอ็ม.บี. ปอร์เตอร์ มาเป็ น
หัวหน้าแผนกโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ ในช่วง พ.ศ. 2471-2478 และหลัง จากนันการ
ปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลฯ ได้ดาํ เนินไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามตลอดการดําเนินงานของ
หัวหน้านางพยาบาลชาวต่างประเทศต้องเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ทีทําให้การวางรูปแบบการ
พยาบาลสมัยใหม่ในสยาม ไม่ได้เป็ นแบบเดียวกับในตะวันตก
53

ปรียา รามณรงค์, ศิรริ าชอันเป็ นทีรัก: 84 ปี ปรียา รามณรงค์ 17 กุมภาพันธ์ 2543 (กรุงเทพฯ:
เจ. พริน, 2543), 21.
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การดําเนินงานปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามรายงานของ มิส เอ็ม.บี.
ปอร์เตอร์ 54 หัวหน้าพยาบาลชาวตะวันตก (บันทึกไว้เมือปี พ.ศ. 2474) ปั ญหาอย่างแรกในการ
ปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ คือ ปั ญหาในตัวบุคคล เริมจากปั ญหา “หัวหน้าพยาบาล”
(head nurses) ตามรายงานของหัวหน้านางพยาบาลชาวตะวันตก ปอร์เตอร์ ว่า
“หัวหน้าพยาบาลทีมีอยู่ขาดเทคนิคของการพยาบาล ไม่มแี นวคิด
และความสามารถในการสอนในหอผูป้ ่ วย และขาดสํานึกในหน้าที
ของตน การประชุม หัว หน้า พยาบาลประจําสัป ดาห์ เป็ นการ
ถกเถียงกันเกียวกับจริยธรรมในการบริหาร ปั ญหาของการเรียน
และความรับผิดชอบของนักเรียนทีกําหนด การประชุมไม่มกี าร
กําหนดแผนต่อเนือง หากแต่เป็ นการแก้ปัญหาวันต่อวัน” 55
ในการจัดการกับปั ญหานีมีการส่งนักเรียนทีสําเร็จการศึกษาไปเรียนที the Philippine
General Hospital เมืองมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เพือไปศึกษาคอร์ส 6 เดือน เกียวกับการสอน
และการบริหารหอผูป้ ่ วย โดยคัดเลือกนักเรียนทีมีความรูภ้ าษาอังกฤษดี เมือนักเรียนเหล่านี
สําเร็จมา จะได้รบั ตําแหน่ งเป็ นหัวหน้าพยาบาล ในแผนก ศัลยกรรม กุมารแพทย์ สูตนิ ารีแพทย์
จุดมุ่งหมายเพือสร้างมาตรฐานการพยาบาลในหอผู้ป่วย ให้ทุกหอผูป้ ่ วยมีเทคนิคการพยาบาล
เดียวกัน คือในปี พ.ศ. 2470 น.ส.เจริญ กฤษฌัมพก (หม่อมเจริญศรี ชยางกูร ณ อยุธยา) ได้
เป็ นนักเรียนคนแรกทีได้รบั ทุนมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ไปศึกษาวิชาโภชนาการทีฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ น
เวลา 6 เดือน และในปี พ.ศ. 2471 นักเรียนพยาบาลชุดแรกของ มิส อริส ฟิ ตช์เจอราลด์ จํานวน
6 คน ได้รบั ทุนมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ ให้ไปดูงานหัวหน้าตึกต่างๆ ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นเวลา
6 เดือน คือ น.ส.เจียมกมล สัตยวณิช (นางเจียมกมล ทองประเสริฐ) น.ส.ประยูร บุณยสุขานนท์
น.ส.สนัน เทียนศิริ (นางสนัน สุขวัจน์) น.ส.เฉลีย ว ฟอลเลต (น.ส.เฉลียววรรณ อมรางกูร)
น.ส.ฉออ บุนนาค น.ส.อุบล หสิตะเวทย์ (นางอุบล เสมประสาท) ทัง 6 คน เมือกลับมาได้เป็ น
กําลังสําคัญในการช่วยปรับปรุงระเบียบและวิธกี ารดําเนินงานในหอผูป้ ่ วยอย่างดี ทังยังช่วยสอน
และควบคุมนักเรียนให้เป็ นไปตามหลักสูตรใหม่ในบันทึกของ ปอร์เตอร์ มองว่า กลุ่มของหัวหน้า
พยาบาลชาวสยาม ซึงได้สง่ ไปฝึกหัดหลังสําเร็จการศึกษา (Postgraduate) ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
54

Mildred Porter, R.N., B.A., “H.M. THE QUEEN MOTHER’S SCHOOL OF MIDWIFER AND
NURSING SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK, SIAM, June 29, 1933 (2476),” ใน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิรริ าชพยาบาล อนุสรณ์ 72 ปี (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2511), 30-52.
