
1จุลสารชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย



ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ

ปี 2563-2565

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ ทมีวิชาการ

คณะกรรมการ ทีมดิจิทัล

คณะกรรมการ 
ทีมบริหารจัดการและสื่อสาร

ประธาน

รองประธาน

เหรัญญิก

บรรณาธิการจุลสาร 

รศ.พญ.นิตยา   คชภักดี  
พญ.รัตโนทัย   พลับรู้การ 
รศ.พญ.นิชรา   เรืองดารกานนท์ 
รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์

ศ.นพ.วีระศักดิ์  ชลไชยะ
ผศ.พญ.รวิวรรณ  รุ่งไพรวัลย์
รศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ
รศ.พญ.จริยา  จุฑาพิสิทธิ์
พ.อ.หญิง พญ.วิรงรอง  อรัญนารถ
ผศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์  สุจริตพงศ์
นพ.กิตติพงศ์  มาศเกษม

นพ.คเณศ  คณินวรพันธุ์
รศ.พญ.ทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย
ผศ.(พิเศษ) พญ.นัยนา  ณีศะนันท์
รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ์
พญ.กอบรัตน์  จิรพัฒนกุล

ผศ.นพ.เทอดพงศ์  ทองศรีราช
ผศ.พญ.พรชนก  วันทนากร
พญ.เสาวภา  พรจินดารักษ์
พญ.สิจา  ลีลาทนาพร
(เลขานุการ)

พญ.เกศินี  โอวาสิทธิ์ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

พญ.นันทกรณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

พญ.ปานฤดี  วัฒนะประกรณ์กุล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

พญ.นพวรรณ   ศรีวงค์พานิช

รศ.พญ.อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู
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สวัสดที่านอาจารย์ และพี่น้อง DBP ทุกท่านค่ะ  

จุลสารฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 2 ของชมรมพัฒนาการและ

พฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้

มีเหตุการณ์ซึ่งนำามาสู่ความเศร้าเสียใจและอาลัยยิ่งของ

พวกเราเหล่ากุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมและ 

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก เน่ืองจากการถึงแก่กรรมของ 

รศ.พญ.นิตยา คชภักด ีปชูนียาจารยท์ีเ่คารพรกัของพวกเรา 

ผู้ก่อตัง้การฝกึอบรมกุมารแพทยพ์ฒันาการและพฤติกรรม 

และชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย 

จุลสารชมรมฯ ฉบบัน้ีจึงมเีรื่องราวทีพ่วกเราได้ร่วมกันระลกึ

ถึงความทรงจำาที่พวกเราได้รับความเมตตากรุณาและการ

อบรมสั่งสอนจากอาจารย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา 

 ปี  2563 ที่ ผ่านมาคณะกรรมการชมรมฯ

ได้พิจารณางดจัดประชุมวิชาการประจำาปี เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กำาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ  

ในปี 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงต่อเนื่อง คณะกรรมการชมรมฯ 

จึงกำาหนดจัดการประชุมวิชาการประจำาปี 2564 ครั้งที่ 12 

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เรื่อง “Essential 

Skills for The Digital world” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ

ให้พวกเรารวมทัง้บคุลากรวชิาชพีทีเ่ก่ียวขอ้งกับการทำางาน

ในการพฒันาเดก็ ได ้update องคค์วามรูท้างวชิาการทีท่นั

ต่อสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

ประธานชมรมพฒันาการและพฤติกรรมเดก็
แห่งประเทศไทย

สารจาก
พญ.นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว

และตอ่เนื่อง สามารถนำาองคค์วามรู้ไปใชเ้ปน็แนวทางในการ

ส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยให้มีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น มีความเข้มแข็งต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เติบโต

เป็นผู้ ใหญ่ที่แข็งแกร่งในภายภาคหน้า 

 การประชุมคร้ังน้ีมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเร่ือง  

ขอเชิญสมาชิกชมรมฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ในครั้งนี้

 ปี 2564 มีกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ไดรั้บรางวลัอนัทรงเกียรต ิทา่นหน่ึงเปน็อาจารยท์ีเ่คารพรัก

ของพวกเรา อ.พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ ได้รับรางวัลกุมาร

แพทย์อาวุโสดีเด่น ประจำาปี พศ.2564 จากราชวิทยาลัย

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และอีกท่านคือ พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์  

ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น 2564 จากสมาคมแพทย์สตรี

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอสมาชิกชมรมฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วย

 จุลสารชมรมฯ ฉบบัน้ีนับเปน็ฉบบัพเิศษทีแ่ม้จะไมม่ี

เน้ือหาทางวชิาการ แตเ่ปีย่มไปดว้ยความรกัและความอาลยั

ของพวกเราที่มีต่อท่านอาจารย์นิตยาซึ่งจะประทับในความ

ทรงจำาของพวกเราไปเป็นเวลาแสนนาน และในปี 2565 นี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้น พวกเราจะได้

กลับมาประชุมวิชาการประจำาปีและพบปะพูดคุยกันฉันท์พี่

น้องเช่นเดิม
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ผลงาน
รองศาสตราจารย์

ประวัติ และ

นิตยา คชภักดี
ตำาแหน่งหน้าที่ (Professional  Position) 

• กุมารแพทยผู้์เชีย่วชาญสาขาพฒันาการและพฤตกิรรม   

 (ข้าราชการบำานาญ)

• กุมารแพทย์ที่ปรึกษา ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  

 ศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

• ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา พัฒนาการและ 

 พฤติกรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  

• ทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการ โครงการสง่เสรมิพฒันาการเดก็  

 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม 

 บรมราชกุมาร ีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ  

 โดยการบรูณาการระหวา่ง กระทรวงตา่งๆ (สธ มท พม ศธ  

 กลาโหม กทม) 

• กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ  ใน คณะกรรมการนโยบายและ 

 ยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (พม)  

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (กพป) และประธาน 

 อนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย (สกศ  ศธ)

• อนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย 

 (สพฐ ศธ) 

• อนุกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการประสาน 

 และสง่เสรมิการพฒันาเดก็ปฐมวยั กรมกิจการเดก็และ 

 เยาวชน (กดยช) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง 

 มนุษย์

• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบกุมาร- 

 แพทยอ์นุสาขาพฒันาการและพฤตกิรรม ราชวทิยาลยั 

 กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  

• ประธานกิตตมิศกัดิช์มรมพฒันาการเดก็และพฤตกิรรม  

 Thai DBP

• ที่ปรึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ 

 ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิง
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การศึกษาและการฝึกอบรม

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พศ. 2513)

• แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

 คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2515)

• แพทยฝึ์กหัด คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2515)

• แพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 (พ.ศ. 2516-2519)

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมาร- 

 แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา (พ.ศ. 2520)  

• M.Sc. (MCH) Harvard School of Public Health,  

 Harvard University โดยทุนรัฐบาลไทย (พ.ศ. 2523)

• Certificate in Developmental  Behavioral  Pediatrics,   

 Harvard Medical School, Children Hospital  

 Medical Center, Boston, Mass, USA (1980)

• Certificate in Master Instructor, Neonatal  

 Behavioral Assessment Scale. The Brazelton  

 Institute, Boston, Ma. (1995, 2002, 2015)

• อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์อนุสาขา พัฒนาการและ 

 พฤติกรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  

 และแพทยสภา (พ.ศ. 2547) 

ผลงานที่สำาคัญ 

1. ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก ภาค 

 วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 

 รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2523-2548)

2. ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ 

 พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  

 (พ.ศ. 2537-2541) (โครงการจัดตัง้) และผู้อำานวยการ 

 2 วาระ (พ.ศ. 2541-2549)

3. ประธานผู้ ก่อตั้ ง จัดทำาหลักศูตรการฝึกอบรม 

 อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกันเป็น  

 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบผู้เชี่ยวชาญ 

 อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรม   

 Develop mental Behavioral Pediatri ราชวิทยาลัย 

 กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2546-2556) ใน 

 ปัจจุบันมีกุมารแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร 

 สาขานี้ ประมาณ 100 คน

4. ผู้จัดทำาหลักสูตรและประธานหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 

 มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติ 

 เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว/บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัย มหิดล MSc (Human Development)

5. งานวิจัย เช่น การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 

 การเลี้ยงดูเด็ก (ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหิดล);  

 ผลของโครงการพัฒนาเด็กโดยชุมชน โดยบูรณาการ  

 12 หน่วยงานในพืน้ที ่(พ.ศ. 2530-2534) สนับสนุนโดย  

 Unicef; โครงการศาลายาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา 

 ลูกหลาน (พ.ศ. 2542-2550): โครงการครอบครัว 

 อยู่ดีมีสุข ตัวชี้วัดระดับประเทศ สนับสนุนโดย สศช;  

