
หากเปรียบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีชีวิต ย่อมมีจุดก�าเนิด 

เจริญเติบโต และพัฒนาการ มาตลอดช่วงระยะเวลา 50 ปี หลายคนยัง 

อาจมีความสับสนว่าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มีอายุกี่ปีกันแล้วแน่ 

ถ้ายงัจ�ากันได้ เราเคยจดังานกุมารเวชศาสตร์รามาธบิด ีครบรอบ 25 ปี กันไป เมือ่

ปี พ.ศ.2536 (พ.ศ.2511-2536) แล้วเราก็มาจดังานกุมารเวชศาสตร์รามาธบิด ีครบ 40 ปี 

เมื่อปี พ.ศ.2552 (พ.ศ.2512-2552) จากวันนั้นจนถึงวันนี้ (พ.ศ.2558) กุมารเวชศาสตร์

รามาธิบดีก็น่าจะมีอายุครบรอบ 47 ปี ถ้านับจากการจัดครบรอบ 25 ปี หรือครบรอบ 46 

ปี ถ้านับจากการจัดงานครบ 40 ปี แล้วเหตุใด จึงได้มีการจัดงานที่ชื่อว่า “50 ปี กุมารฯ 

รามาธิบดี น้องพี่ผูกพัน สานสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 

อาคารหลักของโรงพยา-

บาลรามาธิบดีเมื่อแรกเร่ิม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

อยู่ชั้น 8 ของอาคารนี้

กมุารเวชศาสตร์ รามาธิบดี...

    อดีต...ที่ภาคภูมิใจ
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หากมีค�าถามว่า...“ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

มีอายุครบรอบกี่ปีกันแล้วแน่” 

ค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้ มีเรื่องราวดังต่อไปนี้

1. หากย้อนประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ได้รับการจัดตั้งข้ึนในสังกัดกระทรวงสาธา- 

รณสุขเมื่อปี พ.ศ.2486 โดยมีแผนกวิชากุมารเวชศาสตร์

เกิดข้ึนเป็นแห่งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ในระยะแรกวิชากุมารเวชศาสตร์ยังนับเป็นวิชาย่อยอยู่ 

จนกระทั่งภายหลังการประชุมอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา

ของประเทศไทยครั้งที่ 1 (พ.ศ.2494) จึงได้จัดให้เป็นวิชา 

ใหญ่ 

2. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2508 มีพระราช-

กฤษฎีกาก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ซ่ึงนบัเป็นคณะแพทยศาสตร์อกีคณะหนึง่ในมหาวิทยาลยั

แพทยศาสตร์ โดยก�าหนดให้คณะแพทยศาสตร์โรง-

พยาบาลรามาธบิดมีหีน้าทีจ่ดัการศกึษาทัง้ฝ่ายแพทย์และ

ฝ่ายโรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั ท�าให้ “แผนก

กุมารเวชศาสตร์” ถือก�าเนิดข้ึน และเร่ิมก่อตั้งพร้อมกับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เร่ิมแรก

เมื่อปี พ.ศ.2508 เป็นต้นมา

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขายที่ดินจ�านวน 

120 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา แก่กระทรวงการคลัง เพื่อน�า

มาใช้เป็นพ้ืนทีข่องมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ในลกัษณะที่

เกือบเรียกได้ว่าให้เปล่า หลงัจากนัน้รัฐบาลได้จดัสรรทีด่นิ

จ�านวน 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวาให้กับคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด ี(อ้างหลกัฐานจากพระราชหัตถเลขา 

ฉบับที่ 57/92 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2509)

4. พระราชกฤษฎีกาก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชฯ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่

เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้

เป็นมหาวิทยาลยัทีส่มบรูณ์ โดยจดัตัง้เป็นมหาวิทยาลยัข้ึน

ใหม่ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” มีขอบเขตด�าเนินงาน

กว้างขวางยิ่งขึ้น ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

“มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร-

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นช่ือมหาวิทยาลัย

แทนช่ือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม (จากราชกิจจา-

นุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2512 เล่มที่ 86 ตอนที่ 17)