55

Ibid, 32-33.
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ยังจะนําความรูท้ ได้
ี รบั ตามแบบมาตรฐานมาปฏิบตั เิ มือกลับมา อันจะนํามาสู่การเปลียนแปลง
และแก้ไขปั ญหาของโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ เช่น การแบ่งแยกนักเรียนพยาบาล จํานวน
เวลาเรียนน้ อย เนืองจาก มีจํานวนวันหยุด ตามวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
จํานวนมาก
“หัวหน้าพยาบาลชาวสยาม ช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างวิธกี ารตะวันตก (Western methods) กับขนบประเพณี
ของชาวสยาม (Siamese customs) นางพยาบาลเหล่านี (หัวหน้า
พยาบาล) จะรู้สกึ มีเกียรติแ ละรับผิดชอบต่อ ตําแหน่ งหัว หน้า
สถานะของพยาบาลก็จะเป็ นทียอมรับมากขึนในโรงพยาบาล
และต่อเจ้าหน้าทีพยาบาล” 56
การเรียนการสอน มีการปรับปรุงวิธกี ารสอน ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้อแรก
มีการบรรยายในชันเรียน และได้กําหนดให้มหี อ้ งสาธิต (Demonstration) วิธกี ารพยาบาล เพือให้
นักเรียนได้ฝึกหัด โดยเปิ ดตึกเสาวภาคย์เป็ นทีทําการ ซึงเดิมนักเรียนต้องขึนไปฝึ กหัดทํากับ
คนไข้จริงในตึกผูป้ ่ วยเลยทีเดียว ในการเรียนการสอนนีเนืองจากยังไม่มตี ําราหนังสือทางด้าน
การแพทย์และการพยาบาลทีเป็ นภาษาไทย จึงได้มกี ารแปลเค้าโครงของบทเรียนเป็ นภาษาไทย
และและโรเนียวแจก
ข้อสอง คือจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั หิ อ้ งผูป้ ่ วย โดยมีครูตดิ ตามอย่างใกล้ชดิ และให้มกี ารสอน
ไปพร้อมกับระยะทดสอบ (Probation) 3 เดือน ซึงต่อมาภายหลังเปลียนเป็ น 6 เดือน เมือสอบ
ผ่านทุกวิชาในระยะทดสอบแล้วจึงจะได้หมวก ด้วยตามหลักการสอนวิชาพยาบาลทัวไปกําหนด
ว่า ครูผสู้ อนจะต้องควบคุมการปฏิบตั งิ านของนักเรียน ดังที อบทิพย์ แดงสว่าง ซึงได้รบั มอบหมาย
จากมิส อริส ฟิ ตช์เจอราลด์ หัวหน้าแผนกพยาบาล ให้เป็ นครูผูค้ วบคุมหลักสูตรการศึกษาและ
การอบรมการปฏิบตั งิ านของนักเรียนทัวไป กล่าวไว้ว่า “ตามหลักทีข้าพเจ้าได้เรียนรูแ้ ละอบรมมา
ในหลักการสอนวิชาพยาบาลให้ดใี นห้องเรียนแล้ว ครูผู้สอนยังจะต้องขึนไปปฏิบตั งิ านของนักเรียน
บนหอคนไข้อกี เพือให้นกั เรียนแต่ละคนได้ปฏิบตั งิ านถูกต้องตามหลักการปฏิบตั งิ านนัน ซึงได้
เรียนรูม้ าแล้วในห้องเรียน” 57
56

Ibid, 33.

