
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภาการพยาบาล

BEHIND THE SCENES TOUR           

โดย นางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์ ภัณฑารักษ์ ประจ าพิพิธภัณฑ์ฯ

วัน ศุกร์  ที่ 25 กันยายน 2558





ส่วนน าของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ในปัจจุบัน





เปรียบเทียบกับส่วนน าของพิพิธภัณฑ์อื่น

เครดติภาพยนตร์ เร่ือง Freedom Writers  บริษัท Paramount Pictures 



ภาพด้านหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล
ตั้งอยู่ที่ชัน้สอง สภาการพยาบาล  อาคารนครินทรศรี   และมีอยู่ใน http://museum.tnc.or.th/flashmain/main.html



โครงการจัดท าพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่แรกหรือ?

      คณะกรรมการจัดท าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล ผู้เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์  ฯลฯ   มีหน้าท่ี
ตามค าสั่งสภาการพยาบาลที่ 15/2550  ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2550 

       ต่อมาเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการจัดท าพิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล แต่งตั้งตามค าสั่งสภาการพยาบาลที่
66/2552   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์องัคณา สรยิาภรณ์ เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ



พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาลอยู่ที่ชั้น 2 

เนื้อท่ี 312 ตารางเมตร  ก่อนหน้านี้ บางครั้งพื้นทีต่รงนี้เคยใช้เป็น ที่ให้สมาชิกมาติดต่อเรื่องทะเบียน

บางครั้งเป็นที่  หีบห่อ จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ซึ่งต้องการส่งถึงสมาชิกทุกคน

                                      

   

    



พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตสุภาการพยาบาล ตั้งอยู่ ณ 
อาคารนครินทรศรี ชั้น 2 สภาการพยาบาล ได้จัดแบ่งการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ออกเป็น 14 ส่วน 
ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ส่วนน า พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล
ส่วนที่ 2 เรื่อง พัฒนาการวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงย้อนอดีตสู่ การใช้สมุนไพร  แท่นบดยา และยาครรภ์รักษา
ส่วนที่ 3 เรื่อง เมื่อวิชาชีพการพยาบาลในโลกตะวันตกสู่สยาม เล่าเรื่อง การเข้ามาของการรักษาพยาบาลศาสตร์จากตะวนัตก
โดยมิชชันนารีสอนศาสนา  และยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนางรอด ประทีปะเสน ซึ่งเป็นหญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาเปิดให้บริการการผดุงครรภ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของชนชั้นสูงของสังคมไทยในช่วงเวลาน้ัน
ส่วนที่ 4 เรื่อง ฟลอเรนซ ์ไนติงเกล : สตรีผู้เป็นดวงประทีปแก่ผู้บาดเจ็บแสดงรายละเอียด เรื่อง  ภาพ และ ตัวอย่างหนงัสือเล่มส าคัญที่ มิส
ฟลอเรนซ ์ไนติงเกล นิพนธ์ไว้
ส่วนที่ 5 เรื่อง การวางรากฐานวิชาชีพการพยาบาลแผนใหม่ 

ส่วนที่ 6 เรื่อง ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ(2480-2528)-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(2529-ปัจจุบัน) ภาพตัวอย่างและข้อมูล
เรื่องใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ



ส่วนที่ 7 เรื่อง วิชาชีพการพยาบาลกับสังคม

ส่วนที่ 8 เรื่อง สภาการพยาบาล

ส่วนที่ 9 เรื่อง ตัวอย่างชดุพยาบาล

ส่วนที่ 10 เรื่อง สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระผู้ทรงอุปถัมภ์กจิการพยาบาล 

ส่วนที่ 11 เรื่อง พระกรณุาธิคณุในสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่องานสาธารณสุขและการ
พยาบาล

ส่วนที่ 12 เรื่อง พระกรณุาธิคณุในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อสภาการพยาบาล

ส่วนที่ 13 จัดแสดงสิ่งของที่ระลึก  เช่น เหรียญที่ระลึกต่างๆ ที่จัดสรา้งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนครินทรศรี   ของที่ระลึกคราวสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด าเนนิทรงประกอบพิธเีปิดอาคาร  โล่รางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นต้น

ส่วนที่ 14  ท าเนียบนายกสภาการพยาบาล



   ตัวอย่างการอธิบาย

       อธิบายเรื่อง สภาการพยาบาล เป็น แบบที่รวม 2 อย่างในหนึง่เดียว

 THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

       



