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การแบ่งหน้าทีกั่นอย่างชัดเจน คอื อาจารย์จนัทรนวัิทธ์ ซ่ึง

เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ และสนใจงานด้านการศกึษา

ได้รับผิดชอบด้านการศึกษา ส�าหรับอาจารย์ภัทรพร และ

อาจารย์ชวลติ รับผดิชอบด้านการบริการผูป่้วย และบริหาร

จัดการทั่วไป ได้แก่

 การรับอาจารย์เพิ่มเติม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  

 การเตรียมอาคารสถานที่

 การร่างหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์

 การวางแผนด้านการบริการผู้ป่วย

 การจดัซ้ือวัสดแุละครุภณัฑ์ต่าง ๆ  ซ่ึงได้รับความ

อนุเคราะห์จากคุณทวี (บุญนาค) จ�านงวงษ์ หัวหน้าฝ่าย

การพยาบาล แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ในการจัดท�ารายการวัสดุและครุภัณฑ ์

ต่าง ๆ  ให้อย่างครบถ้วน

อาจารย์อารี “สภุาพบุรุษตลอดกาล” เป็นผูท้ีม่ปีระวัติ

โดดเด่น ท่านเป็นผูก่้อตัง้และบริหารสถาบันอนัมคีณุค่าต่อ

สังคมไทยถึง 3 สถาบนั คอื คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด ีสถาบันวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล และ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านได้รับ

รางวัลแมกไซไซ สาขาผูน้�าชุมชน (พ.ศ.2530) จากผลงาน

ด้านการปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมพัฒนางานด้าน

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แก่เด็กไทย ท่านเป็นผู้น�าใน

การก่อตัง้สถาบนัวิจยัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล และ

ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยโภชนาการเป็น

ท่านแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนเกษยีณอายุราชการเมื่อปี 

พ.ศ.2530 ในปี พ.ศ.2533 ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการ

ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี จนถึงปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันท่าน

อายุ 90 ปี มีปัญหาทางด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นเสาหลัก 

ทางใจให้ชาวกุมารฯ รามาธิบดี ดูเป็นแบบอย่างที่ดีตลอด

ไป

อาจารย์จันทรนิวัทธ์ ท่านด�ารงต�าแหน่งรักษาการ

หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่า 15 ปี ท่านเป็นผูว้างรากฐานของภาควิชาฯ ใน

ทกุ ๆ  ด้าน ผลงานทีเ่ด่นมาก ได้แก่ การศกึษา จนท่านได้รับ 

“รางวัลครูแพทย์แห่งชาต”ิ ของกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทยเป็นท่านแรก เมื่อปี พ.ศ.2557 ท่าน

ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2531 แต่

ท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษในภาควิชาฯ นับ

ต่อเนือ่งมาจนถึงปี พ.ศ.2549 ปัจจบุนัท่านยงัมสุีขภาพแข็ง

แรง และเป็นเสาหลักที่ส�าคัญของภาควิชาฯ ตราบจนทุก 

วันนี้ 

อาจารย์ภัทรพร ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ 

ต่อจากอาจารย์จันทรนิวัทธ์ โดยด�ารงต�าแหน่งยาวนาน 8 

ปี ท่านเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการนันทนาการเด็กเป็น

แห่งแรกในโรงพยาบาล ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถในด้าน

การวิจัยจนได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย รางวัลส�าคัญที่

ควรกล่าวถึงคือ รางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ประจ�าปี 

พ.ศ.2535 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และรางวัลระดับ

ชาติ “มหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์” เพ่ือการแพทย์

และสาธารณสุขไทย ประจ�าปี พ.ศ.2547 ผลงานวิจัยที่

ส�าคัญ ได้แก่ การวิจัยเร่ือง โรคเลือดออกง่ายในสมอง

อาจารย์อารีในช่วงวางแผนหลักสูตรนักศึกษาแพทย์
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ทารก (Acquired prothrombin complex deficiency 

in infant-APCD) โดยเป็นผู้ค้นพบและรายงานโรคนี้ใน

ปี พ.ศ.2506 เป็นคนแรก รวมทั้งได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อ 

เนื่องมาตลอด 30 ปี จนโรคนี้หมดไปจากประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 รวมเวลาศึกษาต่อเนื่องยาวนานถึง  