 ทบทวนสถานการณ์ความเสมอภาคชายหญิงในหน่วย 

 งานราชการ; เป็นผู้ร่วมวิจัยใน Early Learning  

 Developmental Standard ELDS สมรรถนะเด็ก 

 ปฐมวัยไทย 0-3; 3-5 ปี สกศ. และ Unicef 
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6. บทความวิชาการ หนังสือและตำาราต่างๆ ด้านกุมาร- 

 เวชศาสตร์ พัฒนาการเด็ก 

7. สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเด็ก พัฒนาการและ 

 พฤติกรรม การอบรมเลี้ยงดูและแก้ไขปัญหา เช่น  

 VDO หมอนิดมาแลว้ วทิยากรรายการโทรทศัน์ ดวงใจ 

 พ่อแม่ ประมาณ 60 ตอน VDO Foundation of  

 Human Learning เสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ  

 ที่จอมเทียน Education for All ; พัฒนาเด็กเล็กใน 

 ชนบทไทย พัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย  หนังสือ 

 ความรู้เพื่อชีวิต ฉบับภาษาไทย Facts for Life 3
rd   

 
edition ส่วน 4

th
 edition จัดทำาเป็น CD และ ขึ้นใน  

 website: www.cf.mahidol.ac.th

8. คู่มือการประเมิฯพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น คู่มือ 

 ประเมนิคดักรองพฒันาการเด็กปฐมวยั ด้วยเดนเวอร ์ท ู 

 ฉบบัภาษาไทยและการฝึกอบรม ตลอดจนสอบประเมนิ 

 ผลเพื่อรับรองมาตรฐาน ทำามา 32 ครั้ง มีผู้ได้รับการ 

 รับรองประมาณ 1,000 คน กระจายอยูท่ัว่ประเทศ เปน็ 

 กำาลังสำาคัญในการสำารวจภาวะพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2557  

9. การจัดการศกึษา ฝึกอบรมดา้นการพฒันาเดก็ สำาหรบั 

 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูฝ่าย 

 การศึกษา และนักพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐ ท้องถ่ิน  

 เอกชน ตลอดจน พอ่แมผู้่ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

• กุมารเวชศาสตร์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม 

 พฤติกรรมทารกแรกเกิด    

• การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสม 

 กับการพัฒนาของสมอง Windows of Opportunity

• การวินิจฉัย บำาบัดรักษา และช่วยเหลือเด็กที่มีความ 

 ต้องการดูแลพิเศษ ที่มีปัญหาพัฒนาการ การเรียนรู้ 

 และพฤตกิรรม โดยเครือขา่ย ครู ผู้ปกครอง ครอบครวั 

 และท้องถิ่น

• การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยครอบครัว 

 และชุมชนมีส่วนร่วม 

• การพัฒนาการมนุษย์ ตลอดชีวิต  

• การเฝ้าระวงัและคดักรองพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

 เพื่อการส่งเสริม และการช่วยเหลือ แต่เนิ่นๆ (Early   

 developmental intervention) ในรายทีม่คีวามเสีย่ง  

 หรือมีปัญหา โดยประสานการดำาเนินงานสหสาขา  

 บูรณาการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยในส่วนกลางถึง 

 พื้นที่

รางวัล คำาประกาศเกียรติคุณ 

(Professional Awards, Honors) 

1. รางวัลเกียรติคุณผู้ทำาประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  

 คณะกรรมการส่งเสริมประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 

 สำานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535)

2. รางวัลเกียรติคุณผู้ทำาประโยชน์แก่แม่และเด็ก 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. รางวัลกุมารแพทย์ อาวุโสดีเด่น ราชวิทยาลัยกุมาร- 

 แพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

4. รางวัลมูลนิธิ ฝน แสงสิงแก้ว (พ.ศ. 2559)

5.  องคป์าฐก ปาฐกถา ศาสตราจารย ์นายแพทย ์รจิต บรีุ  

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี (พ.ศ. 2536)

6.  องค์ปาฐก ปาฐกถา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 แพทย์หญิงมรว จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ (พ.ศ. 2560)

7. องค์ปาฐก ปาฐกา แพทย์หญิง เพทาย แม้นสุวรรณ 

 (พ.ศ. 2560)
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ท่านอาจารย์นิตยา คชภักดี เป็นกุมารแพทย์ 

ผู้บุกเบิกงานพัฒนาการเด็กในประเทศไทย ดิฉันมี

โอกาสได้เป็นศิษย์คนแรกที่ ได้ฝึกอบรมเป็นแพทย์

ผู้ช่วยอาจารย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม ใน

ช่วงแรกยังไม่มีการจัดตั้งสาขากุมารเวชศาสตร์

พัฒนาการและพฤติกรรมให้เป็นสาขาความ

เชี่ยวชาญหน่ึงอย่างเป็นทางการ ท่านอาจารย์มี

ความมุ่งมั่นต้ังใจในการทำางานอย่างต่อเนื่อง จน

กระทั่งสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้รับ

การยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง ดฉินัไดร้บัความเมตตา

จากท่านอาจารย์อย่างมาก จนทำาให้สามารถเป็น 

ผู้เชีย่วชาญอกีคนหน่ึง จากการเป็นศษิยค์นแรกและ

ต่อมาเป็นผู้ร่วมงาน ได้มีโอกาสช่วยท่านอาจารย์

ฝึกอบรมศิษย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

เพิ่มเติม จากจำานวนไม่ก่ีคนในช่วงเริ่มต้น จน

ปัจจุบันน้ีประเทศไทยมีกุมารแพทย์พัฒนาการและ

พฤติกรรมจำานวนมากกว่าร้อยคน ทำางานเพื่อเด็กๆ

และครอบครัวอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของประเทศ 

คำาอาลัยแด่

เหมือนการขยายเมล็ดพันธ์ุ ให้ไปงอกงามในที่ต่างๆ และเชื่อ

ได้ว่าท่านอาจารย์นิตยา คชภักดี จะเฝ้ามองดูอย่างมีความสุข

  ท่านอาจารย์นิตยา คชภักดี จากเราไปในวันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้หลากหลายพันธ์ุ

ออกดอกสวยงาม ทั้งต้นเหลืองปรีดียาธร เหลืองอินเดีย 

ราชพฤกษ์ หรือชมพพูนัธ์ุทพิย ์แมพ้วกเราจะมคีวามรู้สกึใจหาย 

โศกเศร้า ที่ท่านอาจารย์จากเราไป แต่เชื่อว่าท่านอาจารย์ไม่ได้

จากไปไหน เพราะทุกครั้งที่เราระลึกถึงอาจารย์ เราจะสัมผัสได้

ถึงความรัก ความกรุณาและเมตตา ความงดงามของความเปน็

ครูและปา้หมอของเดก็ๆ ทีท่ำาให้เรารูส้กึอบอุน่และมคีวามสขุอยู่

เสมอ เปรียบเหมือนดอกไม้บานในใจเรา เช่นเดียวกับดอกไม้ที่

บานสดใสสวยงามในเดือนมีนาคม

ด้วยความอาลัยรักจากศิษย์คนแรก 

รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี 

Commemorate
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มโนภาพเมื่อระลึกถึงนิตยา หมอเด็กสูงใหญ่ใจดี ขยันทุ่มเทกับงาน บรุพกรรมทำาให้ได้

เป็นลูกศิษย์คนที่ 2 ด้วยภารกิจอาจารย์มากมายอาจารย์ไปไหนจะพาไปด้วย ประชุมกบัหนว่ยงาน

ต่าง ๆที่มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาเด็ก ช่วยทำาวิจัยในต่างจังหวัด ได้เห็นอาจารย์นั่งสมาธิก่อน

นอนทุกคืน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ เรียนรู้ทั้งความรู้ภายนอกและภายใน 

  เหตุการณ์หน่ึงทีป่ระทบัใจมาก เมื่ออาจารยนิ์ตกับอาจารยนั์ยพนิิจไปประชมุที ่Melbourne 

อาจารยต่์างจากคนไทยทีม่กัจะถามถึงทีเ่ทีย่ว รา้นอาหารและทีซ่ือ้ของ แตอ่าจารยท์ัง้สองทา่นถาม

ถึงห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 

  เมื่อใกล้วาระสุดท้ายมาถึง ได้รับอนุญาตจาก ให้จับมืออาจารย์ ได้ส่งจิตบอกอาจารย์

แล้วขออนุญาต สวดพาหุง มหากา อติปิโส ไม่ว่าอาจารย์จะรับรู้ได้หรือไม่ อาจเป็นเพราะสมาธิ

ทำาให้รู้สึกเหมือนมีพลังเกิดขึ้น ทุกเช้าใส่บาตรหรือถ้ามีโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิ จะอุทิศส่วนกุศล

ให้อาจารย์ทุกครั้ง

รักเคารพและปลื้มใจที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ อาจารย์ไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในใจติ๋งตลอดไป 

พันเอกหญิง ผศ.ชาคริยา ธีรเนตร

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
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It is with a heavy heart that I must inform you 

about the death of Nittaya J. Kotchabhakdi, B.Sc., 

M.D., M.Sc. (MCH), FRCPed, Mahidol University 

Faculty of Medicine class of 1972 and Harvard 

School of Public Health class of 1980.  She passed 

away peacefully in the mid-afternoon of Monday 

March 1, 2021, at the age of 74, in Bangkok, 

Thailand, due to a complication arising from  

pulmonary embolism.