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึง

เป็นหน่ึงในสองคณะแพทยศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัย

มหิดล อีกคณะแพทยศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์

ศริิราชพยาบาล นบัจากนัน้ได้เปลีย่นช่ือจาก “แผนกกุมาร- 

เวชศาสตร์” เป็น “ภาควิชากุมารเวชศาสตร์” ซึ่งนับเป็น

หนึ่งในสิบภาควิชาแรกของคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 

เป็นต้นมา 

 หากนับต้นก�าเนิดที่แท้จริงของภาควิชากุมาร-

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึง

กล่าวได้ว่ามีจุดเร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 นั่นเอง ดังนั้น

ในปี พ.ศ.2558 จึงนับเป็นปีที่ 50 ครบรอบจุดก�าเนิดของ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นั่นเอง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารี วัลยะเสวี 

ได้เคยเล่าไว้เมื่อวาระครบ 25 ปี ว่า 

…“คณะฯ และภาควิชาต่าง ๆ  น้ันได้ถือก�าเนิดเมือ่มี

พระราชกฤษฎีกาก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2508 

ถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับได้ปฏสินธข้ึิน และเจริญอยูใ่นครรภ์

จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2512 จึงได้เกิดออกมา”…

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร- 

นวัิทธ์ เกษมสนัต์ และศาสตราจารย์เกียรตคิณุแพทย์หญงิ

ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เล่าให้ฟังว่า...จุดเร่ิมต้น...

คือ อาจารย์อารี และอาจารย์จันทรนิวัทธ์ เป็นเพ่ือนรุ่น

เดียวกัน มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะไปเรียนที่
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สหรัฐอเมริกาด้วยกัน อาจารย์อารีกลบัจากต่างประเทศมา

ท�างานที ่SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) 

ส่วนอาจารย์จันทรนิวัทธ์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ภาควิชากุมาร- 

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความ 

คิดร่วมกันกับอาจารย์ของภาควิชาอื่น ได้แก่ อาจารย ์

พัชรีสาร ชุมพล ณ อยุธยา อายุรแพทย์อาจารย์เสริมศักดิ์ 

เพ็ญชาติ สูติแพทย์ซ่ึงต่อมาท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลรามาธบิด ีและอาจารย์อทุยั รัตนนิ จกัษุแพทย์

ซ่ึงเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นเดยีวกับอาจารย์อารีทัง้หมด ว่าควรจะ

ต้องตั้งโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้น ภายใต้การน�าของอาจารย์

อารี ซ่ึงได้รับหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะอนกุรรมการก่อตัง้

คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ อาจารย์อารีเป็นผู้ที่มีความ

ฉลาด มีคุณธรรม เป็นผู้บริหารที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงานที่

ดี และเป็นนักวิชาการที่ดี จนท�าให้อาจารย์ได้รับรางวัล 

แมกไซไซในภายหลัง ในด้านการบริหาร อาจารย์อารีเป็น 

ผูท้ีม่คีวามรอบคอบ มวิีธพีดูวิธทีีจ่ะตดิต่อ แต่ขณะเดยีวกัน

ก็รู้จักวิธีที่จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวล อาจารย์อารีเป็นหัวหน้า

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นท่านแรก และด�ารงต�าแหน่ง

คณบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดเีป็นท่าน

แรก ต่อมาในปีเดียวกัน (ปี พ.ศ.2508) ได้เชิญอาจารย์

อีก 2 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ 

ศาสตราจารย์เกียรตคิณุแพทย์หญงิภทัรพร (พรรณเชษฐ์)  

อิศรางกูร ณ อยุธยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณนาย-

แพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติ มาร่วมงานก่อตั้งโรงเรียน 