57

อบทิพย์ แดงสว่าง, “17 ปี ทีศิรริ าชพยาบาล,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุ สรณ์
60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500 (พระนคร:
ไทยเขษม, 2500), ไม่มเี ลขหน้า.
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และข้อสาม จัดให้มหี อ้ งสมุดให้นกั เรียนได้คน้ คว้าหาความรูเ้ พิมเติมสําหรับนักเรียน 58
มีการสะสมหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด มีการรวบรวมนิตยสารทางการพยาบาล เช่น American
Journal of Nursing, Public Health Nurse นิตยสารตีพมิ พ์โดย International Association of
Nurses, the Modern Hospital, Hygeia, และนิตยสารทีตีพมิ พ์โดยสภากาชาดสยาม อย่างไรก็ตาม
เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทีมีความรูภ้ าษาอังกฤษพอทีจะใช้หนังสืออ้างอิงมีอยู่ไม่มาก แต่มนั มี
ประโยชน์สาํ หรับผูส้ อน 59
ส่วนของงานบ้านงานเรือน (Housekeeping) ในโรงพยาบาลศิรริ าช เป็ นอีกส่วนทีได้รบั
การปรับปรุงจากหัวหน้าพยาบาลชาวตะวันตก มีการสอนงานบ้านงานเรือน (Housekeeping)
ในชันเรียน และในหอผูป้ ่ วย เพือให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน หัวหน้าพยาบาลชาวตะวันตกได้จดั ทํา
รายละเอียดงานบ้านงานเรือน (Housekeeping) เป็ นภาษาไทย และติดไว้ทหอผู
ี ้ป่วย เพือแนะนํา
นางพยาบาลให้ปฎิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้าจะควบคุมดูแลและรายงานปั ญหารายวัน
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาหลักในการปฏิบตั งิ านคือ ปั ญหาในเรืองของการจัดหาเครืองมือทีไม่ได้
มาตรฐาน เครืองมือต้องสังจากอเมริกาและยุโรปมีไม่เพียงพอ จึงได้มกี ารจัดหาซือเครืองมือ
จากท้องถิน ทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น อ้างล้างหน้า ซึงจําเป็ นสําหรับหอผูป้ ่ วย
ทางโรงพยาบาลได้ต่อรองขอซือจากตลาดท้องถินทีมีหลากหลายขนาดและสี ผ้ายางปูทนอน
ี
มีหลากหลายสีและวัสดุ ยิงกว่านันยังมีปัญหาเรืองความล่าช้าในการซือ เครืองมือเครืองใช้ใน
หอผู้ป่วยมีใช้ไม่เพียงพอ เฟอร์นิเจอร์ทจํี าเป็ นทําโดยช่างท้องถิน และใช้ไม้สกั ซึงมีราคาถูก
และหาง่าย และทนต่อสภาพอากาศและแมลง
ขันตอนในการพยาบาลในสยามต้องมีการปรับตามความจําเป็ นและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตามบันทึก ปอร์เตอร์ กล่าวถึง ขันตอนการทําเตียง เนืองจากสภาพอากาศร้อน ไม่มี
ผ้าคุมเตียง ผ้าห่ม หรือผ้าด้านบนสําหรับผูป้ ่ วย ผ้าห่มซึงจําเป็ นในเวลากลางคืน ถูกเก็บพับไว้
ทีปลายเท้าในระหว่างวัน เตียงนอนคนไข้ไม่มสี ปริง คนไข้ชอบเตียงแข็งและเย็น เตียงทีนําเข้า
จากต่ างประเทศมีสปริงถูกแทนด้วยแผ่นเหล็ก มีกระดาษสีนําตาลวางไว้ระหว่างเตียงเพือ
ป้ องกันรอยเปื อนผ้าลินิน หมอนเล็กๆ แข็ง ๆ เป็ นทีชืนชอบของคนไข้ มุง้ ถูกกางไว้เหนือเตียง
ในเวลาตอนเย็นและกลางคืน นางพยาบาลต้องดูแลคนไข้ภายในมุง้ เครืองมืออุปกรณ์จงึ ต้อง
ลดความซับซ้อน ขณะทีห้องผูป้ ่ วยส่วนตัว อนุญาตให้ผดู้ แู ลนอนกับคนไข้ ผูด้ แู ลจะนอนบนเสือ
58

ปรียา รามณรงค์, ศิรริ าชอันเป็ นทีรัก : 84 ปี ปรียา รามณรงค์ 17 กุมภาพันธ์ 2543, (กรุงเทพฯ:
เจ. พริน, 2543), 21.
59

Mildred Porter, R.N., B.A., “H.M. THE QUEEN MOTHER’S SCHOOL OF MIDWIFER AND
NURSING SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK, SIAM, June 29, 1933 (2476)” ใน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิรริ าชพยาบาล อนุสรณ์ 72 ปี, 40.
73

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ภายใต้มงุ้ เดียวกัน ยกเว้นกรณีคนไข้ตดิ เชือ เป็ นโรคติดต่อ ผู้ดูแลจะมีมงุ้ ส่วนตัว นักเรียนและ
นางพยาบาลจึงต้องปรับเปลียนการพยาบาลไปตามสถานการณ์
ปั ญหาเรืองความสะดวกของเครืองมือเครืองใช้มอี กี หลายอย่าง เช่น ไม่มรี ะบบนําร้อน
ในหอผูป้ ่ วย นําจะถูกทําให้รอ้ นก่อนจึงยกขึนมาหอผูป้ ่ วยทําให้นําหายร้อน นางพยาบาลจึงต้อง
ปรับเปลียนตารางการทํางานตามสถานการณ์ การฆ่าเชือโรคเครืองมือ มีเครืองฆ่าเชือโรคด้วย
ระบบไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม กระแสไฟไม่แน่นอน บ่อยครังทีต้องใช้เตานํามัน ในส่วนเรืองผ้า ซึง
ห้องผ้า(เย็บ)อยู่ภายใต้การดูแลของนางพยาบาล การซักผ้าลินิน เดิมซักทีแม่นํา และนํามาตากแดด
ให้แห้ง ต่อมาจึงมีท่อต่อจากแม่นําเข้ามาในโรงพยาบาลเพือซักผ้า แต่ยงั คงซักด้วยมือ ใช้วธิ ขี ดู
กับแผ่นหินซีเมนต์ในการทําความสะอาดรอยเปื อน ภายในไม่กปีี จึงมีการสังเครืองซักผ้าไอนํา
ซึงทํางานด้วยระบบไฟฟ้ า นอกจากนี ไม่มโี ทรศัพท์ไว้สอสารระหว่
ื
างตึก ทําให้การติดต่อเป็ นไป
60
ล่าช้า และเป็ นการติดต่อส่วนตัวทําให้งานไม่เป็ นระบบ
นอกจากปั ญหาเรือง งบประมาณ และการขาดเครืองมือเครืองใช้ทเหมาะสม
ี
ปั ญหา
สําคัญตามทัศนะของ ปอร์เตอร์ คือ การทีนางพยาบาลของสยาม ขาดความเป็ นมืออาชีพ ปอร์เตอร์
กล่าวว่า ยากทีจะสอนให้นกั เรียนรูจ้ กั หน้าทีรับผิดชอบของการเป็ นมืออาชีพ และมีมาตรฐานใน
การพยาบาลบนหอผูป้ ่ วย ด้วยนางพยาบาลใช้เวลาตอนเช้าทําความสะอาดห้องแลปของหมอ
และเจ้าหน้าทีของเขา มากกว่าคิดถึงเทคนิคในการพยาบาล มันยากทีจะสอนให้หวั หน้าพยาบาล
เห็นความสําคัญของการกํากับดูแลมากกว่าการกวาดพืน พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กบั ภาระที
ไม่ใช่งานของพยาบาล เช่น ขัดทองเหลือง และพับผ้า เป็ นต้น แม้ว่าขันตอนของการพยาบาล
ถูกแปลเป็ นภาษาไทย และปรินไว้บนชาร์ตกําแพง 61
กระทังเมือมูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์เลิกสัญญา พ.ศ. 2478 ครูชาวอเมริกาเดินทางกลับและ
มอบหมายงานให้ฝ่ายสยามดําเนินงานต่อมา หัวหน้าแผนกพยาบาลชาวสยามทีรับช่วงต่อจาก
ครูชาวต่างประเทศคือ คุณหญิงพิณพากย์พทิ ยาเภท (จํานง เมืองแมน) ซึงได้รบั ทุนศึกษาและ
สําเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลจากตะวันตก นับได้ว่าสยามได้กา้ วสูค่ วามทันสมัยได้ดว้ ยตนเอง
5. บทสรุป