    She was born in 1947 in Bangkok to the 

loving and caring Jirathiyut family.  She graduated 

B.Sc (Hon) in life sciences and MD (Hon) from 

the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, 

Mahidol University, Thailand in 1972.  She won 

a scholarship from the Royal Thai Government 

March 2, 2021. 

Dear friends
& family,

to study maternal and child health at Harvard 

School of Public Health, Boston, USA, where she 

was also trained in Developmental-Behavioral 

Pediatric by the late Prof. Terry B. Brazelton, 

MD, from Child Development Unit at the Boston  

Children’s Hospital Medical Center. After receiving 

her master’s degree, she came back to Thailand 

to establish the first Developmental Behavioral  

Pediatrics (“DBP”) Division at Ramathibodi  

Hospital in Bangkok, where she served for more 

than 25 years as pediatrician and associate professor  

in pediatrics. In 2004, she became the founding 

chairperson for the committee on DBP fellowship 

training and certification, under the Royal College 

of Pediatricians of Thailand.  
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    In 1998, Nittaya also founded the National 

Institute for Child and Family Development and 

later started the Master of Science Program in  

Human Development in 2002.  Dr. Brazelton and his 

team also visited to give lectures and conducted 

workshops in 2005.  Even when she moved back 

to work at Mahidol University’s medical school 

after finishing her second term as a full-time  

director at the National Institute, she continued to 

serve as graduate program director and research 

project director there.  She also served on several 

national, regional and global policy boards related 

to family and child development such as UNICEF, 

AAP, etc.  She was the recipient of numerous 

lifetime achievement awards and was a pioneer in 

family and child development health in Thailand 

and the region.  

    Nittaya was a true lover of music, art 

and poetry. She married her husband, Naiphinich 

Kotchabhakdi, in 1974 and they had countless 

memories together, most of which involved  

lectures, traveling and food.  They were best friends 

and soulmates in the truest sense. Naiphinich also 

took excellent care of her in every possible way 

over the last few years after she suffered from a 

stroke. She is survived by her husband and their 

son, Nicky, and their new comer daughter-in-law. 

    Per Nittaya’s wishes, her body is being 

donated to the Faculty of Sciences at Mahidol 

University for research and educational purposes.  

Buddhist funeral rites would be held at Wat Makut 

Kasatriyaram, Bangkok, for three nights.  Due to 

environmental concerns, please kindly refrain from 

sending any wreath.  A charitable fund under her 

name will be established to support maternal and 

child health research (the details will be provided 

as soon as they become available). Your donation 

in her memory to support her lifelong causes will 

be greatly appreciated.  

    Please drop us a line of your reflection on 

her splendid and meaningful life to sombuntham@

post.harvard.edu so we can incorporate that in 

her book of memoirs.  Kindly remember her in 

your prayers too. 

    A loved one lives forever in the hearts 

of those who cared, A loved one lives forever in 

the memories that were shared.

                     Sincerely yours,

                                T. Sombuntham

Tasnawat Thomas Sombuntham, MD., M. Sc.

Division of Dev.-Beh. Pediatrics

Ramathibodi Hospital

Rama VI Road, Bangkok, Thailand

sombuntham@post.harvard.edu

tasnawat.som@mahidol.ac.th
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ในคืนวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผมน่ังอยู่ที่หน้าจอ 

computer ด้วยหัวใจอันหนักอึ้ง เพราะนึกไม่ถึง

เลยวา่ ครัง้หน่ึง เมื่อสามสบิกวา่ปก่ีอนโน้น อ.นิตยา  

ได้กรุณาเขียนจดหมาย recommendation เพื่อ

แนะนำาตัวให้ผมไปเรียนต่อที่ USA มากมายหลาย

ฉบับ แต่ในคืนนั้น ผมกลับต้องมาเขียน Obituary 

เพื่อส่งให้ colleagues ในต่างประเทศของ อาจารย์ 

แทน นับเปน็การตอบแทนพระคณุในรปูแบบทีผ่มไม่

อยากทำาเป็นอย่างยิ่ง

  ผมพบ อ.นิตยา ครั้งแรกในฐานะ อาจารย์

แพทย ์ของ นศพ. เมื่อ อจ. มา lecture เรื่อง Bonding  

& Attachment ผมรู้สกึ “โดน” และประทบัใจอยา่ง

มากเพราะไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องดีๆ แบบน้ีมาก่อน  

ความประทับใจยิ่ ง เ กิดมากขึ้ น เมื่ อผมโชคดี  

ได้มา train กุมารฯที่รามาธิบดี และความสนใจของ

ผมตอ่เรื่อง DBP ก็มมีากขึน้ตามลำาดบั อาจารยจึ์งได้

แนะนำาให้ผมไปเรียนต่อที่ USA ด้วย recommen-

dation letters มากมายที ่อาจารย์ไดก้รุณาเขยีนให้  

และสดุทา้ยผมก็ลงเอยที ่Boston Children’s Hos-

pital และ Harvard University แต่เมื่อจบกลับมา 

ด้วยความผกผันของชีวิตครอบครัว ผมไม่สามารถ

ทำางานด้านวิชาการและการบริการคนไข้ได้อย่าง

เต็มที่ อ.นิตยาก็ยังพยายามให้ผมได้ทำางานในสิ่งที่

ผมรัก และเป็นแรงบันดาลใจของผม โดยขอเปิด 

track อาจารย์แพทย์ part time ซึ่งเป็น “สายพันธุ์

ใหม่” ที่ ม.มหิดลในสมัยน้ัน และด้วยความกรุณา

ของหัวหน้าภาคฯและคณบดีหลายๆ ท่านต่อมา  

ผมจึงยังได้มี clinical works เล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้าง

จวบจนทุกวันนี้

  โดยส่วนตัว อ.นิตยา ชอบร้องเพลงมาก 

ผมและภรรยาได้รับเกียรติอย่างสูงที่อาจารย์ได้ขึ้น

ไปกลา่วคำาพรและร้องเพลงบนเวท ีในงานสมรสของ

เราเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นพระพร

อยา่งมากสำาหรบัชวีติสมรสของเราทัง้สอง ไมว่า่จะไปที่ไหนหรอื

เหนื่อยแค่ไหนก็ตาม อ.นิตยาจะทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้มและ

เสียงอันดังที่สดใสอยู่เสมอ อาจารย์เป็นคนที่ทำางานหนักมาก 

แตก็่มองโลกในแง่ดตีลอดเวลา ไมว่า่ใครจะเผชญิกับปญัหาหนัก

หนาสาหัสเพยีงใด อาจารยก็์จะมแีง่คดิดีๆ  ในเชงิบวกให้ทกุครัง้  

นับเป็นกำาลังใจและ positive vibe ที่แผ่ขยายไปยังผู้คนและ

สังคมรอบข้างไดอ้ย่างแท้จรงิ จนอาจารยท์ำาใหเ้กดิ impact ใน

หลายๆ ภาคส่วนทั้งในไทยและต่างประเทศ

  มาบัดนี้ เมื่ออาจารย์ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบแล้ว 

ผมมั่นใจแน่ว่า ไม่ว่าจะเป็นบนสวรรค์หรือสัมปรายภพใดก็ตาม

ที่ อ.นิตยาไปสถิตย์อยู่ จะต้องมีบรรยากาศดีขึ้นแน่ๆ ด้วย 

positive vibes ที่ อจ. มีติดตัวและนำาไปแผ่ขยายในทุกๆ ที่ 

ที่อาจารย์ไปพักผ่อนให้สบายเถิดนะครับ อ.นิตยาที่เคารพรัก

ของพวกเรา

Your life was a Blessing, 

Your memory a Treasure, 

You are loved beyond Words, 

and missed beyond Measure.