แพทย์แห่งใหม่ด้วยกัน จงึกล่าวได้ว่า อาจารย์จนัทรนวัิทธ์  

อาจารย์ภัทรพร และอาจารย์ชวลิต เป็น “สามทหารเสือ” 

แห่งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภายใต้การน�าของอาจารย์

อารี

อาจารย์จันทรนิวัทธ์เป็นผู้ชักชวนให้อาจารย์ภัทร

พรมาร่วมงานด้วย โดยเป็นผู้แนะน�าให้อาจารย์ภัทรพร

ซ่ึงได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีให้เปลี่ยนไปเรียน

ทีส่หรัฐอเมริกา โดยให้เหตผุลว่าอย่าไปทีป่ระเทศเยอรมนี 

เพราะเป็นประเทศทีเ่พ่ิงแพ้สงคราม ท�าให้อาจารย์ภทัรพร

ตัดสินใจเปลี่ยนทั้ง ๆ  ที่เริ่มเรียนภาษาเยอรมันแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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อาจารย์จันทรนิวัทธ์ และอาจารย์ภัทรพร เล่าให้ฟัง

ว่า ...ในช่วงแรกอาจารย์ทัง้หลายทีม่าร่วมงานกัน ยงัปฏบิตัิ

งานเต็มเวลาอยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดัง 

นั้นการวางแผนด�าเนินงานต่าง ๆ  ของแผนกกุมารเวช- 

ศาสตร์ จงึต้องใช้เวลาช่วงเย็นของวันหลงัเสร็จงานประจ�า 

หรือใช้เวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ

กันที่บ้านอาจารย์อารีที่อยู่แถวเทเวศร์

ต่อมาเมื่องานก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์โรงพยา- 

บาลรามาธบิดสี�าเร็จเป็นบางส่วน และภารกิจในการด�าเนนิ 

งานก่อตั้งแผนกกุมารเวชศาสตร์มากข้ึน ในต้นปี พ.ศ.

2511 จึงได้ตั้งส�านักงานแผนกกุมารเวชศาสตร์ข้ึนที่

บริเวณอาคารโรงพยาบาล ชั้น 2 ซึ่งในปัจจุบันเป็นหน่วย

ผู้ป่วยนอกของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และเมื่องาน

ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดใีกล้ส�าเร็จ จงึได้ย้าย

ส�านกังานข้ึนมายงัทีต่ัง้ส�านกังานภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ในปัจจุบันที่ชั้น 8 

หากย้อนอดีตไป เมื่อปี พ.ศ.2536 ภาควิชากุมาร-

2

3

เวชศาสตร์ได้มีการจัดงานครบรอบ 25 ปี (พ.ศ.2511-

2536) เนื่องจากปี พ.ศ.2511 เป็นปีแรกที่ได้เร่ิมท�างาน

กันอย่างแท้จริง ณ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน 

ชว่งวางรากฐานซึง่เปรียบเทียบได้กับชว่ง

ทารกในครรภ์ 

 การรวมตวัของอาจารย์ทัง้ส่ีท่าน ได้แก่ ศาสตรา- 

จารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารี วัลยะเสวี ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร  

ณ อยุธยา และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชวลิต 

ปรียาสมบัติ ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนของ

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เนตรศิริ หัวหน้าแผนก

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ในขณะนัน้ ได้อนมุตัใิห้อาจารย์

จันทรนิวัทธ์ อาจารย์ภัทรพร และอาจารย์ชวลิต มาปฏิบัติ

งานที่คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่สัปดาห์ละ 2-3 วัน ได้มี

อาจารยอ์ารี วัลยะเสวี ในวันเปดิโรงพยาบาลรามาธบิด ีและ

สามทหารเสอืผูก่้อตัง้ ไดแ้ก่ อาจารยจ์นัทรนวัิทธ ์เกษมสันต ์

อาจารย์ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาจารย์ชวลิต 

ปรียาสมบัติ