31 ปี นอกจากน้ี ท่านยังเป็นผู้ผลักดันให้โรงพยาบาล

รามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรก และเป็นโรงพยา- 

บาลแห่งทีส่องของประเทศทีไ่ม่มกีารซ้ือขายเลอืด ท่านได้

ปฏิบัติหน้าที่ที่ภาควิชาฯ จนเกษียณอายุเมื่อปี พ.ศ.2536 

ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานในหลาก

หลายหน้าที่ ที่ส�าคัญคือ ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย

อาจารย์ชวลิต เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานสาขา

วิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ

ต่อมไร้ท่อในเด็กเป็นท่านแรก ได้พัฒนาการตรวจวัด uri-

nary 17-KS และ 17-OHCS ในผู้ป่วย adrenogenital 

syndrome ในยุคเร่ิมต้นอาจารย์ชวลิตได้ไปช่วยสอน

โรงพยาบาลศิริราช ปีละ 1-2 คร้ัง จนศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา บรรจุเป็นอาจารย์

ที่ศิริราช เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ชวลิต 

ก็ไปช่วยสอนทกุปี เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ท่านได้ปฏบิตัิ

หน้าทีท่ีภ่าควิชาฯ จนเกษียณอายรุาชการเมือ่ปี พ.ศ.2536 

ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานเป็น

อาจารย์พิเศษที่ภาควิชาฯ

อาจารย์อาวุโส...รุ่นแรก...จุดเริ่มต้น ก้าว

ย่างท่ีสำาคัญของครูต้นแบบ…ปูชนียาจารย์

อาจารย์รุ่นแรกที่มาร่วมงานกับอาจารย์ทั้งส่ีท่าน 

ในล�าดับต่อมา คือ 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดี วรา- 

วิทย์ ซ่ึงได้รับการบรรจเุป็นอาจารย์ท่านแรกของภาควิชาฯ 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2510 เมื่อคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการน�ารหัสอาจารย์มาใช้ อาจารย์

จงึได้รับรหัส “SPD001” อาจารย์เป็นผูค้ดิค้นสูตรน�า้เกลอื

แร่รักษาโรคอจุจาระร่วง โดยใช้อปุกรณ์ทีม่อียูท่กุครัวเรือน 

สามารถช่วยชีวิตผูป่้วยอจุจาระร่วงเฉยีบพลนัทีอ่ยูห่่างไกล 

อีกทั้งลดจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

 อาจารย์จันทรนิวัทธ์

เกษมสันต์

 อาจารย์ภัทรพร

อิศรางกูร ณ อยุธยา

 อาจารย์ชวลิต

ปรียาสมบัติ
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ด้วยการให้น�้าเกลือทางหลอดเลือดด�าเหลือเพียงร้อยละ 

7 ซ่ึงต�่ากว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปที่มี

ประมาณร้อยละ 12 ผลงานดังกล่าวท�าให้อาจารย์ได้รับ

รางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์” เพ่ือการแพทย์

และสาธารณสุขไทย ประจ�าปี พ.ศ.2550 อาจารย์ได้

ร่วมปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี 

พ.ศ.2537 ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง และมาสอน

นักศึกษาแพทย์เป็นครั้งคราว

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาคร 

ธนมิตต์ ซ่ึงอาจารย์ได้โอนย้ายมาจากกรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขมาบรรจุในภาควิชาฯ เมื่อวันที่  

1 เมษายน พ.ศ.2511 ก่อนโรงพยาบาลเปิด อาจารย์

สาครและอาจารย์วันดีท�างานอยู่ที่ศูนย์วิจัยคลินิก ส.ป.อ.  

(SEATO lab) ซ่ึงอาจารย์อารีเป็นหวัหน้าฝ่ายประเทศไทย

อยู่ 

 อาจารย์สาครได้ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ เพียง 2 

ปี และไปรับต�าแหน่งส�าคัญ คือ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

คนแรกของศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี (พ.ศ.2513-2530) นอกจากนี้ท่านยังมีส่วน

ส�าคญัร่วมกับอาจารย์อารีในการก่อตัง้สถาบนัวิจยัโภชนา-

การ มหาวิทยาลัยมหิดล และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถาบัน คนที่ 2 (พ.ศ.2530-2533) ต่อจากอาจารย์อารี  

จนเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันท่านยังด�ารงต�าแหน่งที่

ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงเพ็ญศรี  

กาญจนัษฐิติ อาจารย์ได้โอนย้ายมาจากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 