ทัศนวัต  สมบุญธรรม
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เคยบอกลกูวา่อาจารยเ์ปน็คนทีท่ำาให้แมอ่ยากเรียนกุมารเวชศาสตรแ์ละพฒันาการเดก็ 

ได้จบมาทำางานด้านน้ีในปจัจบุนั ยงัจำาครัง้เปน็ นศพ. อาจารยส์อน Child health supervision  

ได้สนุกมาก อาจารย์ใช้กลุ่มไหมพรมมาทดสอบการมองตามของตกกับลูกศิษย์ (แทนเด็ก) 

อาจารย์ทำางานอย่างมีชีวิตชีวา ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและอารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ค่อยโกรธใคร 

อาจารย์ร้องเพลงเพราะมาก อาจารย์มักจะร้องเพลงประจำาตัวของอาจารย์ ให้ลูกศิษย์ฟัง

เวลามีงานรื่นเริงของภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือหน่วยพัฒนาการเด็ก 

  เมื่อใกลส้ำาเรจ็การฝึกอบรมแพทยป์ระจำาบา้นไดเ้รียนอาจารยว์า่จะขอฝึกอบรมตอ่

ด้านพัฒนาการเด็ก อาจารย์ก็เมตตารับไว้ อาจารย์สนใจชีวิตครอบครัวของลูกศิษย์เสมอ 

ยามว่างจะบอกให้พวกเรารีบกลับบ้านไปสร้าง Bonding and attachment กับลูก ตลอด

ระยะเวลา 2 ปี ที่ฝึกอบรมเป็น Fellow ด้านพัฒนาการเด็ก อาจารย์สนับสนุนพวกเราเข้า

รว่มประชมุวชิาการบอ่ยๆ และมอบโอกาสให้ลกูศษิย์ไดพ้บและรบัรองวทิยากรชาวตา่งชาติ 

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี

Be engraved
on my memory forever
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ทีอ่าจารยเ์ชญิมา โดยเฉพาะ Dr.Thomas Berry Brazelton  

ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่อง Neonatal Behavioral  

Assessment Scale (NBAS) และ Touch points  

บางการประชมุทีจั่ดในตา่งจงัหวดัก็ไดร้บัความเมตตาจาก

อาจารย์ให้น่ังรถไปพร้อมกับอาจารย์โดยมีอาจารยนั์ยพนิิจ

เป็นผู้ขับรถ คร้ังหน่ึงอาจารย์กลับจากต่างประเทศแล้ว

โผเข้ากอดกับอาจารย์นัยพินิจต่อหน้าหลายๆ คน ได้เห็น

ความรักความผูกพันที่ยืนยงของอาจารย์ทั้งสอง

  หลังจบการฝึกอบรมได้มาทำางานที่สถาบัน

ราชานุกูล เมื่ออาจารย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เครื่องมอืประเมนิพฒันาการเดก็ปฐมวยัอยา่งคดักรองโดย

ใช้แบบทดสอบ DENVER II ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว พวกเราหลายคนได้รับเชิญให้

ร่วมเป็นวิทยากรหรือวิทยากรกลุ่มย่อย ทำาให้ได้มีโอกาส

พบปะและรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกับอาจารยแ์ละ

น้องๆ DBP รามาฯ คล้ายๆ reunion หลายครั้ง ระยะ

เวลาน่าจะเป็นสิบปี การประชุมเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก

ซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ ก็มกัจะพบอาจารยซ์ึง่เปน็ผู้ทรง

คุณวุฒิอยู่เสมอๆ 

  นอกจากเปน็ผู้รเิริม่การฝึกอบรมและสอบแพทย์

ประจำาบ้านสาขาต่อยอดกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ

พฤติกรรมในประเทศไทยแล้ว อาจารย์ยังได้ก่อตั้งชมรม

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวัน

ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เพื่อให้มีการเผยแพร่ แลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ ในเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก โดย

อาจารย์เป็นประธานชมรมคนแรก ประธานกิตติมศักดิ์ 

หรือที่ปรึกษามาตลอด

  สขุภาพของอาจารย์ไม่คอ่ยดี ครัง้หน่ึงต้องเขา้รับ

การผ่าตัด หลงัจากน้ันอาจารย์ไดม้ารว่มงานมทุติาจิตครบ

รอบ 72 ป ีในการประชมุของชมรมฯ พวกเรามารว่มกราบ

อาจารย์กันมากมาย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พอทราบ

ข่าวอาจารย์จึงรีบไปเห็นอาการของอาจารย์แล้วรู้สึก...

วันต่อมาเมื่อได้รับโทรศัพท์ก็คาดเดาได้ว่าอาจารย์น่าจะ

จากพวกเราไปแล้ว…

  ความรักและความประทับใจในความเมตตา

กรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตัวเราน้ันมากจนไม่สามารถ

กลั่นออกมาจากความรู้สึกได้ทั้งหมด แม้อาจารย์จะจาก

ไปแล้วแต่อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำาของศิษย์คนน้ี

ตลอดไป 

             พญ.นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช
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รศ.พญ.นติยา คชภกัดี น้อยคนนักทีจ่ะไมรู่จั้กชื่อเสยีงเกียรตคิณุตา่งๆ ทีอ่าจารย์

ไดส้ัง่สมมาอยา่งยาวนาน ซึง่เป็นความมหัศจรรยอ์ยา่งทีค่นพเิศษคนหน่ึงพงึจะทำาได้ อาจารยถื์อเปน็

ปูชนียบุคคลในวงการพัฒนาการเด็กของประเทศไทย เป็นกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กคนแรกของ

ประเทศไทย และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งดิฉันคงไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรให้ครอบคลุม

ทั้งหมดในที่นี้ 

         สำาหรับดิฉันแล้วขออนุญาตกล่าวถึงอาจารย์นิตในมุมที่ประทับใจในฐานะคนไข้และลูกศิษย์

ของอาจารย ์เมื่อคร้ังยงัเด็กในฐานะคนไขเ้คยมาพบปา้หมอนิต เพื่อปรกึษาเรื่องปญัหาการกิน ผู้ ใหญ่

บอกว่าฉันชอบอมข้าว ป้าหมอนิตในวันนั้นเป็นคนแรกที่แจ้งสิทธิการกินเป็นสิทธิของเด็กให้ผู้ ใหญ่

ทราบ ในฐานะเด็กตัวเล็กๆ คนหน่ึงรู้สึกหัวใจพองโตที่มีคนเข้าใจและเคารพในสิทธิของเด็กอย่าง

เรา และเป็นการจุดประกายตัง้แตน่ั่นมาให้อยากเปน็หมอเดก็ ผู้ ใหญม่กัถามวา่โตขึน้อยากเปน็อะไร 

ดญ.อดิศร์สุดา ในตอนนั้นมักตอบอย่างมั่นใจว่าโตขึ้นอยากเป็นหมอนิตยาค่ะ เป็นคำาตอบที่ผู้ได้รับ

มักจะอมยิ้มอยู่เสมอ จนถึงวันนี้ฉันได้สานฝันของตัวเองคือเป็นกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กดังตั้งใจ  

กราบลาอาจารย์นิตยา

ดว้ยความเคารพและอาลยั
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แม้จะทำาได้หน่ึงในพันของอาจารย์ฉันก็ภาคภูมิใจ

และจะพยายามต่อยอดงานพัฒนาการที่อาจารย์ 

ได้ปูพื้นฐานไว้เป็นอย่างดี ในฐานะของลูกศิษย์

อาจารย์ เป็นต้นแบบในการเป็นกุมารแพทย์

พัฒนาการเด็ก ที่สามารถเชื่อมโยงกับสหวิชาชีพ

ต่างๆที่มีความเก่ียวข้องกับงานพัฒนาการเด็ก  

ไม่ว่าจะเป็นวงการการแพทย์เชื่อมโยงพัฒนาการ

เด็กในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขกับมุมมอง

ของแพทย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่าง

ประเทศ วงการการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ

ต่างๆ เช่น UNESCO เป็นต้น ในห้วงเวลาเกษียณ

อายทุีว่า่งเวน้จากราชการ อาจารย์ไดอ้ทุศิเวลาแบ่ง

ปันความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่า เป็นต้น

แบบของผู้นำางานวิจัยสู่การปฎิบัติตามบริบทของ

ประเทศไทย อาจารย์เป็นหน่ึงในทีมที่เป็นกำาลัง

สำาคัญในการผลักดันคู่มือ DSPM (คู่มือการเฝ้า

ระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก) ซึ่งเป็นการยก

ระดับการดูแลพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอย่าง

เปน็สากลคร้ังแรกในประเทศไทย เปน็ผู้ผลกัดนัการ

ร่างเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กของประเทศไทย 

ทุกครั้งที่พบอาจารย์จะได้รับพลังบวกเสมอ ดิฉันมี

โอกาสร่วมเดินทางไปติดตามนิเทศงานพัฒนาการ

เด็กกับอาจารย์หลายครั้ง ตกกลางคืนอาจารย์น่ัง

เตรียมสอน ทั้งๆ ที่ควรจะได้พักผ่อนแล้ว จวบจน

วาระสุดท้ายทราบว่าอาจารยได้อุทิศร่างกายเพิ่อ

เป็นอาจารย์ ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาต่อไป 

สมดังคำากล่าวที่ว่า ครูก็คือครู 

       สุดท้ายนี้อยากกล่าวว่าคุณงามความดีที่อาจารย์ได้สั่งสม

มาอย่างยาวนานและทรงคุณค่าจะบันทึกอยู่ในความทรงจำา

ของศิษย์คนน้ีตลอดไป ด้วยความเคารพรักและอาลัย ขอให้

บุญกุศลที่อาจารย์ได้สั่งสมมาตลอดช่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิต

อยู่ จงบังเกิดเป็นผลบุญให้ท่านได้มีความสุขเป็นอย่างยิ่งใน

สัมปรายภพชั่วนิรันดร์ 

กราบลาอาจารย์ด้วยความเคารพรักและอาลัย

รศ.พญ.อดิศร์สุดา  เฟื่องฟู

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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กราบอาลัยรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี 
ด้วยความรัก

แด่ อาจารย์นิตยาผู้เป็นปูชนียบุคคล ผู้เร่ิมก่อต้ังหน่วย

พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นผู้ก่อตั้ง และ

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการท่านแรกของสถาบันแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์

เปน็หลกัสำาคญัในการพฒันางานทางพฒันาการและพฤตกิรรม

เด็กของประเทศไทย เป็นประธานผู้ก่อตั้ง จัดทำาหลักสูตร

การฝึกอบรมกุมารแพทย์ อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม  

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาจารย์เป็น

ตัวอย่างในความสามารถของการคิดดี ทำาดี พูดดี มีจิตใจดี

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการให้ผู้อื่นอย่างแท้จริง ทั้งในด้าน

ของการให้การดูแลรักษาเด็กและครอบครัวด้วยความเข้าใจ

อยา่งรอบด้านเปน็องคร์วม ความเปน็ครใูนการทุม่เทถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ด้วยความมีเมตตา กรุณา รัก เข้าใจ

และปรารถนาดีตอ่ศษิยอ์ยา่งตอ่เนื่อง การดำาเนินการโครงการ

มากมายในระดับชาติและนานาชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดใน

การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ตลอด

ระยะเวลาทีอ่าจารย์ไดทุ้ม่เทให้กับงานอยา่งยาวนาน  

อาจารย์ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย และเป็น

แบบอย่างให้กับลูกศิษย์ ในการทำางานเพื่อเด็กและ

ครอบครัวตลอดมา

   ดิฉันขอกราบอาลัยรองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ด้วยความรักอย่างที่สุด  

ทุกคร้ังที่ ได้มีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์ แม้กระทั่งช่วง

เวลาทีอ่าจารยป์ว่ย อาจารย์ได้ ให้พลงับวกแห่งความ

สขุ ผ่านออ้มกอดอนัแสนอบอุน่ เปีย่มลน้ไปดว้ยความ

เมตตา ความปรารถนาดทีีม่แีตก่ารให้อยา่งไมม่สีิน้สดุ 

ซึ่งจะอยู่ในใจอย่างไม่มีวันลืมตลอดไป

ผศ.พญ.รวิวรรณ  รุ่งไพรวัลย์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เรือ่งเลา่ของเดก็น้อยทีเ่ปน็ nephrotic syndrome กับคณุพอ่ในชัว่โมงสอนของอาจารย์

ในวันนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ นศพ.ปี 4 คนหนึ่ง ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องเป็นกุมารแพทย์ 

ดำาเนินรอยตามอาจารย์ให้ได้ แม้ทุกวันนี้ รายละเอียดในเรื่องเล่านั้นจะจางหายไปตามกาล

เวลา แต่คตสิอนใจที่ไดจ้ากเรื่องน้ัน วา่เราไมค่วรตดัสนิคนอื่นเพยีงแคเ่ห็นการกระทำาของเขา

ในเวลาสัน้ๆ เราควรทำาความรูจั้กคนไข ้เขา้ใจเขาวา่เหตใุดเขาจึงกระทำาแบบน้ัน (ดัง่คตพิจน์

ประจำาสถาบันของเราบนเข็มกลัดที่ติดไว้บนหน้าอกซ้าย อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา) รวมถึงแบบอยา่งของความเปน็แพทยท์ีด่ตีลอดชวีติของอาจารย ์ยงัคงอยู่ในความ

ทรงจำาของศิษย์และเป็นแนวทางในการดูแลคนไข้เสมอมาจนถึงทุกวันนี้ และจะตลอดไปค่ะ

ขอกราบอาจารยด์ว้ยความเคารพรักอยา่งยิง่ และขอตัง้จิตอธิษฐาน ดว้ยคณุความดมีากมายที่

อาจารยส์ัง่สมมา โปรดดลบันดาลให้ดวงวญิญาณของอาจารยส์ูส่คุตใินสมัปรายภพดว้ยเทอญ 

แพทย์หญิงเบญญาชลี เตชะแสนศิริ

(ศิษย์รามาธิบดีรุ่น 27 และศิษย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก พ.ศ. 2552-2554)

กราบอาจารย์นิตยาที่เคารพ
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นับว่า เป็นบุญและโชคดีของทิพย์ที่ ได้รู้ จัก

อาจารย์นิตยา ผู้ซ่ึงเป็นกุมารแพทย์ต้นแบบด้าน 

Bio-Psycho-Social มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ 

ปีที่ 4 และยิ่งประทับใจมากขึ้นเมื่อได้มาทำากิจกรรม  

Faculty hour เก่ียวกับการสื่อสารระหว่างหมอกับ

คนไข้ โดยมอีาจารยเ์ปน็ทีป่รกึษา อาจารยเ์ป็นครูแพทย์

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำาให้ลูกศิษย์จดจำาได้ทุกคน 

ทั้งใจดีมีเมตตาและร้องเพลงได้ไพเราะมากๆ อาจารย์

นิตยาเปน็ทา่นหน่ึงทีส่รา้งแรงบนัดาลใจให้หมอหลายๆ 

คน (รวมถึงตนเอง) กลับมาเรียนต่อเฉพาะทางด้าน

กุมารแพทย์ที่รามาธิบดี 

  ช่วงที่เป็นหมอเด็กและได้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

ทมี DBP มีโอกาสไดส้มัผัสและเห็นชวีติการทำางานของ

อาจารย์เพิ่มมากขึ้น เห็นถึงความรักความสุขในการ

ทำางาน อาจารย์ตั้งใจและทุ่มเทมาตลอดเพื่อบุกเบิก

งานด้านพัฒนาการเด็ก ถือว่าเป็นบุญที่ทิพย์ได้มาเป็น

ลูกศิษย์คนหน่ึงที่มีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ไปทำางาน

รว่มกับภาคเีครือขา่ยทีเ่ก่ียวกับเดก็อยูบ่อ่ยครัง้ ความรู้

และประสบการณ์ที่ไดเ้รยีนรูจ้ากอาจารยนิ์ตยา มสีว่น

ชว่ยทำาให้เรามทีกัษะและมมุมองทีด่ีในการทำางานรว่ม

กับครอบครวั โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ ทกุวนัน้ีคดิ

ที่ฉันเคารพรัก

แด่ 
อาจารยน์ติยา  คชภกัด ี

เสมอว่าอาจารย์นิตยาไม่ได้จากพวกเราไปไหน เพราะความ

รกัความเมตตากรณุาของอาจารยจ์ะยงัโอบกอดและคอยเปน็

กำาลังใจให้พวกเราทำางานเพื่อเด็กๆ และครอบครัวต่อไปค่ะ

ด้วยรักและระลึกถึงอาจารย์เสมอ

สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์

และครอบครัว
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อาจารย์นิตยา หรือ พวกเราเรียกท่านว่า อ.นิตย์ ผู้เป็นปูชนียบุคคลที่สำาคัญของประเทศในการทำางานเพื่อ

พัฒนาเด็กไทยและครอบครัว มาตลอดชีวิตการทำางานแม้ ในวัยเกษียณ อาจารย์ทำางานหนักเพื่อผู้อื่นมา

ตลอด อย่างมีความสุข ไม่เคยบ่น ไม่เคยท้อถอย อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม (อฝส.) ชมรมพัฒนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

แด่ คุณครูนิตยา ด้วยดวงใจอาลัยรัก 

  เนื่องในวาระที่พวกเราต้องสูญเสีย อ.นิตย์ ไปเพียง

ร่างกายเท่าน้ัน แต่คำาสอนวิชาความรู้ ในการดูแลเด็กและ

ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหา

ต่าง ๆ แบบอย่างการดำาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสุข มี

คุณธรรม เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา ให้อภัย และความ

ทรงจำาออ้มกอดอนัอบอุน่ของอาจารยจ์ะอยู่ในดวงใจของพวกเรา

ตลอดไปค่ะ 

กราบลาอาจารย์ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย (อ้อ)

หน่วยพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ตั้งแต่คร้ังแรกที่ศิษย์ได้มีโอกาส

พบและเรียนกับ รศ.พญ.นิตยา 

คชภักดี จำาได้ว่าขณะน้ันศิษย์เป็น

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ความรู้สึก

ขณะน้ันคือ อาจารย์เป็นแบบอย่าง

ของกุมารแพทย์ที่อบอุ่น เป็นกันเอง 

และมีแต่แง่คิดดีๆ ในการดูแลเด็ก

ด้วยดวงใจ...

และครอบครัวของผู้ป่วยเสมอมา ภาพวันนั้นยังคงอยู่เสมอมาและชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อศิษย์ได้เรียนกับอาจารย์

อกีครัง้เมื่อมาเรยีนตอ่ในสาขาพฒันาการเดก็ ยิง่ทำาให้สมัผสัไดว้า่อาจารยแ์ปน็แบบอยา่งของกุมารแพทยท์ีด่ี

ได้อย่างยอดเยี่ยม อาจารย์มีแต่ความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ต่อลูกศิษย์ทุกคน ศิษย์ยังจดจำา

ออ้มกอดอนัอบอุน่ทีแ่ฝงไปดว้ยพลงัความเมตตา ทีเ่ปน็พลงัและกำาลงัใจในการดำาเนินชวีติและชว่ยให้ศษิยก้์าว

ผ่านอุปสรรคต่างๆ จนศิษย์มีวันนี้ คุณงามความดีที่อาจารย์ได้ทำาไว้ตลอดชีวิตของอาจารย์ล้วนประทับตรา

ตรึงในใจพวกเราเสมอมา มาบัดนี้ ถึงแม้อาจารย์ได้จากพวกเราไปแล้ว คงเหลือไว้เพียงคำาสั่งสอน คุณธรรม 

ความดี และความรัก ที่จะยังคงติดตรึงในใจของพวกเราตลอดกาล

  ศิษย์หวังว่าด้วยคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์นิตยาได้กระทำาไว้ตลอดชีวิตของท่าน จงเป็นด่ังแสง

ประทปีนำาพาดวงวญิญาณของทา่นไปสถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสมัปรายภพอนัสงบสขุตลอดนิรนัดรเ์ทอญ

  กราบเคารพและอาลยัยิง่ แดอ่าจารยนิ์ตยาทีร่กัของพวกเราชาวกุมารแพทยพ์ฒันาการเดก็ อาจารย์

จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดกาล

รศ.พญ.จริยา จุฑาภิสิทธิ์

หน่วยพัฒนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ

หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แด่ คุณครู
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เมือ่คดิถึงอาจารยนิ์ตยา สิง่ทีจ่ำาได้ดทีีส่ดุคอื กอดอุน่ๆ จากอาจารย ์ทีจ่ะไดร้บัอยูเ่สมอๆ  

เวลาที่ไปทกัทายอาจารย ์ซึง่เปน็สิง่ทีท่ำาให้รูส้กึถึงความเมตตา ความอบอุน่ การเปน็ทีร่กั 

การที่ได้เห็นพลังที่มีอยู่ในการกอดจากอาจารย์ ในฐานะลูกศิษย์ DBP จึงได้พยายามเอา

พลงัน้ี ไปถ่ายทอดให้กับเดก็และครอบครวัทีด่แูลตอ่ไป  อกีสิง่หน่ึงที่ไดเ้รียนรูจ้ากอาจารย ์ 

ทั้งประสบการณ์ตรงและจากที่เพื่อนๆ ซึ่งอาจารย์ดูแลลูกๆ อยู่ มาเล่าให้ฟัง คือการ

สร้างกำาลังใจให้กับครอบครัวที่ดูแลอยู่เสมอ “ทุกครั้งที่ ไปหาป้าหมอนิตจะรู้สึกดีมีแรง

ที่จะไปต่อ” บทเรียนจากการเป็น role model ของอาจารย์นี้ จะขอจดจำาและนำาไปใช้

ในการทำางานตลอดไปค่ะ 

ด้วยความเคารพรัก

รศ.พญ.อิสราภา  ชื่นสุวรรณ 

ระลึกถึง อาจารย์นิตยา 
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วันแรกที่ ได้พบกับอาจารย์ นิตยา คือชั่วโมงเรียนที่อาจารย์มาบรรยายเรื่อง 

child health supervision ประทับและอึ้งกับการบรรยายของอาจารย์ นิตยามาก

ครับ เรื่องการออกตรวจ well baby clinic ทำาไมถึงสำาคัญมาก อาจารย์เน้นย้ำาความ

สำาคัญว่า เราต้องมองทุกอย่างรอบด้าน ทั้งตัวเด็ก ครอบครัวที่พาเด็กมาก ปัญหา

ด้านอื่นๆ มากมาย หากเรา early detect  เราสามารถช่วยเหลือให้ไม่เกิดปัญหา  

ต่อเด็ก ครอบครัว และยังผลต่อสังคมองค์รวมคุณภาพประชากรของประเทศ และ

เสียงที่อาจารย์ นิตยาพูดเสมอว่า well baby clinic not injection clinic เป็นการ

บรรยายทีป่ระทบัใจผมมาก ผมตดัสนิใจได้ ในวนัน้ันเลยวา่ สาขาน้ีแหละทีผ่มตอ้งเรยีน

ให้ได ้แมน้วา่ในสมยัน้ันคนยงัให้ความสนใจสาขาน้ีน้อยมาก ก่อนทีผ่มมาเรียน 1 ปก็ีไมม่ ี

คนเรียน ก่อนหน้านี้มีเพียงอาจารย์ นิชรา และอาจารย์ ชาคริยา อาจารย์นิตยา ถาม

ผมตอนน้ันว่า แน่ใจนะว่าจะมาเรียนเพราะตอนน้ันคนสนใจน้อยไม่เหมือนปัจจุบันน้ีที่

แย่งกันมาเรียน ผมยืนยันว่าชอบสาขาน้ีมากเพราะประทับใจในตัวอาจารย์นิตยามาก 

ที่เป็นตัวอย่างครูแพทย์ที่ดี และทำาให้ลูกศิษย์เห็นเป็นตัวอย่างตามที่อาจารย์บรรยาย

วา่สามารถทำาได้จรงิ อาจารยเ์ป็นบคุลแรกทีบุ่กเบิกสาขาพฒันาการและพฤตกิรรมเดก็  

ในประเทศไทย และมีผลงานมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผมคิดไม่ผิด

ที่มาเรียนสาขานี้ และกราบขอบพระคุณอาจารย์ นิตยา ที่เมตตาและชี้แนะให้ผมครับ  

การจากไปของอาจารย ์นิตยา เปน็การสญูเสยีบคุลากรทีท่รงคณุคา่มคีณุปูการมากมาย

ต่อประเทศชาติ ขอกราบลาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเสียใจ อาลัย อาจารย์ 

นิตยา จะอยู่ในใจของศิษย์เสมอครับ

                                                        คเณศ  คณินวรพันธุ์
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ขอกราบลาอาจารย์นิตยาที่เคารพ ศิษย์ทั้งภพล้วนประจักษ์ ในพระคุณท่านน้ันนักหนา  

ช่วยประสิทธิ์ประสาทเหล่าวิชา หมอพัฒนาการทั่วเทศไทยล้วนชื่นชม ศิษย์ตรอมตรมเมื่อท่านนั้นจากลา  

อันวิชาความรู้อยู่คู่ศิษย์ อาจารย์นิตยาท่านสอนไว้ คุณความดีมากมายก้องอำาไพ ใจของศิษย์จดจำารัก 

มิลืมเลือน

                                                              พญ.ภาสินี  เตชาภิประณัย
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ดิฉันรู้จักอาจารย์นิตยา ตั้งแต่ยังเป็น นักศึกษาแพทย์ 

จากรามาธิบดี อาจารย์นิตยาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของดิฉัน 

อาจารย์มีเมตตาต่อพวกเรา นักศึกษาแพทย์เสมอมา อาจารย์

มักจะพาพวกเราไปกินข้าว พาพวกเราไปที่บ้าน ทำาอาหาร

ให้พวกเรากิน แล้วพาไปส่งที่บ้าน ถามทุกข์สุขของพวกเรา  

พวกเราได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่านน้ีเป็นอย่างดี 

มรีอยยิม้อนัสดใส มคีวามอบอุน่ มคีวามเมตตาปรานี เสมอมา  

ต่อมาดิฉันยังได้พบและได้มีโอกาสทำางานร่วมกับอาจารย์เมื่อ

ดิฉันเป็นแพทย์ประจำาบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์และกุมาร

แพทย์พัฒนาการ อาจารย์เป็นตำานานของงานพัฒนาการเด็ก 

อาจารย์เป็นผู้บุกเบิก เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่อุทิศตน 

