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วันพยาบาลสากล
(International Nurse Day 2020)

“Nurses: A Voice to Lead Nursing The world to Health”

“พยาบาล : เสียงแห่งพลังน าการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก”

ค าขวัญวันพยาบาลสากล 2020 จาก ICN
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ประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

มิสฟลอเรนซ์ ไนติง เกล เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่             
12  พฤษภาคม  ค . ศ .  1820  ที่ เ มื อ งฟลอ เ รนซ์ ป ร ะ เทศ
อิตาลี ครอบครัวของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จัดว่ามีฐานะ จึงท าให้
เธอได้รับการศึกษาอย่างดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล มีความตั้งใจที่จะ
เป็นพยาบาล ดังนั้น เมื่อเธออายุได้ 20 ปี จึงได้ขอบิดามารดาเพื่อ
เรียนพยาบาล แต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจากในสมัยนั้นงาน
พยาบาลไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร แต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะ
ท างานเสียสละเพื่อดูแลผู้เจ็บป่วย จนหาโอกาสได้ไปเยี่ยม และดู
งานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในทวีปยุโรป จนสุดท้าย มิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล ก็ได้เข้าศึกษาอบรมวิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี                 
ได้ตามความต้องการ
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ต่อมาในปี ค.ศ. 1857 เกิดสงครามไครเมียขึ้น 
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้อาสาสมัครไปช่วยดูแล
ทหารที่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เธอเสียสละ
ทรัพย์สิน และขอเรี่ยไรจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพื่อช่วยเหลือทหาร อีกทั้งยังได้ออกตระเวนตรวจ
เยี่ยม เพื่อรักษาและให้ก าลังใจทหารแม้ในเวลาค่ าคืน 
จนได้รับสมญานามว่า "สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป" 
(The lady of the lamp)
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ภายหลังสงครามสิ้นสุด มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
ได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้า จนในที่สุดได้มี         
ผู้ ร่ วมกั นก่ อตั้ ง กองทุนการศึ กษาส าหรั บพยาบาล                
"ไนติงเกล" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน จากนั้นมิสฟลอเรนซ์
ไนติ ง เ กล ก็ ไ ด้ รั บการยอมรั บ ให้ เป็ นผู้ จั ด ระ เบี ยบ              
ด้านสุขภาพในกองทัพประเทศอังกฤษ และวางแผนงาน
ด้านสุขาภิบาลในประเทศอินเดีย จนก่อตั้งโรงเรียนพยาบาล
ที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้               
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล              
อีกด้วย
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สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International 
Council of Nurses: ICN) ก าหนดให้วันที่ 12 
พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจของพยาบาลวิชาชีพ
ทั่วโลกในการจัดกิจกรรมร าลึกถึงคุณความดีของ มิส
ฟลอเรนซ์  ไนติง เกล ผู้ ก่อก า เนิดวิชาชีพการ
พยาบาลสมัยใหม่ โดยร่วมกันรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรวม
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ในปี พ.ศ. 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 เป็นปีที่องค์การ
อนามัยโลก (World Health OraganiZation: WHO) 
ได้ยกย่องให้เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์”(2020 
Year of Nurse and Midwife) เพื่อเป็นการให้เกียรติ
มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยเป็นปี           ที่ครบรอบวัน
เกิด 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล          ผู้
บุกเบิกด้านวิชาชีพการพยาบาลสมัยใหม่ จนท าให้
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
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แต่ในปี 2563 ได้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ า  2019 (COVID-19)  การระบาดของ
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ COVID-19 ที่มีผู้ติด
เชื้อและผู้ป่วยเพิ่มจ านวนมากขึ้น มีผลกระทบต่อ
กิจกรรมต่างๆมากมาย พยาบาลและเจ้าหน้าต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการทุกระดับ
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วันพยาบาลสากลในประเทศไทย

ส าหรับในประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็น
องค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) 
และได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในขณะนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรม      
วันพยาบาลสากล

และในปีต่อ ๆ มาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดย
ตลอด โดยมีจุดประสงค์ส าคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่ง
การพยาบาล ร าลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณเพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชน
ให้ทราบเป็นประจ าทุกปี
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กิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน
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ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน
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ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน
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ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน
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ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน
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ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน



ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
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กิจกรรมอบรม : อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
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รณรงค์กิจกรรม : วัยรุ่นไทยห่างไกล ยาเสพติด
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จัดบริการวิชาการ 
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงในชุมชน
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จัดกิจกรรมวันเด็ก 2563
ส าหรับเด็กชาติพันธุ์ จ.สมุทรสาคร
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นักศึกษาร่วมคัดกรอง ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด
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ตรวจคัดกรองผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ : โควิด-19
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คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนตห์ลุยส์
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