ในระหว่างที่มีการวางแผนการศึกษาวิชาเวชศาสตร์

ชุมชนของคณะฯ เพื่อมาร่วมงานด้วย อาจารย์เป็นผู ้

บกุเบกิโครงการเวชศาสตร์ชุมชนทัง้ในระดบัคณะแพทย- 

ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นายแพทย์เปรม บรีุ เป็นประธานโครงการ และระดบัภาค 

วิชาฯ โดยเป็นตัวแทนของภาควิชาฯ โครงการเวชศาสตร์

ชุมชนเป็นโครงการร่วมของคณะฯ ซ่ึงทุกภาควิชาฯ ต้อง

ส่งอาจารย์ออกไปสอนและเยี่ยมบ้าน อาจารย์เพ็ญศรีได้

ออกไปสอนยงัชุมชนซ่ึงต้องมวิีริยอตุสาหะมาก เพราะการ 

เดนิทางสมยันัน้ล�าบาก แต่อาจารย์ก็ไม่เคยย่อท้อ อาจารย์

ยงัได้ท�างานวิจยัในชุมชนถึงปัญหาสุขภาพของเดก็ พัฒนา

 อาจารย์วันดี

วราวิทย์

 อาจารย์สาคร

ธนมิตต์

 อาจารย์เพ็ญศรี

กาญจนนัษฐิติ
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ระบบการดแูลสุขภาพผู้ป่วยเดก็ปกต ิและได้พัฒนาการน�า

กราฟโค้งการเติบโตมาใช้เพ่ือติดตามการเติบโตของเด็ก

สุขภาพปกติ อาจารย์ได้ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ จนเกษียณ

อายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2529 ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉวีวัณณ์ จุณ- 

ณานนท์ และศาสตราจารย์เกียรตคิณุนายแพทย์ประพุทธ 

ศิริปุณย์ ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อกลับจากการ 

ศึกษาในต่างประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2510 และ

กันยายน พ.ศ.2511 อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นผู้ประสาน

งานในการน�านักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่ข้ึนเรียนไปฝึกการ 

ซักประวัตแิละตรวจร่างกาย ทีแ่ผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะ 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สาโรช คมสัน 

หัวหน้าแผนกในขณะนั้น อาจารย์ฉวีวัณณ์เป็นผู้บุกเบิก

และพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกเด็ก รวมทั้งเป็นผู้

นพินธ์หนงัสือคูม่อืการจ่ายยาในเดก็ อาจารย์ได้ลาออกจาก

ราชการเมื่อปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง

 อาจารย์ประพุทธเป็นผูบ้กุ 

เบิกและพัฒนาการดูแลทารกแรก 

เกิด อาจารย์ได้ท�าการศึกษาโรค

ติดเช้ือจากแม่ไปลูก คือ เช้ือไวรัส 

ตับอักเสบชนิดบี ทั้งแง่การถ่าย 

ทอดเช้ือและการป้องกัน ตลอดจน 

ศึกษาทางด้านโภชนาการร่วมกับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เก่ียวกับผล

ของการใช้สูตรนมส�าหรับทารก

แรกเกิดที่มีน�้าหนักตัวน้อย และผล 

กระทบของการส่องไฟต่อการย่อย 

และการดูดซึมสารอาหาร อาจารย์ 

ได้ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี 

พ.ศ.2542 ปัจจุบันท่านยังมาสอนให้ความรู้แก่นักศึกษา

แพทย์แพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด

เป็นครั้งคราว

 ในระยะต่อมาภาควิชาฯ ได้มีการบรรจุแพทย์ผู้

เช่ียวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ  ซ่ึงทยอยกลับจากต่างประเทศ

อีก 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์

บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ บรรจุเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.

2511 ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ พาณิชยการ 

และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อนันต์ เตชะเวช 

บรรจุเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2512 ฉะนั้น เมื่อคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดด�าเนินการ ภาค

วิชากุมารเวชศาสตร์จึงมี “อาจารย์รุ่นก่อตั้ง” จ�านวนทั้ง

สิ้น 12 ท่าน

อาจารย์บุญชอบเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ต่อจาก

อาจารย์ภทัรพร และอาจารย์ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดเีจริญ

รอยตามอาจารย์อารี นอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นผู้บุกเบิก

สาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก และเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการจัด

ท�าต�ารากุมารเวชศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2522 จนได้รับรางวัล

 อาจารย์ฉวีวัณณ์

จุณณานนท์

 อาจารย์ประพุทธ

ศิริปุณย์