เพื่อผู้อื่น เพื่องาน และเพื่อเด็กไทย ตลอดเกือบ 30 ปีที่ดิฉัน

ได้สัมผัสอาจารย์ ทุกครั้งที่ ได้พบกัน อาจารย์จะมีรอยยิ้ม 

เสียงอันสดใส อ่อนหวาน และอ้อมกอดอันอบอุ่นเสมอมา  

อาจารย์นิตยาที่ฉันรู้จัก

ความเมตตา ปรานี ความรักทีอ่าจารยม์ีให้แก่ดิฉนัและ

ทุกคนที่แวดล้อม พวกเรารับรู้ รู้สึก และซาบซึ้งเป็น

อย่างยิ่ง พวกเราทุกคนรักอาจารย์เสมอมาเช่นกัน ใน

วันน้ีแม้อาจารย์จะจากไปแล้ว แต่อาจารย์ยังคงเป็นผู้

ให้แม้ ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต อาจารย์ดำารงตนเป็น

อาจารย์ผู้ประเสริฐแก่นักศึกษาแพทย์ในอนาคต ดิฉัน

ยังคงจดจำาอาจารย์ ภาพและความรักของอาจารย์ยัง

คงอยู่ในใจของดิฉัน

รักอาจารย์นิตยาเสมอ

รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ

ศิษย์เก่า แพทย์ศาสตร์รามาธิบดี

กุมารแพทย์และกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
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หน ูได้พบอาจารยค์รัง้แรกเมื่อหนูเขา้มาเรยีน resident เดก็ทีร่ามาคะ่  

ความประทับใจแรกคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของอาจารย์ หนูคิดว่า

อาจารย์เหมาะมากที่เป็นหมอพัฒนาการเด็ก เพราะอาจารย์มีอารมณ์

ดีและมีเสียงหัวเราะที่น่ารักค่ะ เมื่อได้เป็น fellow หนูได้ ใกล้ชิดกับ

อาจารย์มากขึ้น อาจารย์เป็นครูผู้มีแต่ความเมตตาและมอบความรัก

ความอบอุ่นให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องพัฒนาการด้วย

การยกตวัอยา่งให้ลกูศษิยเ์ขา้ใจและประยกุตท์ฤษฎีมาใช้ ในการดแูลคนไข ้

นอกจากน้ีอาจารย์ยังเป็นแบบอย่างของการทำางานอย่างทุ่มเทเพื่อเด็ก

และครอบครัวทกุระดับตัง้แต่ในชมุชนทีห่่างไกลความเจรญิไปจนถึงระดบั 

international แม้วา่อาจารยจ์ะเกษียณอายรุาชการแลว้ อาจารยก็์ยงัคง

ทำางานเพื่อเด็กไทยทัง้ประเทศ ชว่งทีเ่รยีนและทำางานทีร่ามา หนูมีโอกาส

ได้ไปร่วมงานวันเกิดของอาจารย์ทุกปีค่ะ ในงานมีอาหารอร่อยมาก และ

อาจารย์ร้องเพลงคู่กับ อ.นัยพินิจเพราะมาก ๆ ด้วยค่ะ เมื่อครั้งที่หนูได้

มีโอกาสไปอบรมเรื่องการประเมินพัฒนาการเด็ก newborn ที่ Brazel-

ton institute เมื่อวิทยากร (Dr. Kevin Nugent) ทราบว่าหนูเป็นลูก

ศิษย์ของอาจารย์ หนูก็ได้รับความเอ็นดูจาก Dr. Kevin อย่างมากค่ะ  

หนูรู้สึกได้เลยว่าเขาถ่ายทอดความรัก

และความปรารถนาดตีอ่อาจารยม์าให้หนู

ค่ะ หนูจึงได้ตระหนักว่าทุกคนที่ได้สัมผัส

กับอาจารย์ล้วนแต่รักอาจารย์ทั้งน้ันไม่

ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติค่ะ เมื่อ

อาจารยป์ว่ย หนูประทบัใจความรกัความ

ผูกพนัของอาจารยแ์ละ อ.นัยพนิิจ มาก ๆ  

คะ่ หนูมัน่ใจวา่อาจารยย์งัคงมองพวกเรา

ด้วยสายตาแห่งความเมตตาและยิ้มให้

พวกเราอย่างอบอุ่นบนสวรรค์ค่ะ

กราบลาอาจารย์นิตยา

ด้วยความอาลัยรักค่ะ

พัฏ
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ตลอด ระยะเวลาจากป ีพ.ศ  2539-2564  รวม 25 ป ี 

ที่อาจารย์ได้ ให้ โอกาส เมื่อหนูเดินทางกลับจากการฝึก

อบรมจากประเทศออสเตรเลยี และมาขอสมคัรทำางานและ

เรียนรู้กับหน่วยพัฒนาการเด็ก ที่อาจารย์ดำารงตำาแหน่ง 

หัวหน้าหน่วยในขณะนั้น  อาจารย์ได้ ให้ โอกาสเด็กคนนึง  

โดยการ ตอบรับ และบอกว่า รู้ว่าฝึกมาเรื่อง “การเข้าถึง 

พฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กโดยเข้าใจครอบครัว” และ

ให้เริ่มงานโดยการรับเข้าทำางานทันที และให้ร่วมในทีม  

เพื่อชว่ยครอบครัวทีห่ลากหลายและเขม้ขน้ มากในชว่งน้ัน

      อาจารย์นิตยา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการเป็นแบบอย่าง สอน ให้ฝึกด้าน

พัฒนาการเด็กและพาออกพิ้นที่ พักค้างต่างจังหวัด  การที่ได้เป็นหน่ึงคน (ตัวเล็กๆ) ในทีม

ของอาจารย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ตราบตลอดจนปีปัจจุบัน  

  ด้วยพลังความรัก พลังศรัทธา และพลังความหวัง ที่อาจารย์มีพร้อม และ  

“อ้อมกอดที่อบอุ่นและมีพลังชีวิต” ที่อาจารย์นิตยา มอบแด่ ทุกๆ คน ในครอบครัว  

DBPRama มิเสื่อมคลาย และอยู่ในความทรงจำา ในครอบครัวตลอดกาล ค่ะ

กราบลา อาจารย์ด้วยความเคารพและกตัญญุตาตลอดไปค่ะ

  

นางอุดร, ศ.นพ.อภิชาติ, นส.อภิจิต, นส.อภิรติ  จิตต์เจริญ

12 มีนาคม 2564

เมือ่ทราบ การถงึแกอ่นจิกรรม ของ
อาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่ง

กราบลา  
อาจารย์นิตยา คชภักดี 
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หาก จะเปรียบพัฒนาการเด็กเป็นบ้านหลังใหญ่แสนอบอุ่น อาจารย์นิตยาก็เปรียบได้กับอิฐก้อนแรก

ที่วางรากฐานให้แก่บ้านหลังนี้ด้วยความรัก พร้อมกับความเมตตาที่แผ่กิ่งก้านดังต้นไม้ ใหญ่ให้ร่มเงาแก่

ลูกศิษย์ทุกคน

         หมอเดก็คนหน่ึงทีตั่ดสนิใจจะไมเ่รียนตอ่เฉพาะทาง ตอ้งขอบคณุโชคชะตาที่ไดน้ำาพามาพบบา้น

แห่งน้ี และยงัให้ โอกาสเป็นรุ่นปีสดุทา้ยที่ไดเ้รียนกับครูผู้เปน็ตน้แบบในการดแูลเดก็ๆ และครอบครัวดว้ย

ความรักและเมตตา 

         ช่วงเวลา 2 ปีนี้ สิ่งที่จดจำาเสมอเมื่อพบอาจารย์ ไม่ว่าจะในงานวันเกิด งานเลี้ยงปีใหม่หน่วย  

งานแตง่งาน หรอืกระทัง่ชว่งอาจายพ์กัฟืน้ทีศ่าลายา คอืรอยยิม้ทีเ่ตม็ไปดว้ยความรกั และออ้มกอดอบอุน่

ที่อาจารย์มีให้เราทุกคน จะประทับอยู่ในใจตลอดไป

                                                            รักและคิดถึงอาจารย์ตลอดไป

                                                         พญ.สุธีรา  คุปวานิชพงษ์

                                                              Rama DBP 2560-2562
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แด่ อาจารย์นิต
ผู้บุกเบิกงานด้านพัฒนาการเด็กของประเทศไทย 

ผู้เป็น.. มากกว่าอาจารย์ 

ผู้เป็น.. แสงสว่างเป็นพลังให้กับลูกศิษย์ทุกคน

ทุกครั้งที่ได้พบอาจารย์.. จะได้เห็นรอยยิ้มของท่านและจะได้รับอ้อมกอดอันอบอุ่นเสมอ

ขอบคุณอาจารย์ที่เคยให้ โอกาสลูกศิษย์คนนี้ทำางานใกล้ชิดกับอาจารย์ที่วิชัยยุทธ ได้เห็นและเรียนรู้

