
ประวตัิ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ แพทย์หญงิ ม.ร.ว.จันทรนิวทัธ์  เกษมสันต์ 

                                    
 
วนัเกดิ  24 กรกฎาคม 2471 
เกดิที่  กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งทางวชิาการ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
 
ประวตัิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2485 จบชั้นมธัยมปีท่ี 6 จากโรงเรียนราชินี 
พ.ศ. 2485 – 2487  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2487 – 2490  เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ. 2490 – 2494  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  
พ.ศ. 2494 – 2496  แพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นอาวโุส แผนกกุมารเวชศาสตร์  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
พ.ศ. 2498-2501 สอบไดทุ้นของสมาคมสตรีอุดมศึกษาอเมริกนั และของมูลนิธิฟุลไบรท ์ 

ไปศึกษาอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2502 ได ้Diplomate American Board of Pediatrics  
พ.ศ. 2506 – 2508 สอบไดทุ้นของ National Institute of Health, USA.  ไปท าการวจิยัเร่ืองโรคไต ณ  
 University of Texas, Medical Branch, Galveston, Texas.  และท่ี Department of  

 Medicine, Washington University, St. Louis, Missouri.    
 ได ้ Certificate in Nephrology 

พ.ศ. 2511 – 2535 ไดรั้บอนุมติับตัรแพทยเ์ฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์โรคไตของแพทย
สภา 
 
สถานทีป่ฏิบัติงาน 
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พ.ศ. 2497 – 2511   อาจารยต์รี โท และเอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
พ.ศ. 2511   ยา้ยมารับราชการ  ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2511-2522  ปฏิบติัราชการแทนหวัหนา้ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
2522-2526  หวัหนา้ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ปฏิบติังานดา้นการศึกษาของคณะฯ ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
พ.ศ. 2511 – 2514  อนุกรรมการฝึกอบรม และสอบเพื่อเป็นกุมารแพทยข์องแพทยสภา (ก่อนก่อตั้งเป็น

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ) 
พ.ศ. 2511 –2554  อนุกรรมการผูจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ และ

ตั้งแต่คร้ังท่ี 1 ถึงคร้ังท่ี 5  
พ.ศ. 2514 – 2531  อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา   
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ เวช

กรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา  
พ.ศ. 2516 – 2557  เป็นวทิยากรการฝึกอบรมคณาจารยด์า้นแพทยศาสตร์ศึกษา โดยเฉพาะดา้นประเมินผล 

แก่คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบนัการศึกษาอีกหลายแห่ง รวมทั้งราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2531 – 2533   นายกสมาคมกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และอนุกรรมการในคณะผูก่้อตั้งวทิยาลยั                    
และราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2547 – 2557  อนุกรรมการพฒันาขอ้สอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขา
วทิยาศาสตร์                   การแพทยพ์ื้นฐานของแพทยสภา 

 
ผลงานดีเด่นด้านการประกอบวชิาชีพเวชกรรม / ผลงานดีเด่นทีม่ีคุณค่าสืบเน่ืองต่อมา 
เป็นผู้ริเร่ิม 
1. เป็นกุมารแพทยส์าขาโรคไตคนแรก ไดริ้เร่ิมการท าการเจาะตรวจเน้ือไตเป็นคร้ังแรก เม่ือประมาณ พ.ศ. 2504 

และเขียนต ารา  Fluids and Electrolytes เล่มแรก ตีพิมพโ์ดยสโมสรนกัศึกษาแพทยศิ์ริราช เม่ือ พ.ศ. 2504 
2. ริเร่ิมท าการวิเคราะห์ขอ้สอบปรนยัของคณะฯ และของภาควชิา เป็นสถาบนัแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จนไดพ้ฒันา

มาใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้สอบแก่อาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบเพื่อแกไ้ข 
ปรับปรุง และไดก้ระท าเป็นประจ าทุกปีจนถึงปัจจุบนั 