อธิบายถึง จากหมอต าแย 
สู่ผดุงครรภ์



วิสัยทัศน์ พระราชบิดา แห่งการแพทย์ไทย

                      มิส ฟิทเจอราลด์                              มิสปอรเ์ตอร์



”

“

      สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี หรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา ทรงพระราชทาน
ทุนการศึกษาไห้นักเรียนพยาบาล ผู้ชมจะได้ทราบจากการชมนิทรรศการว่าคือใคร

วิชาพยาบาลอ านวยประโยชน์แก่ส่วนรวมในที่สุดแก่ผู้เรียนมาแล้ว แม้
จะมิได้ด าเนินอาชีพเป็นพยาบาลก็ตาม



ฟลอเรนต์ ไนติงเกล

                  จากการอ่านและศึกษาประวัติของฟลอเรนต์ ไนติงเกล  
ความส าเร็จของฟลอเรนต์ ไนติงเกลเป็นไปดังค าพูดท่ีว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว   
ในช่วงศตวรรษที่ 19  อันเป็นเวลาท่ีฟลอเรนต์มีชีวิตอยู่นั้น  มีข้อมูลว่า จ านวนพยาบาลที่ได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างด ีนั้นก็ไม่พอกับจ านวนผู้ป่วย   แต่ฟลอเรนต์ท าส าเร็จในหลายๆ ท่ี เช่นไครเมีย   
อินเดีย



ฟลอเรนต์ ไนติงเกล (ต่อ)

เป็นยอดนักจัดการ เป็นนักบริหาร ดูแล หอ้งครวั   ดูแลโรงซักรดี  เป็นคนกล้า ถ้าพยาบาล
กล้าที่จะปกป้องสิทธิผู้ป่วย  อันนี้ใช้ได้จนถึงปัจจุบัน  

          วีรกรรมของฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกลทีไ่ครเมีย (1859)  เป็นแบบอย่างให้กบั 
Henry Dunant หรือที่เรารู้จักคือ อังรี ดูนัง  ผู้ให้ก าเนิด กาชาดสากล  (1872)



                     มิสฟลอเรนซ ์ไนติงเกล

 ไม่มีองค์กรใด ระบบใด ที่จะทนทานอยู่ไดโ้ดยไม่ก้าวเดิน

     เราก าลังเดินไปสูอ่นาคต หรือสู่อดีต

 เราก าลังก้าวไปข้างหน้า หรือว่าหยุดตรึงอยู่กับที่
เราควรจ าไว้ว่า เรายังไม่ทันที่จะก้าวพ้นธรณีประตูของความล้าหลังไปสู่อารยะของการพยาบาล
เลย

 เรายังมีงานอีกมากมายทีเ่ราต้องท า
• อย่าปล่อยตัวเองให้อยู่ในกรอบอันจ ากัด
ในอนาคตซึ่งฉันจะไม่มีโอกาสได้เห็น เพราะฉันแก่แล้ว  ขอให้การพยาบาล มีวิถีทางที่เปิด    ขอให้มีวิถีทางท่ีจะท าให้เด็กและทารกทุกคน มนษุย์ทุกคน มี
โอกาสที่จะมีสุขภาพดี

รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ แปล



งานจดหมายเหตุ



                                              รากเหง้าของเราเอง

ตอนที่ภัณฑารักษ์ เรียน ที่โรงเรียนพยาบาล  ก็จะสังเกต  ถามคนนัน้คนนี้

ก็ทราบว่า พยาบาลที่มาก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ส่วนหนึ่งก็เรียนมาจาก

ศิริราช  เคยสงสัยว่าท าไมตัวเองถึง ได้ วทบ. ย่อมาจากวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ก็ได้ข้อมูลว่า นายแพทย์ อารีย์ วัลยะเสวี เป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทย์รามาฯ

หัวหน้าพยาบาลคนแรกชื่อ คุณหญิงดวงใจ สิงหเสน ี รู้ว่าพยาบาลเยี่ยมบ้านของ
รามามีชื่อเสยีง



                 พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

ภัณฑารักษ์ คอื 
 

แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้

1. ด้านพพิิธภัณฑ์

ห้องนิทรรศการ   น าชม   ดูแลคลังวัตถุ คลังข้อมูล

2. ด้านหอจดหมายเหตุ



                                                   
                                            

               อยาก เชื่อว่า ท่านจะไปท าอย่างนี้ บ้างกับ ชุมชน บริษัทหรือ หน่วยงานตัวเอง



เช่น เรื่องพิธีมอบหมวก



















                 
                                 ประวัติบุคคลส าคัญทางการพยาบาล



               รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลคนปัจจุบัน




