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ต�ารามหดิล อาจารย์ได้ปฏบิตัหิน้าทีจ่นเกษียณอายรุาชการ

เมื่อปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันอาจารย์เพิ่งมีปัญหาสุขภาพแต่

อาการดีข้ึนตามล�าดับ ไม่เป็นอุปสรรคในการท�างานเพ่ือ

ส่วนรวม โดยอาจารย์ด�ารงต�าแหน่งประธานมลูนิธเิดก็โรค

หัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อาจารย์ไพบูลย์ เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาการดูแล

โรคภูมิแพ้เด็ก ท�าวิจัยเร่ืองโรคภูมิแพ้ในเด็กไทย ริเร่ิม

สกัดสารก่อภูมิแพ้เพ่ือการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีการฉีด 

(allergen immunotherapy) ซ่ึงเป็นวิธทีีเ่ปลีย่นกลไกเหตุ

ก่อโรคภมูแิพ้ และได้รับความนยิมอย่างสงูในปัจจบุนั และ

พัฒนาวิธีการเลี้ยงไรฝุ่น ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ที่

พบบ่อยในคนไทย 

อาจารย์อนันต์ เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาการดูแล

ทารกแรกเกิด อาจารย์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเวชศาสตร์

ปริก�าเนดิแห่งประเทศไทย อาจารย์ได้ร่วมปฏบิตังิานทีภ่าค

วิชาฯ จนเกษียณอายุราชการเมือ่ปี พ.ศ.2537 ปัจจบุนัท่าน

ยังมาสอนให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน 

และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเป็นครั้งคราว

อาจารย์อาวุโส...เจรญิรอยตาม...อาจารย์

ผู้ก่อตั้ง...รากฐานของภาควิชาฯ

ในระยะแรก ภาควิชาฯ ได้รับแพทย์ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาหลังปริญญาจากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์เป็น

ส่วนใหญ่ ดังนี้ 

 หลังคณะฯ เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ

ไม่นาน ได้บรรจุศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิทยา 

เมฆานันท์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2512 เป็นล�าดับ

ที่ 13 และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา ตันไพจิตร 

เมื่อปลายปี พ.ศ.2512 เป็นล�าดับที่ 14

 หลังเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 

กันยายน พ.ศ.2513 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์

พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ ซ่ึงกลับจากการศึกษาต่อที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาร่วมงานที่ภาควิชาฯ เป็นล�าดับที่ 

15 และอาจารย์นายแพทย์ศรีเกียรต ิธนวรวิบลู เป็นล�าดบั

ที่ 16

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2514 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ กลับจากการ

ศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา และเข้ามาร่วมงานที่ภาค 

 อาจารย์บุญชอบ

พงษ์พาณิชย์

อาจารย์อนันต์ เตชะเวช แสดงความยินดีกับอาจารย์

ไพบูลย์ พาณิชยการ เมื่อรับพระราชทานเคร่ืองราช- 

อิสริยาภรณ์
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วิชาฯ เป็นล�าดับที่ 17

 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2515 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงสุภรี (ทองอุไทย) สุวรรณจูฑะ กลับ

จากการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้ามาร่วม

งานที่ภาควิชาฯ เป็นล�าดับที่ 18

 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2515 ศาสตราจารย์

เกียรตคิณุนายแพทย์สมศกัดิ ์โล่ห์เลขา กลบัจากการศกึษา

ต่อทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา และเข้ามาร่วมงานทีภ่าควิชาฯ 

เป็นล�าดับที่ 19

 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2517 ศาสตราจารย์

เกียรตคิณุนายแพทย์ไกรสทิธิ ์ตนัตศิริินทร์ เข้ามาร่วมงาน

ที่ภาควิชาฯ เป็นล�าดับที่ 20

 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2522 ศาสตราจารย์คลินิก

เกียรติคุณนายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร เข้ามา

 อาจารย์วิทยา

เมฆานันท์

 อาจารย์ปรีชา

ตันไพจิตร

 อาจารย์พงษ์ศักดิ์

วิสุทธิพันธ์

 อาจารย์พงษ์จันทร์

หัตถีรัตน์

 อาจารย์สุภรี

(ทองอุไทย) สุวรรณจูทะ

 อาจารย์สมศักดิ์

โล่ห์เลขา
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ร่วมงานที่ภาควิชาฯ เป็นล�าดับที่ 21

มีอาจารย์จ�านวน 4 ท่านที่ลาออก และ 17 ท่านที่

ได้ปฏิบัติงานต่อที่ภาควิชาฯ จนเกษียณอายุราชการ และ

ทุกท่านได้ต�าแหน่งวิชาการเป็น “ศาสตราจารย์” นับเป็น

ยคุที่มีอาจารยแ์พทยท์ี่เปน็ศาสตราจารย์มากที่สดุยคุหนึ่ง

 อาจารย์ไกรสิทธิ์

ตันติศิรินทร์

 อาจารย์เพียรวิทย์

ตันติแพทยางกูร

อาจารย์รุ่นก่อตั้งและรุ่นบุกเบิกกับแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์

ถึงปัจจุบันมีอาจารย์ที่ถึงแก่

กรรมแล้ว 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

ไพบูลย์ อาจารย์พงษ์จันทร์ และ

อาจารย์ปรีชา

กล่าวได้ว่า อาจารย์รุ่นก่อตั้ง  

และรุ ่นบุกเบิก ทั้ง 21 ท่าน คือ 

ส่วนส�าคัญของประวัติศาสตร์ และ

ฐานรากอันมั่นคงของภาควิชาฯ 

ท่านเหล่านีไ้ด้ทุม่เทกายและใจ เสีย

สละ เพ่ือพัฒนาให้ภาควิชากุมาร-

เวชศาสตร์ของพวกเราได้เติบโต 

และมีพัฒนาการก้าวไกลถึงเพียงนี้

ช่วงก้าวเดิน...

