ประวัติ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวทั ธ์ เกษมสั นต์

วันเกิด
24 กรกฎาคม 2471
เกิดที่
กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่ งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2485
จบชั้นมัธยมปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนราชินี
พ.ศ. 2485 – 2487 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2487 – 2490 เตรี ยมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2490 – 2494 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริ ญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
พ.ศ. 2494 – 2496 แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านอาวุโส แผนกกุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2498-2501 สอบได้ทุนของสมาคมสตรี อุดมศึกษาอเมริ กนั และของมูลนิธิฟุลไบรท์
ไปศึกษาอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. 2502
ได้ Diplomate American Board of Pediatrics
พ.ศ. 2506 – 2508 สอบได้ทุนของ National Institute of Health, USA. ไปทาการวิจยั เรื่ องโรคไต ณ
University of Texas, Medical Branch, Galveston, Texas. และที่ Department of
Medicine, Washington University, St. Louis, Missouri.
ได้ Certificate in Nephrology
พ.ศ. 2511 – 2535 ได้รับอนุมตั ิบตั รแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ โรคไตของแพทย
สภา
สถานทีป่ ฏิบัติงาน

พ.ศ. 2497 – 2511
พ.ศ. 2511

อาจารย์ตรี โท และเอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ย้ายมารับราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2511-2522
ปฏิบตั ิราชการแทนหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
2522-2526
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาของคณะฯ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี
พ.ศ. 2511 – 2514
อนุกรรมการฝึ กอบรม และสอบเพื่อเป็ นกุมารแพทย์ของแพทยสภา (ก่อนก่อตั้งเป็ น
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ)
พ.ศ. 2511 –2554
อนุกรรมการผูจ้ ดั ทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ และ
ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5
พ.ศ. 2514 – 2531
อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ เวช
กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ ของแพทยสภา
พ.ศ. 2516 – 2557
เป็ นวิทยากรการฝึ กอบรมคณาจารย์ดา้ นแพทยศาสตร์ศึกษา โดยเฉพาะด้านประเมินผล
แก่คณะแพทยศาสตร์ ต่างๆ ศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง รวมทั้งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2531 – 2533
นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และอนุกรรมการในคณะผูก้ ่อตั้งวิทยาลัย
และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547 – 2557
อนุกรรมการพัฒนาข้อสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
วิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้นื ฐานของแพทยสภา
ผลงานดีเด่ นด้ านการประกอบวิชาชี พเวชกรรม / ผลงานดีเด่ นทีม่ ีคุณค่ าสื บเนื่องต่ อมา
เป็ นผู้ริเริ่ม
1. เป็ นกุมารแพทย์สาขาโรคไตคนแรก ได้ริเริ่ มการทาการเจาะตรวจเนื้ อไตเป็ นครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2504
และเขียนตารา Fluids and Electrolytes เล่มแรก ตีพิมพ์โดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เมื่อ พ.ศ. 2504
2. ริ เริ่ มทาการวิเคราะห์ขอ้ สอบปรนัยของคณะฯ และของภาควิชา เป็ นสถาบันแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จนได้พฒั นา
มาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบแก่อาจารย์ผอู ้ อกข้อสอบเพื่อแก้ไข
ปรับปรุ ง และได้กระทาเป็ นประจาทุกปี จนถึงปัจจุบนั
3. ริ เริ่ มจัดทาแผนผังการออกข้อสอบรวบยอดของคณะฯ (Table of specification) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
แพทย์สภาเป็ นตัวกาหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และได้พฒั นาต่อมาและใช้อยูจ่ นถึงปั จจุบนั
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4. จัดทาแผนผังการออกข้อสอบปรนัยเพื่อวุฒิบตั รแพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ ทาการวิเคราะห์ และ
รายงานผลต่อผูเ้ ข้าสอบ และอาจารย์ผอู ้ อกข้อสอบในสถาบันต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง
พ.ศ.2554
5. ริ เริ่ มโครงการสมทบในการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ ของแพทยสภา โดยเริ่ มโครงการ
ร่ วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มาเป็ นสถาบันแรก
เมื่อ พ.ศ. 2524
6. ริ เริ่ มจัดตั้งหน่วยผูป้ ่ วยนอก (Ambulatory Pediatrics) ที่โรงพยาบาลรามาธิ บดีเป็ นแห่งแรก
7. ริ เริ่ มจัดตั้งหน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก (Developmental and Behavioral Pediatrics) ที่โรงพยาบาล
รามาธิ บดีเป็ นแห่งแรก
8. จัดตั้งหน่วยโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลรามาธิ บดีเป็ นแห่งแรก
9. ริ เริ่ มโครงการ Rooming - in nursery ตั้งแต่แรกก่อตั้งโรงพยาบาลรามาธิ บดี
10. ริ เริ่ มจัดทาคลังข้อสอบของคณะฯ และของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11. ริ เริ่ มร่ วมกับอาจารย์จิโรจน์ สุ ชาโตทาการสอบวิชารังสี วิทยา โดยให้อ่านฟิ ล์มหมุนเวียนไปสถานีต่างๆ แบบ
การสอบ Lab หรื อ OSCE ตั้งแต่นกั ศึกษาแพทย์รุ่นแรก (ปี การศึกษา 2514) ก่อนมี OSCE จนพัฒนามาใช้ภาพ
บน computer และเป็ นคาถามแบบ CRQ ในปัจจุบนั เป็ นข้อสอบที่วเิ คราะห์แล้วได้ผลดี
12. ริ เริ่ มและสนับสนุนโครงการฝึ กอบรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิทารกแรกเกิด ของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ร่ วมกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิ ดดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึง
ปัจจุบนั
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ
1. สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
3. สมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทย
4. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
5. สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
6. สมาคมศิษย์เก่าศิริราช
7. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล
เกียรติทางด้ านวิชาการและการศึกษา
1. รางวัลเหรี ยญเงินของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2494 สาหรับผูท้ ี่สอบไล่ได้เป็ นที่ 2
2. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิ ดล สาขาการแต่งตารา ประจาปี พ.ศ. 2522 แด่คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี (เป็ นบรรณาธิ การร่ วม ตารา “กุมารเวชศาสตร์ ”)
4. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็ นครู ประจาปี พ.ศ. 2527
5. แพทยศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2532
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6.
7.
8.
9.

รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตูจ้ ินดา พ.ศ. 2537
รางวัลมหิ ดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่น) ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล 2 มีนาคม 2550
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนราชินี กรกฏาคม 2552
โล่เกียรติคุณ กุมารแพทย์อาวุโสดีเด่นของสมาคมและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติ
เป็ นองค์ปาฐกคนแรกใน “ปาฐกถาอรุ ณ เนตรศิริ ครั้งที่ ๑” 5 ตุลาคม 2554
10. รางวัล “ครู แพทย์แห่งชาติ” จากกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ แห่งประเทศไทย 17 ธันวาคม 2557 เป็ นคนแรก
รับที่มหาวิทยาลัยพะเยา ผูม้ อบคืออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คุณหญิงไขศรี ศรี อรุ ณ
11. พฤศจิกายน 2559 ได้รับการคัดเลือกเป็ น “ปูชนียแพทย์ของแพทยสภาไทย” 1 ใน 48 คน ในวาระครบ 48 ปี
ของแพทยสภา
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