ความเข้าใจทีว่าสยามเป็ นหนึงในไม่กประเทศที
ี
รอดพ้นจากการตกเป็ นอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตก มีส่วนอย่างมากทีทําให้เกิดภาพของสยามทีแตกต่างไปจากดินแดนทีเป็ น
อาณานิคม สยามถูกให้ภาพในฐานะเหยือของชาติตะวันตก พร้อมกับให้ภาพชนชันนําของสยาม
60
61

Ibid, 36-38.
Ibid, 36-38.
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ในฐานะผูม้ คี วามสามารถช่วยให้สยามรอดพ้นจากสถานการณ์ทตกอยู
ี
่ในอันตราย หากแต่ภายใต้
กระแสการล่าอาณานิคมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นไปไม่ได้เลยทีจะศึกษาประวัตศิ าสตร์
การเข้าสู่สมัยใหม่ของสยาม โดยเพิกเฉยต่อการพิจารณาลักษณะอาณานิคมทีดํารงอยู่ตลอด
พุทธศตวรรษที 25 แม้ว่าสยามจะไม่ได้ตกเป็ นเมืองขึน แต่กไ็ ม่เคยปราศจากอิทธิพลของอาณานิคม
ตะวันตกเลย ประเด็นการทําให้เป็ นสมัยใหม่ สําหรับดินแดนอาณานิคม เป็ นการสร้างภาวะ
สมัยใหม่ขนจากการปะทะทางวั
ึ
ฒนธรรมระหว่างเจ้าอาณานิคมกับดินแดนทีตกเป็ นอาณานิคม
ขณะทีกรณีสยามชนชันปกครองเป็ นผู้กาํ กับความเป็ นสมัยใหม่ ไม่ใช่ผลจากการแทรกแซง
โดยตรงของจักรวรรดินิยม ทําให้เกิดการต่อรองสร้างความเป็ นสมัยใหม่ ทีเป็ นการเลือกรับเฉพาะ
บางสิงจากภายนอกทีจะต้องไม่กระทบตัวตนของสยาม
ความรูแ้ ละวิถปี ฏิบตั ดิ า้ นการผดุงครรภ์และการพยาบาล เป็ นหนึงในการแสดงออกถึง
ความทันสมัยของราชสํานักสยาม สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ กลายเป็ นด่านหน้าในการ
แสดงออกถึงความศิวไิ ลซ์ เมือราชสํานักฝ่ ายในซึงเสมือนโลกหลังกําแพงทีกีดกันผู้หญิงจาก
โลกภายนอกอันดูลา้ หลัง ราชสํานักฝ่ ายในจึงจําเป็ นต้องแสดงออกถึงภาพลักษณ์ใหม่ทถูี กปรับแต่ง
และวางแผนไว้ส่ภู ายนอกราชสํานัก เพือยืนยันความศิวไิ ลซ์ของสยามในสายตาตะวันตก และ
ยืนยันว่าราชสํานักของตนเองสูงส่ง ผ่านวิถปี ฏิบตั ทิ างด้านการผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่
พ.ศ. 2439 จนได้มกี ารเปิ ด “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้” ซึงนับเป็ นโรงเรียน
พยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย
ในเวลาเดียวกัน ผูน้ ําของสยามก็ดาํ เนินมาตรการแบบอาณานิคมภายในดินแดนของตน
สยามไม่ได้เป็ นไปในลักษณะรัฐชาติสมัยใหม่ หากก่อรูปเป็ นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดและเด็ดขาด โครงสร้างการปกครองนับตังแต่การปฏิรูประบบราชการ
ของรัชกาลที 5 โครงสร้างอํานาจส่วนบนได้ถูกสงวนไว้สําหรับกลุ่มเจ้านาย ระบบราชการทีสร้างขึน
ยังคงรักษาโครงสร้างอํานาจตามแบบจารีตทีลดหลันตามลําดับชัน ในส่วนงานด้านการผดุงครรภ์
