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พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
แด่
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
(ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
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ก�ำหนดการ
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุม
เวลา 09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม
ประธานในพิธี : นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09.00 - 09.05 น. กล่าวรายงาน
โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เวลา 09.05 - 09.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 09.15 - 10.00 น. พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
แด่ ศ.นพ.ธีระ รามสูต
ผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ งานป้องกันควบคุมโรค
เวลา 09.15 - 09.25 น. ชมวีดีทัศน์ ประวัติและผลงานของ
ศ.นพ.ธีระ รามสูต
เวลา 09.25 - 09.30 น. ประธานมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
เวลา 09.30 - 09.45 น. ศ.นพ.ธีระ รามสูต กล่าวขอบคุณ
เวลา 09.45 - 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
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ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต
เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2474 ปัจจุบันอายุ 86 ปี
บิดาชื่อ “ขุนรามสูตโกษากร”
(ต้นตระกูลเดิมเป็นเจ้าเมืองก�ำาแพงเพชร)
มารดาชื่อ นางเยื้อน รามสูต
สมรสกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
อดีอดี
ตรองผู
้อ�า้อนวยการสถาบั
นพันฒ
นาการสาธารณสุ
ขอาเซี
ตรองผู
ำ� นวยการสถาบั
พัฒ
นาสาธารณสุขอาเซี
ยนยน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุตร 3 คน
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คนเราอยู่ที่ไหน
ต้องให้เกิดผลงาน
ถ้าวันนี้ยังมีปัญหา
ต้องอดทน ค่อยๆ แก้ไข
และหมั่นพัฒนาตนเองเสมอๆ
รอเมื่อโอกาสมาถึง
เราก็พร้อมพอดี
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ประวัติ >>

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระ รามสูต
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ประวัติ

การศึกษา
• พ.ศ. 2500 แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2503 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหิดล
• พ.ศ. 2508 Master of Public Health in Epidemiology,
Johns Hopkins University, U.S.A.
• พ.ศ. 2510 Fellow with Distinction in Dermal Pathology,
Temple University, U.S.A.
• พ.ศ. 2514 พั ฒ นบริ ห ารศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เวชศาสตร์
ราชอาณาจั
• พ.ศ. 2514
2524อ.ว.
นักบริ
หารระดัปบอ้ สูงกังนก.พ.
รุ่นที่ 5กร รุน่ ที่ 28
ญญาวิทยาลัยษป้ฎีอบงกัั ณนฑิราชอาณาจั
• พ.ศ. 2524
2526 ปริ
แพทยศาสตรดุ
ต กิ ต ติ ม ศั กกดิร์
ยป้อมงกัหาวิ
นราชอาณาจั
จุวิฬทยาลั
าลงกรณ์
ทยาลัย กร
2524 นัอนุกบริ
สูง ก.พ. รุ่นที่ 5 ป้องกัน
• พ.ศ. 2528
มัตหิบารระดั
ัตรผู้ช�าบนาญการเวชศาสตร์
• พ.ศ. 2526 แพทย์ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
แพทยสภา
จุฬ•าลงกรณ์
มหาวิทยาลั
ย ญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. 2528
ปริญ
พ.ศ.
อนุมัติบัตกรผู
ป้องกัน
วิท•ยาลั
ยป้อ2528
งกันราชอาณาจั
ร รุ้ชน่ �ำทีนาญการเวชศาสตร์
่ 28
แพทยสภา
• พ.ศ. 2542 MMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พ.ศ. 2542
ทยาลั
หอการค้าไทย
• พ.ศ.
2554MMBA
อนุ มัมหาวิ
ติ บั ต รผู
้ ช� ายนาญการเวชศาสตร์
ทางทะเล แพทยสภา
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ประวัติ

การทำ�งาน
ตำ�แหน่งงานสำ�คัญในอดีต
ด้านองค์ความรู้

• พ.ศ.2508-2509 อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาโรคเรื้อน
ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Johns Hopkins
สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2535-2540 กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สาขาแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
• พ.ศ.2524-2540 อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2520-2548 อาจารย์พเิ ศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2535 ได้รับการประเมินผลงานวิชาการ และโปรด
เกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษด้านโรคติดเชื้อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้านองค์กรเอกชนสาธารณกุศลบำ�เพ็ญประโยชน์

• พ.ศ. 2542-2544 นายกสมาคมเวชศาสตร์ปอ้ งกันแห่ง
ประเทศไทย
• พ.ศ. 2542-2545 ประธานชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย
• พ.ศ. 2536-2545 อุปนายก สมาคมป้องกันปัญหา
จากสุราแห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2535-2540 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• พ.ศ. 2532-2542 รองประธานกรรมการบริ ห าร
มูลนิธิกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
• พ.ศ. 2534-2540 รองประธานกรรมการบริ ห าร
มูลนิธิโรคเอดส์
• พ.ศ. 2521-2546 ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ป รึ ก ษาโรคเรื้ อ น
ส�ำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
• พ.ศ. 2535-2548 ที่ปรึกษามูลนิธิ Sasakawa Health
Foundation แห่งประเทศญี่ปุ่น
• พ.ศ. 2538-2542 ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน องค์กร
ภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตำ�แหน่งงาน