3. ริเร่ิมจดัท าแผนผงัการออกขอ้สอบรวบยอดของคณะฯ (Table of specification) โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานของ
แพทยส์ภาเป็นตวัก าหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และไดพ้ฒันาต่อมาและใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั 
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4. จดัท าแผนผงัการออกขอ้สอบปรนยัเพื่อวฒิุบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ ท าการวิเคราะห์  และ
รายงานผลต่อผูเ้ขา้สอบ และอาจารยผ์ูอ้อกขอ้สอบในสถาบนัต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2533  จนถึง 
พ.ศ.2554 

5. ริเร่ิมโครงการสมทบในการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ ของแพทยสภา  โดยเร่ิมโครงการ
ร่วมระหวา่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นสถาบนัแรก  
เม่ือ พ.ศ. 2524 

6. ริเร่ิมจดัตั้งหน่วยผูป่้วยนอก (Ambulatory Pediatrics) ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรก 
7. ริเร่ิมจดัตั้งหน่วยพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก (Developmental and Behavioral Pediatrics) ท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดีเป็นแห่งแรก 
8. จดัตั้งหน่วยโรคทางเดินหายใจท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรก 
9. ริเร่ิมโครงการ Rooming - in nursery ตั้งแต่แรกก่อตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี 
10. ริเร่ิมจดัท าคลงัขอ้สอบของคณะฯ และของภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
11. ริเร่ิมร่วมกบัอาจารยจิ์โรจน์ สุชาโตท าการสอบวชิารังสีวิทยา โดยใหอ่้านฟิลม์หมุนเวียนไปสถานีต่างๆ แบบ

การสอบ Lab หรือ OSCE ตั้งแต่นกัศึกษาแพทยรุ่์นแรก (ปีการศึกษา 2514) ก่อนมี OSCE จนพฒันามาใชภ้าพ
บน computer และเป็นค าถามแบบ CRQ ในปัจจุบนั เป็นขอ้สอบท่ีวเิคราะห์แลว้ไดผ้ลดี 

12. ริเร่ิมและสนบัสนุนโครงการฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบติัทารกแรกเกิด ของภาควชิาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกบั
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดเ้ปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึง
ปัจจุบนั 
 

สมาชิกสมาคมวชิาชีพ 
1. สมาคมกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
2. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
3. สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย 
4. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
5. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
6. สมาคมศิษยเ์ก่าศิริราช 
7. สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดล 
 
เกยีรติทางด้านวชิาการและการศึกษา 
1. รางวลัเหรียญเงินของมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2494 ส าหรับผูท่ี้สอบไล่ไดเ้ป็นท่ี 2 
2. รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล สาขาการแต่งต ารา ประจ าปี พ.ศ. 2522 แด่คณาจารยภ์าควชิากุมารเวชศาสตร์          
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เป็นบรรณาธิการร่วม ต ารา “กุมารเวชศาสตร์”) 
4. รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล สาขาความเป็นครู ประจ าปี พ.ศ. 2527 
5. แพทยศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2532 
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6. รางวลัปาฐกถา ประสงค ์ตูจิ้นดา พ.ศ. 2537 
7. รางวลัมหิดลทยากร (ศิษยเ์ก่าดีเด่น) ของสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัมหิดล 2 มีนาคม 2550 
8. รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่น ของสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนราชินี กรกฏาคม 2552 
9. โล่เกียรติคุณ กุมารแพทยอ์าวุโสดีเด่นของสมาคมและราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บเกียรติ

เป็นองคป์าฐกคนแรกใน “ปาฐกถาอรุณ  เนตรศิริ คร้ังท่ี ๑” 5 ตุลาคม 2554 
10. รางวลั “ครูแพทยแ์ห่งชาติ” จากกลุ่มสถาบนัแพทยศ์าสตร์แห่งประเทศไทย 17 ธนัวาคม 2557 เป็นคนแรก  

รับท่ีมหาวทิยาลยัพะเยา ผูม้อบคืออธิการบดีมหาวทิยาลยัพะเยา คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 
11. พฤศจิกายน 2559  ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “ปูชนียแพทยข์องแพทยสภาไทย” 1 ใน 48 คน ในวาระครบ 48 ปี      

ของแพทยสภา 