และการพยาบาล กลุ่มเจ้านายยังผูกขาดตําแหน่งสูงสุด และอาศัยกลุ่มหญิงข้าหลวงทีมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับเจ้านายชันสูงเข้ามาเป็ นกลไกขับเคลือนในการทํางานด้านพยาบาลและเชือมโยง
เครือข่าย
โดยตลอดช่วงระยะเวลา ตังแต่ พ.ศ. 2439-2478 การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์
ผดุงครรภ์และการพยาบาลสมัยใหม่ เพือทีจะผลิตนางผดุงครรภ์และนางพยาบาล สยามได้
ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเพือทีจะเข้าใกล้กบั ต้นแบบตะวันตกมากทีสุด เช่น การปรับเปลียน
หลักสูตร การจัดเรียนการสอนให้เป็ นแบบตะวันตก การปรับเปลียนวิถปี ฏิบตั ใิ นการพยาบาล
ให้นางพยาบาลพยาบาลคนไข้ทงผู
ั ช้ ายและผูห้ ญิงตามแบบในตะวันตก การจัดให้มชี ุดนางพยาบาล
สีขาวเมือต้องปรากฏตัวแก่ชาวโลกในสงครามครังที 1 เป็ นต้น ตลอดจนจ้างผูห้ ญิงสยามทีสําเร็จ
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การศึกษาวิชาการพยาบาลทีจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึงเป็ นอาณานิคมของอเมริกามาเป็ นต้นแบบ
แต่กย็ งั ไม่อาจทําให้การพยาบาลของสยามเข้าใกล้ตะวันตกได้ตามทีต้องการ โดยเฉพาะเมือ
สยามต้องเข้าร่วมการแพทย์และพยาบาลระหว่างประเทศ กลับยิงปรากฏชัดว่าการพยาบาล
ของสยามไม่เป็ นในแบบทีนิยมกันในโลก ในการนีผูม้ บี ทบาทสําคัญในการบริหารงานราชการที
เกียวข้อง ต่างเห็นพ้องกันว่า กิจการด้านการแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลจําเป็ นต้องมีต้นแบบ
ทีเป็ นตะวันตกเข้ามาช่วยวางรากฐาน หนทางทีสยามเลือกในครังนันคือ การหาความร่วมมือจาก
มูลนิธริ ๊อกกีเฟลเลอร์ อันเป็ นจุดเริมต้นทีการพยาบาลของสยามได้รบั การปกครองโดยนางพยาบาล
ตะวันตก อันนํามาสูก่ ารวางรูปแบบการพยาบาลตะวันตกโดยชาวตะวันตก อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
สยามจะพยายามวิงไล่ตามแบบตะวันตกเพือมิให้ตกกระแสนิยมของโลก หากยังคงมีการปรับเปลียน
และพยายามประสานวิธกี ารตะวันตกให้เข้ากับขนบประเพณีและเงือนไขของสยาม ก่อนที
การพยาบาลของสยามจะดําเนินการโดยหญิงชาวสยามทีได้รบั ความรูม้ าจากตะวันตกในเวลา
ต่อมา
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รายการอ้างอิ ง
เอกสารชันต้น
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.24/22 หนังสือหมอเอช อาดัมเซน กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมืนวิวธิ วรรณปรีชา (28 พฤศจิกายน ร.ศ.116).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.10.1/12 เรืองนางลออฮิกซ์ สมัครเข้ารับราชการในโรงพยาบาล
ศิรริ าชและลาออก (26 มิถุนายน 2462 - 17 พฤศจิกายน 2463).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ 10.1/14 เรืองนางสาวมณี สมัครเข้ารับราชการในโรงพยาบาลศิรริ าช
(4 กรกฎาคม 2462 - 27 พฤษภาคม 2468).