อาจารย์รุ่นสู่รุ่น...

สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน  

ในช่วงต่อมา เมื่อมีแพทย์ที่

เรียนจบหลกัสตูรแพทย์ประจ�าบ้าน

จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดีบ้างแล้ว จึงได้คัดเลือก

แพทย์เหล่าน้ีไว้เป็นอาจารย์ต่อไป  

โดยที่การรับแพทย์จากแต่ละรุ่น

แทบจะไม่ขาดตอนกัน แพทย์ประ-

จ�าบ้านของภาควิชาฯ ทีจ่บการศึกษา 

เป็นรุ่นแรก และได้รับคดัเลอืกเป็น

อาจารย์ของภาควิชาฯ คือ อาจารย์แพทย์หญิงพนิตดา  

(ทัศนไพโรจน์) ตู ้จินดา ต่อมาคือ รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ประพิตร สุทศัน์ ณ อยธุยา ซ่ึงเป็นแพทย์ฝึกหดั

ที่รามาธิบดีรุ่นแรก ตามล�าดับ 

อาจารย์อาวุโสรุ่นถัดมา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรต-ิ 

คุณแพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา (พ.ศ.2519) ซ่ึงเป็น

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรก (รามาธิบดีรุ่น 1) รอง- 
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ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี (พ.ศ.2520)  

รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิชลรัีตน์ ดเิรกวัฒนชัย (พ.ศ. 

2521) ผูช่้วยศาสตราจารย์แพทย์หญงิกิตมิา ยุทธวงศ์ (พ.ศ. 

2522) รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร 

(พ.ศ.2523) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สาธิต โหตระกิตย์ 

(พ.ศ.2523) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพร 

ศิรินาวิน (พ.ศ.2523) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ 

ธรีชัย ฉนัทโรจน์ศิริ (พ.ศ.2524) รองศาสตราจารย์แพทย์- 

หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (พ.ศ.2524) รองศาสตราจารย์

แพทย์หญงิพรพมิล พัวประดษิฐ์ (พ.ศ.2525) ศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงอ�าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ (พ.ศ.2526) และ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

(พ.ศ.2527) และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอมรศรี 

ชุณหรัศมิ์ (พ.ศ.2531) ตามล�าดับ

หลังจากที่อาจารย์เหล่าน้ีได้ปฏิบัติงานเป็นระยะ

เวลาหนึ่งแล้ว ก็ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในจ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุในช่วงแรก มี

อาจารย์ที่ลาออกจ�านวน 5 ท่าน อาจารย์ 2 ท่านลาออก

เนื่องจากไปท�างานที่ต่างประเทศ 

ได้แก่ อาจารย์พนิตดา และอาจารย์

ปรีชา ส่วนอีก 3 ท่านลาออกไป

ปฏบิตังิานทีอ่ืน่ คอื อาจารย์ประพิตร 

อาจารย์กิติมา และอาจารย์ธีรชัย  

อาจารย์ที่เหลือได้ปฏิบัติงานที่ภาค 

วิชาฯ จนเกษียณอายุราชการ โดยมี

อาจารย์สาธิต อาจารย์อ�าไพวรรณ 

และอาจารย์สุวรรณาได้ต ่ออายุ

ราชการ 

หลังจากนั้นภาควิชาฯ ได้มี

จ�านวนอาจารย์เพ่ิมข้ึนตามล�าดับ 

ในปีที่ภาควิชาฯ จัดงานครบรอบ 25 

ปี เมื่อปี พ.ศ.2536 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 35 ท่าน 

ในจ�านวนนี้ เป็นอาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าแพทย์ประจ�าบ้าน

รวม 21 ท่าน โดยในช่วงระยะเวลานี้มีอาจารย์ที่ลาออก

รวมเพ่ิมเป็น 8 ท่าน ในระยะต่อมาจ�านวนอาจารย์ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอาจารย์เพ่ิมเป็น 38 ท่าน ในปี 

พ.ศ.2541

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา มีจ�านวนอาจารย์

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเนื่องจากพันธกิจของภาควิชาฯ ได้

เพ่ิมมากข้ึนทั้งด้านการสอน การบริการ และงานวิจัย 

เช่น จ�านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนตามล�าดับ มีการเรียนการ

สอนหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดมากข้ึน ในแต่ละ

สาขาวิชามีการขยายงานบริการ และงานวิจัยเชิงลึกที่

ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากลมากขึ้น อีกทั้งยังมีสาขาวิชา

ใหม่ ๆ  เกิดข้ึนในช่วง 7 ปีทีผ่่านมา เช่น สาขาวิชาเวชบ�าบดั 

วิกฤต สาขาวิชาโรคข้อและรูมาตสิซ่ัม เป็นต้น ร่วมกับการ

ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการขยาย

งานไปทีส่ถาบนัการแพทย์แห่งใหม่ คอื สถาบนัการแพทย์ 

จักรีนฤบดินทร์ และมีการเตรียมอาจารย์ใหม่ส�าหรับทด 

แทนอาจารย์ทีก่�าลงัจะเกษียณอายรุาชการในเวลาอนัใกล้

 อาจารย์พนิตดา

(ทัศนไพโรจน์) ตู้จินดา

 อาจารย์ประพิตร

สุทัศน์ ณ อยุธยา