แบบอย่างที่ดีของการเป็นหมอพัฒนาการเด็ก

คุณความดีของอาจารย์มากมายเหลือเกิน 

อาจารย์เหนื่อยมามากแล้ว หลังจากนี้ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ได้เดินทางไปสู่สุคติ 

ลูกศิษย์คนนี้จะน้อมนำาทุกคำาสอนของอาจารย์ไปปฎิบัติ ..ตลอดไปค่ะ

พญ.สินดี (ซี) จำาเริญนุสิต

DBP Rama 
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รศ.พญ.นติยา  คชภักดี ครแูพทยผู้์บกุเบิกการ

ฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

แห่งประเทศไทย เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง และความสำาเร็จ

ของหมอพัฒนาการเด็กที่ทำางานอยู่ทั่วประเทศรุ่นแล้ว

รุ่นเล่า ซึ่งสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า หากไม่มี

อาจารย์นิตยา ก็จะไม่มีสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

เด็กในประเทศไทย

  อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

ในด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก อาจารย์ทำาให้พวก

เราเห็นเปน็แบบอยา่งทีด่อียา่งยิง่มาตลอดชวีติการทำางาน

ของอาจารย์ ในการนำาองค์ความรู้ทั้งหลายไปใช้ ให้เกิด

ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์

หลัก คือ เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพ

  ผมยังจำาได้ถึงหัวข้อที่อาจารย์เคยสอนไม่ว่าจะ

เป็นเรื่อง Developmental theories, Touchpoints 

ตามแนวทางของอาจารย์ Dr.Brazelton ที่อาจารย์นิตยา

เคารพรัก และ epigenetics ที่อาจารย์ได้เพียรสอนเรื่อง

ที่เข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องง่ายจนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในการดแูลเดก็และครอบครวัได้อยา่งเป็นทีป่ระจักษ์ในเวช

ปฏิบัติ

  ทกุคร้ังทีพ่บอาจารย ์อาจารยม์กัจะถามอยูเ่สมอ ๆ   

ว่า “เป็นยังไงบ้างหมอ” “มาช่วยกันทำางานนะน้องนะ” 

เป็นต้น ทำาให้ผมในฐานะลูกศิษย์รู้สึกภาคภูมิใจที่ ได้เป็น

หมอพัฒนาการเด็ก และมีพลังทุกคร้ังที่จะทำางานต่อไป

ด้วยรัก และอาลัยอย่างยิ่ง  
แด่ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี

ด้วยความรักเหมือนกับท่านอาจารย์ มีครั้งหน่ึงที่ผมเคย

เป็น speaker ในเวทีหน่ึงที่มีอาจารย์ร่วมเป็นองค์ปาฐก

ด้วย งานวันน้ันผ่านไปได้เป็นอย่างดีด้วยคำาชี้แนะจาก

อาจารย์ ทำาให้รู้สึกอุ่นใจที่มีอาจารย์คอยให้กำาลังใจอยู่

เสมอ 

  ถึงแม้ว่าธาตุขันธ์ของอาจารย์จะแตกดับไปแล้ว

ในชาติน้ี แต่คุณงามความดีที่ท่านอาจารย์นิตยาได้สั่งสม

มาตลอดในชาติน้ี จะยังคงอยู่ภายในใจของพวกเราชาว

พัฒนาการเด็กทุกคน

  ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า พวกเราเหล่าลูกศิษย์ของ

ท่านอาจารย์นิตยาจะพยายามทำาหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ทั้งผู้อื่น และตนเองให้บริบูรณ์ต่อไป เพราะ

เมล็ดพันธุ์ที่อาจารย์ ได้บ่มเพาะน้ันกำาลังเติบโต และ

เจริญงอกงามเป็นต้นไม้ที่จะทำาประโยชน์เพื่อเด็ก ๆ และ

ครอบครัว เพื่อสบืสานเจตนารมณ์และปณธิานของคณุครู

นิตยาสืบไป

กราบลาคุณครูนิตยาด้วยความเคารพอย่างสูง   

วีระศักดิ์  ชลไชยะ

ครูแพทย์พัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็กแห่งแผ่นดิน
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เมือ่ระลกึถึงอาจารยนิ์ตยา คชภักด.ี..ความเปน็หมอพฒันาการและพฤตกิรรมเดก็ ภาพก็ชดัแจ้ง แตส่ำาหรบั

ศิษย์แล้วความเป็น “ครู” ศิลปะการสอน การเล่าเรื่องราวที่เป็นแง่คิดในการเรียนรู้ ความมีเมตตา ความ

ประสงค์ดีต่อคนรอบข้าง ฉายอย่างเด่นชัดปรากฏอย่างลึกซึ้งอยู่ภายใน

  เมื่อคราวน้ำาทว่มใหญป่ ี2554 อาจารยแ์ละครอบครวัยา้ยทีพ่กัมาทีค่อนโดแถวรมิหาดบางแสน ทำาให้

มีโอกาสได้ดูแลท่านบางส่วน และอยู่มาวันหนึ่ง อาจารย์ถามว่าสามารถขอใช้ห้องในการจัดประชุมเกี่ยวกับ

แบบประเมินพัฒนาการเด็กในงานวิจัยได้หรือไม่ (ต่อมาได้พัฒนามาเป็น DSPM ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง) 

งานวิจัยน้ีมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร และทีมกรมสุขภาพจิตเป็นผู้จัดทำา อาจารย์นิตยาและอาจารย์ 

ผู้เชีย่วชาญอกีหลายทา่นเป็นทีป่รึกษา ในปน้ัีนคณะแพทยศาสตร์น้องใหมอ่ยา่ง ม.บรูพา ตกึของคณะเพิง่สร้าง

เสร็จแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งในการช่วยหาสถานที่ เมื่อคณบดีอนุญาตจึงรีบรับปาก เหลือ

เพยีงยงัไม่มีผ้าม่านจึงหากระดาษมาแปะกระจกกันแสงไวก่้อน เดมิทตีอ้งการเปน็เพยีงผู้จัดสถานทีแ่ละอำานวย

ความสะดวกทั่วไปให้ แต่อาจารย์มากระซิบว่า ควรนำาความรู้มาใช้ ให้เกิดประโยชน์และเสริมประสบการณ์

การทำางานไปด้วยกัน พี่ขอให้ทีมงานเชิญหมอให้มาเป็นทีมที่ปรึกษาด้วย เมื่อมองย้อนหลังยิ่งทำาให้ตระหนัก

ชัดเจนถึงการมองภาพในมุมกว้างที่ต้องการเสริมการเรียนรู้ ในทุกช่วงเวลาของศิษย์ 

  เมื่ออาจารยจ์ากไป ได้ทิง้ความอาลยัรกัอยา่งยิง่ไวกั้บศษิยแ์ละคนรอบขา้งทกุคน ระลกึถึงคณุความด ี

และความเป็นผู้นำาในองค์ความรู้ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กในประเทศไทย และเป็นผู้ผลักดันให้เด็ก

ไทยได้รับการดูแลด้านพัฒนาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นกำาลังใจในการพัฒนาตนเองของศิษย์ตลอดไป  

                                                            จากศิษย์... แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม

กราบลา 
แด่ อาจารย์นิตยา ที่เคารพ
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เพราะความจริง ได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์มาตั้งแต่เรียนต่อ

สาขากุมารค่ะ ได้อ่านได้เห็นชื่อในหนังสือมากมาย ก็ชื่นชมมานาน 

“อ.นิตยา คชภักด”ี อาจารยผู้์เปน็เหมอืนมารดาแห่งหมอพฒันาการ

เด็ก

  วันที่ได้เห็นอาจารย์ตัวจริงคร้ังแรก มาสอนเรา เราได้ทั้ง

ความรู้และสัมผัสความเมตตาได้เต็มเปี่ยมค่ะ เราเห็นอาจารย์ทุ่มเท

ด้วยสายตาของเราเอง ได้พูดคุยกับอาจารย์ด้วย จำาได้ว่าได้กอด

อาจารย์ครั้งแรก ตอนอาจารย์ให้ทำา topic จำาไม่ได้ว่า เราขอกอด 

หรืออาจารย์เรียกไปกอด

กอดนั้น ยังอบอุ่นค่ะ กอดที่มีพลังชีวิต 

อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำารง
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ประมวลภาพบรรยากาศ
ร่วมกราบลา อาจารย์นิตยาเป็นครั้งสุดท้าย 

The memorial
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

แห่งประเทศไทย
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ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำาในการรวม

ตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็น

แพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ 

และทำางานในลักษณะใกล้เคียงกัน

ชมรมพฒันาการ
และพฤติกรรมเด็ก

ประวัติ
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