หอจดหมายแห่งชาติ. ศธ.10.1/32 เรืองนางสาวเอมมะบุชสมัครเข้ารับราชการในโรงพยาบาล
ศิรริ าช (26 พฤศจิกายน 2464 - 3 มิถุนายน 2470).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.10.1/64 เรืองนางสาวสะอาด ไปรับราชการทางอนามัยสภากาชาด
สยามและให้นางสาวมณีเป็ นผูป้ กครองนักเรียนแทน (12 มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2466).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ 7.2/1 เรืองโรงเรียนนางพยาบาลและผดุงครรภ์ (10 พฤษภาคม
2454 - 6 มกราคม 2474)
จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 003/38 แผนก
โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ.
จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 036/38 บันทึก
ข้อความของกระทรวงศึกษาธิการ เรืองโครงการจัดตังโรงเรียนนางพยาบาลและนาง
ผดุงครรภ์.
จดหมายเหตุทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, NS 020/38 สําเนา
จดหมายจากสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เรือง พระดําริทจะสร้
ี
างโรงเรียน
นางพยาบาลของเจ้าฟ้ ากรมหลวงสงขลานครินทร์.
“แจ้งความกระทรวงธรรมการ โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์เพิมใหม่.” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17
(10 มีนาคม ร.ศ.119).
“แจ้งความกระทรวงธรรมการ,” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 13 (24 มกราคม ร.ศ.115).

77

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี ที 8 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

หนังสือและบทความในหนังสือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. อนุ สรณ์ 84 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(โรงเรียนพยาบาลศิรริ าช). กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. อนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
ของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ พ.ศ.2500. พระนคร: ไทยเขษม, 2500.
แดน บีช บรัดเลย์. คัมภีรค์ รรภ์รกั ษา. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 254?.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2501.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ: มูลนิธติ ําราสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์, 2535.
นางพิณพากย์พทิ ยาเภท (จํานง เมืองแมน). “ประวัตริ ุ่นที 1 คุณหญิงสงวน ดํารงแพทยาคุณ
วีระไวทยะ นักเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ รุ่นทีหนึง.” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500. พระนคร: ไทยเขษม, 2500.
พิณพากยพิทยาเภท, คุณหญิง. “ประวัตพิ ยาบาลรุ่นหนึงในประเทศไทย.” ใน อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพคุณหญิงพิณพากย์พทิ ยาเภท ท.จ. (จํานง เมืองแมน) ณ เมรุวดั เทพศิรนิ ทราวาส
วันเสาร์ท ี 17 มีนาคม พุทธศักราช 2533. กรุงเทพฯ: อักษรนิต,ิ 2533.
“พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาถนเรนทร (ครังดํารงพระอิสริยยศเป็ นกรมขุนฯ)
คัดจากหนังสือสารศิรริ าช ฉบับพิเศษฉลอง 60 ปี ศิริราช พฤษภาคม 2493.” ใน
กระทรวงสาธารณสุข. พระกรณียกิจของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทรทีเกียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ข้าราชการกระทรวงการสาธารณสุข
พิมพ์ถวายเป็ นทีระลึกในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวดั เบญจมบพิตร
ดุสติ วนาราม วันที 29 มกราคม พุทธศักราช 2495. พระนคร: การพิมพ์พาณิชย์, 2495.
