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ลาออก เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2530 ผู้ที่มารับ

หน้าที่แทนต่อมา ได้แก่ คุณสุวรรณี เขมรัง- 

สฤษฎร์ คณุพลงัจติ โกศลัวัฒน์ คณุพรรณ ีพงศ์-

เช่ียวบญุ และคณุลกัษณา ชิตามระ (เกษียณอายุ

ราชการในเดือนกันยายน พ.ศ.2558)

ในปีที่ภาควิชาฯ จัดงานครบรอบ 25 ปี มี

เจ้าหน้าที่ธุรการรวม 31 คน และในปี พ.ศ.2558 

ที่ภาควิชาฯ จัดงานกุมารเวชศาสตร์รามาธิบดี 

ครบรอบ 50 ปี มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนธุรการ

รวม 21 คน โดยมีการแบ่งภาระงานกันอย่าง

ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่อยู่ตาม

สาขาวิชาต่าง ๆ  รวม 69 คน (จ�านวน 10 คน 

สังกัดฝ่ายการพยาบาล) ซ่ึงมีพยาบาลประจ�า

สาขาวิชาเกือบครบทุกสาขาวิชา ท�าให้มีการ

พัฒนาทัง้ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และ

การวิจัยของแต่ละสาขาวิชาอย่างมาก 

ทางด้านพยาบาล แต่เดิมภาควิชาพยา- 

บาลศาสตร์ได้มอบหมายให้คณุกัลยา ดาราวิโรจน์  

มาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

แต่ต่อมาคุณกัลยาขอลาออก ทางคณะแพทย- 

ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กรุณาอนุมัติให้โอน

รองศาสตราจารย์สุวดี ศรีเลณวัติ มารับหน้าที ่

แทนเมื่อปี พ.ศ.2511 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี  

พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ล�ายอง รัศมีมาลา ได้รับ 

แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ตามมาด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์สุวรรณ ีอดุมทศันย์ี ผูช่้วย

ศาสตราจารย์อรุณศรี เตชัสหงส์ คุณวิมลวัลย์ วโรฬาร  

และคุณวรรณา คงวิเวกขจรกิจ เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ ใน

ปัจจุบัน 

หากมีคนตั้งค�าถามว่า “ปัจจัยอะไรที่ท�าให้ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร์ประสบความส�าเร็จมาตลอดระยะเวลา 50 

ปี ที่ผ่านมา” มุมมองของค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้สะท้อน

ผ่านอดีตหัวหน้าภาควิชาฯ...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อารี วัลยะเสวี

 “ภาควิชาฯ มี spirit ของการท�างานเป็นทีม ระบบ

ประสาทก็มีการประสานและส่ังงานดีพอสมควร อาจมี

ความหย่อนยานบ้างในบางเวลาและโอกาส แต่สามารถ

ปรับตัวได้เร็ว ที่ส�าคัญคือ สมาชิกในกลุ่มกุมารฯ ของเรา

อาจารย์ภาควิชาฯ มีการพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ
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มีความกล้าที่จะ feedback ให้กับผู้ร่วมงานและผู้บริหาร

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แม้ว่าภาวการณ์ในบางคร้ังค่อนข้าง

จะเครียดบ้าง พวกเราก็จะจัดให้มีการสังสรรค์ในรูปแบบ 

ง่าย ๆ  ซึ่งเป็นการผ่อนคลายที่ได้ผลดี ผมนั้นได้อยู่ใกล้ชิด

กับภาควิชาฯ มากว่า 10 ปี เมือ่นกึถึงเมือ่ใด มคีวามรู้สึกเป็น 

สุข และยิ่งมีมากขึ้นเมื่อได้ทราบว่าภาควิชาฯ เป็นที่กล่าว

ขวัญ ยกย่อง มีแพทย์ที่สมัครมาเป็นแพทย์ประจ�าบ้านฯ 

มาก อาจารย์ได้รับรางวัลกันหลายคนในฐานะต่าง ๆ  

อาจารย์ของเราได้รับเกียรติเป็นวิทยากรใน

มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึง

พวกเราทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะภูมิใจและเป็น

ก�าลังใจที่จะเสริมสร้างภาควิชาฯ ของเราให้

แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก” 

 “การที่อาจารย์ในภาควิชาฯ มาร่วม

ท�างานกันอย่างจริงจัง และจริงใจ จากความ

หลากหลายของประสบการณ์ ความรู้เฉพาะ

สาขา ตลอดจนความมีเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่ง 

ไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พวกเรามีจุดมุ่งหมาย

เดยีวกัน คอื ความเจริญของภาควิชาฯ จงึท�าให้

พวกเราท�างานกันเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น

เดยีวกับวงดนตรีทีม่คีวามหลากหลายในเสยีง 

ในความนุ่มนวล ย่อมน�ามาซึ่งความรื่นรมย์ใน

การท�างานพร้อมกันไปด้วย”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ม.ร.ว. 

จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

“ภาควิชาฯ ประกอบด้วยคณาจารย์ที ่

มีศักยภาพ มีไฟแรง มีอุดมการณ์สูงในการ 

ท�างาน และมีความตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี มีเป้าหมายเดียว 

กัน คือ ยึดช่ือเสียงเกียรติคุณของภาควิชาฯ เป็นศูนย์ 

กลางของการพัฒนา อาจารย์ยังมีกิจกรรมนอกภาควิชาฯ  

น้อย มีห้องพักอาจารย์อยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงพบปะ 

สังสรรค์ และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุม 

ภาควิชาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศ 

ทางวิชาการ มีความรัก สามัคคี ยอมรับฟังความเห็นของ 

กันและกัน ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงได้ช่ือว่าเป็นภาควิชาที ่

อาจารย์มีความขัดแย้งและแตกแยกกันน้อยที่สุด จ�านวน 

นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านยังมีน้อย และ

จ�านวนอาจารย์ก็ยังน้อย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

อาจารย์และศิษย์ สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด

บรรยากาศห้องประชุมภาควิชาฯ ในอดีต นอกจากกิจกรรม 

ทางวิชาการ มีการจัดงานท�ากิจกรรมอื่น ๆ  ในโอกาสต่าง ๆ   

ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ 

เกษมสันต์”
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ตามแนวนี้ แต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัว

เองเฉพาะ subspecialty ที่ตัวเองสนใจอยู่ แต่ต้องรับ

ผิดชอบส่วนรวมร่วมกัน ทุกคนไม่ท้อถอย ท�าอย่างเต็มที่

เต็มความสามารถและทุกคนมุ่งมั่นที่จะท�าให้ภาควิชาฯ 

เจริญก้าวหน้า ตามขีดก�าลังความสามารถเท่าที่มี มีความ

ผูกพันมาต่อเนื่อง”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

“การมต้ีนแบบอาจารย์ผูก่้อตัง้ภาควิชาฯ ทีม่คีวามรัก 

ในการสอน มจีติวิญญาณของความเป็นครูทีชั่ดเจน และม ี

ความมุ่งมั่น รักภาควิชาฯ รักลูกศิษย์ ต้นแบบอาจารย์ 

ที่ท�าทุกอย่างเพ่ือให้ภาควิชาฯ เจริญเติบโต ความทุ่มเท 

เสียสละ ความรักภาควิชาฯ ท�างานเพ่ือส่วนรวม ภาควิชาฯ  

มีเอกลักษณ์ที่ส�าคัญ คือ อาจารย์ส่วนใหญ่เข้าร่วมในที่

ประชุม และให้ความส�าคัญของ morning conference, 

morning report โดยแต่ละท่านร่วมแชร์ประสบการณ์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา

“การที่อาจารย์ทุกคนถูกก�าหนดให้รับงานกุมาร-

เวชศาสตร์ทัว่ไป ร่วมไปกับการต้องท�างานเป็น

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท�าให้อาจารย์

มีความสามารถรอบด้าน อาจารย์สามารถ

พัฒนางานวิจัยของแต่ละหน่วยรวมทั้งมีการ

เก็บข้อมลูจากผูป่้วยเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานที่

ใช้อ้างอิงได้ มีการพัฒนาความเป็น subspe-

cialty สู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ  แต่

อาจารย์ในภาควิชาฯ ก็ยังคงความเป็นกุมาร- 

แพทย์ทั่วไป”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ โค้ว-

สถิตย์

“ความส�าเร็จของภาควิชากุมารเวชศาสตร์เกิด

จากรากฐานที่วางไว้ดีตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งภาควิชาฯ โดยทีม

อาจารย์ชุดแรก ๆ  ของภาควิชาฯ แล้วสามารถหล่อหลอม

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยอาจารย์รุ่นต่อ ๆ  มาตราบ

ถึงปัจจบุนั นัน่คอืวัฒนธรรมของการท�างานเป็นทมี มคีวาม 

รับผดิชอบสูง การอยูร่่วมกันเป็นเสมอืนครอบครัวทีอ่บอุน่ 

มจีติใจทีเ่อือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กัน ส่งผลให้ทกุคนสามารถท�างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ดึงดูดอาจารย์แพทย์ที่นอกจากจะมีความรู้ความ