“พระนิพนธ์ความซาบซึงในนําพระหฤทัยของสมเด็จฯ ต่อวงการแพทย์ คัดจาก สารศิรริ าช ฉบับพิเศษ
ฉลอง 60 ปี ศิรริ าช พฤษภาคม 2493 สมเด็จฯ ประทานแก่สารศิรริ าช แต่ครังดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรมขุน.” ใน กระทรวงสาธารณสุข. เฉลิมพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร พิมพ์เป็ นทีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนิน
เปิ ดพระรูปอนุสาวรีย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข 27 พฤษภาคม 2509. พระนคร: โรงพิมพ์
ไทยเขษม, 2509.
มณี สหัสสานนท์. “การศึกษาพยาบาล ใน 60 ปี .” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500. พระนคร: ม.ป.พ., 2500.
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มลิ (วรโภค) ปรีชาดุลยกิจ. “ประวัตริ ุ่น พ.ศ. 2460.” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ.2500. พระนคร: ไทยเขษม, 2500, ไม่มเี ลขหน้า.
มัลคอร์ม สมิธ. ราชสํานักสยามในทัศนะหมอสมิธ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542.
ลมุน บรรจงการ (ฤทธจิตร์). “ประวัตริ ุ่นที 13 พ.ศ. 2465.” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500. พระนคร: ม.ป.พ., 2500.
วรรณพร บุญญาสถิตย์. จอมนางแห่งสยาม : ในสมัยรัชกาลที 4 ถึงรัชกาลที 6 กับกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตก. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552.
วิเชียร ทวีลาภ. “วิวฒ
ั นาการการพยาบาลในประเทศไทย (พ.ศ.2439-2488).” ใน วิทยาการ
ก้าวหน้า: 100 ปี การพยาบาลไทย. เอกสารการประชุ มวิชาการงานฉลอง 100 ปี
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที 9-11 มกราคม 2539 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ.
“บันทึกความทรงจําของนางสุขกิจบํารุง เรือง การส่งเชลยศึกเยอรมันในสงครามโลกครังที 1.”
ใน อนุสรณ์ขนุ สุขกิจบํารุงและนางตรี สุขกิจบํารุง พิมพ์เป็ นบรรณาการในการพระราชทาน
เพลิงศพ ณ เมรุวดั ธาตุทอง วันพฤหัสบดีท ี 27 กุมภาพันธ์ 2518. กรุงเทพฯ: สนิทพันธ์
การพิมพ์, 2518.
ประเพณีเกียวกับชีวติ กรมศิลปากร (รวบรวม) พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอัพภันตรา
พาธพิศาล (ลออ พลางกูร) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม 12 มิถุนายน 2495. พระนคร: บริษทั
อักษรโสภณ จํากัด, 2495.
ทองคํา หุตะโกวิท. “ประวัตคิ ุณทองคํา หุตะโกวิท,” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500. พระนคร: ไทยเขษม, 2500.
ปรียา รามณรงค์. ศิรริ าชอันเป็ นทีรัก : 84 ปี ปรียา รามณรงค์ 17 กุมภาพันธ์ 2543. กรุงเทพฯ :
เจ. พริน, 2543.
อบทิพย์ แดงสว่าง. “17 ปี ทีศิรริ าชพยาบาล.” ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนุ สรณ์ 60 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พ.ศ. 2500. พระนคร: ม.ป.พ., 2500.
อุทุมพร สุนทรเวช (นางอมรดรุณารักษ์). พระราชชีวประวัตสิ ่วนพระองค์สมเด็จพระศรีพชั รินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เล่ม 1. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา,
2514.
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อํารุง โกมลวรรธนะ (รวบรวม). เจ้าฟ้ ามงกุฎแห่งกรุงสยาม. พระนคร: แพร่พทิ ยา, 2506.
Mildred Porter. R.N., B.A., “H.M. THE QUEEN MOTHER’S SCHOOL OF MIDWIFER
AND NURSING SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK, SIAM, June 29, 1933 (2476).”
ใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิรริ าชพยาบาล อนุ สรณ์ 72 ปี . พระนคร:
อักษรสัมพันธ์, 2511.
บทความวารสาร
ถนอมขวัญ ทวีบรู ณ์ และคณะ. “ประวัตแิ ละวิวฒ
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