สามารถแล้ว ยังมีเจตคติของความเป็นครู และความเป็น

แพทย์สงูมากเข้ามาท�างานในภาควชิาฯ ท�าให้เราสามารถ

ให้อิสระในการท�างาน หรือการแสดงความคิดเห็นแก่

อาจารย์ได้มาก โดยเช่ือว่าคนเราต้องมีอิสระทางความ

คิดจึงจะเกิดปัญญา นอกจากนี้เรายังมีทีมสายสนับสนุนที่ 

เข้มแข็ง มุ่งมั่นตั้งใจท�างาน ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัย

หนึ่งของความส�าเร็จด้วย”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

“ความส�าเร็จของภาควิชาฯ เกิดจากอาจารย์รุ่น

บุกเบิกทุกท่านที่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างแค่ภาควิชาฯ แต่

ทีห้่องประชุมภาควิชาฯ ในอดตี ภาพทีคุ่น้ตา อาจารยจ์นัทร- 

นิวัทธ์น�าเสนอด้วยแผ่นใส (8 บรรทัด)
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และทั่วถึง”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร  

อิศรางกูร ณ อยุธยา

“การท�างานที่ภาควิชาฯ นี้มีความสุข และ

สบายใจ แม้ภารกิจการงานมากเพียงใดก็ตาม 

ทั้งนี้เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) 

เฉพาะ คอื พวกเรามวิีญญาณของการท�างานเพ่ือ

ส่วนรวมสูง ร่วมกันท�างาน และอยู่ด้วยกันด้วย

ความรักใคร่ผกูพันฉนัท์พ่ีน้อง เมือ่มกีารอภปิราย

ปัญหาทางวิชาการ จะกล้าออกความเห็นกันอย่าง

เต็มที่ แม้จะไม่ตรงกัน แต่เมื่อจบอภิปรายแล้ว 

เราก็รักกันเหมือนเดิม อาจารย์ในภาควิชาฯ ทุก

ท่านได้ร่วมแรงใจกันท�างานด้วยความเสียสละ 

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของภาควิชาฯ ตลอดมา 

นอกจากนี้ พยาบาลและบุคลากรในภาควิชาฯ 

ของเราตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้าราชการสาย ข 

ค และลูกจ้าง ได้ร่วมกันท�างานอย่างเต็มที่ ทั้ง

นอกและในเวลาราชการ เพื่อให้งานของภาค 

วิชาฯ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญชอบ 

พงษ์พาณิชย์

“การเลือกได้คนดีเข้ามาท�างานในภาควิชาฯ โดย

มีการชักชวนตั้งแต่เป็นแพทย์ประจ�าบ้าน แม้จ�านวน

อาจารย์จะน้อย ผู้ป่วยก็ยังน้อย ท�าให้งานยังไม่หนักมาก 

แต่อาจารย์ขยันกันมาก มีความใกล้ชิดกัน รู้จักกันหมด”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์

“อาจารย์ทุกคนทุ่มเทเสียสละท�างานเต็มที่ โดยไม่ 

เห็นแก่ความเหนด็เหน่ือย แม้มคีวามแตกต่างของอาจารย์ 

จากสถาบันต่าง ๆ  พอมาอยู่ที่นี่ ทุกคนไม่มีความแตกต่าง 

ในความรู้สึกนั้น ทุกคนมีความคิดว่า ท�าอย่างไรให้ภาค 

วิชาฯ เป็นภาควิชาฯ ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด นอกจากจะ 

เป็นประโยชน์ในการดแูลผูป่้วยแล้ว ยังรวมถึงช่ือเสียงของ 

ภาควิชาฯ และความเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ การท�างาน 

ร่วมกัน มีการปรึกษากันในภาควิชาฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ร่วมกัน มีแนวคิดร่วมกัน ท�าให้เกิดความเข้าใจการท�างาน 

ของภาควิชาฯ โดยรวมอย่างถ่องแท้ แม้มีความเห็นแตก 

ต่างกัน แต่เมื่อภาควิชาฯ สรุปแล้วทุกคนก็ต้องด�าเนินไป

ภาพอาจารย์รุ่นเยาว์ (ในอดีต) ปัจจุบันท่านเหล่านี้เกษียณ

อายุเกือบทั้งหมดแล้ว