ในปั จ จุ บั น

• พ.ศ.2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคติดต่อ
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ.2537 - ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการการฝึกอบรม
และสอบความรู้แพทย์ผู้ช�ำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
• พ.ศ. 2540 - ปั จ จุ บั น ที่ ป รึ ก ษากรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนา
การสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ.2538 - ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการบริ ห าร
โรงพยาบาลนวมินทร์ และโรงพยาบาลในเครือ กทม.
• พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิท่าน
ท้าวมหาพรหม โรงแรมไฮแอตเอราวัณ
• พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน บรรณาธิการ วารสารราชประชา
สมาสัย กรมควบคุมโรค
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ประวัติการท�ำงาน

และ ผลงาน

>>
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เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ

• พ.ศ.2531 แพทยศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• พ.ศ.2533 เข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยาและเหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา
เกี
ยรติยศและรางวัลที่ได้รับ
สาขาแพทยศาสตร์
•• พ.ศ.2533
โล่เกียรางวั
รติคณ
ุ ล “สั
พ.ศ.2533
กิ ตงข์ติเงิคนุ ณ” สมาคมนั
สั ม พั น ธ์กประชาสั
“สั ง ข์มเพังิ นนธ์”
แห่
งประเทศ
(สาขาสวั
สดิภาพสังคม) สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
•• พ.ศ.2534
ดีเด่กนต์ครบรอบ
พ.ศ.2535 โล่รางวั
เกียลรติศิคษณ
ุ ย์เผูก่ป้ าระยุ
ระบาดวิท25
ยาดีปีเด่นสถาบั
ในการน
บัควบคุ
ณฑิตมพัโรคฒนาบริหารศาสตร์
•• พ.ศ.2535
โล่เกียดเรติ
ุณงผูอาเซี
้ประยุยนกต์(Asian
ระบาดวิ
ทยาดีเด่น
พ.ศ.2537 แพทย์
ี ด่นคแห่
Achievement
ในการควบคุ
มโรค  
Award in Medicine)
•• พ.ศ.2537
ดีเด่นแห่งอาเซี
ยนน ดี(Asian
Achieveพ.ศ.2556 นัแพทย์
ก เวชศาสตร์
ป ้ อ งกั
เ ด่ น แห่
ง ชาติ
ment  Award
in Medicine
(สมาคมเวชศาสตร์
ปอ้ งกันแห่งประเทศไทย)
•• พ.ศ.2540
รั
ลศิษย์เก่าดีเ ด่เด่นนแห่
ครบรอบ
พ.ศ.2558บพระราชทานรางวั
นั ก บริ ห ารโรงพยาบาลดี
ง ชาติ
50
ปี
คณะแพทย์
ศ
าสตร์
จ
ฬ
ุ
าลงกรณ์
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
(สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย)
•• พ.ศ.2541
ล ศิ ษ ย์ของแพทยสภา
เ ก่ า ดี เ ด่ น ครบรอบ
50 ปี
พ.ศ.2559 ปูรางวั
ชนียแพทย์
(วาระครบรอบ
คณะสาธารณสุ
ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
48 ปี แพทยสภา)
ฯลฯ
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ประวัติการทำ�งานในอดีต
กระทรวงสาธารณสุข

รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขรวม 35 ป
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2535

• พ.ศ. 2500 ตํ า แหน ง นายแพทย ต รี กองโรคเรื้ อ น
กรมอนามัย
• พ . ศ . 2 5 1 7 น า ย แ พ ท ย  พิ เ ศ ษ ท า ง โร ค เรื้ อ น
กรมควบคุมโรคติดตอ
• พ.ศ. 2521 ผูอํานวยการกองโรคเรื้อน
• พ.ศ. 2524 ผูเชี่ยวชาญพิเศษทางเวชกรรมปองกัน
• พ.ศ. 2526 รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
• พ.ศ. 2531 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ. 2532-2534 อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
• พ.ศ. 2535 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14
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ประวัติการทำ�งานในอดีต

นอกกระทรวงสาธารณสุข

• พ.ศ.2526-2527 ที่ ป รึ ก ษาด า นสาธารณสุ ข
รองนายกรัฐมนตรีนายพิชัย รัตตกุล
• พ.ศ.2525-2535 มนตรีสมาคมโรคเรื้อนนานาชาติ
• พ.ศ.2526-2527 อนุ ก รรมการฝ  ก อบรมและสอบ
ความรูด า นเวชศาสตรผ สู งู อายุแพทยผ ชู าํ นาญการทางอายุรศาสตร
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
• พ.ศ.2526-2528 กรรมการผู  เชี่ ย วชาญที่ ป รึ ก ษา
การวิ จั ย การแพทย  สํ า นั ก งานองค  ก ารอนามั ย โลก
ภาคเอเชียอาคเนย นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย
• พ.ศ.2528-2529 ประธานกรรมการบริ ห าร
มูลนิธิศาสตราจารยนายแพทย์สมบูรณ วัชโรทัย
• พ.ศ.2528-2529 กรรมการบริหารแพทยสภา
• พ . ศ . 2 5 2 8 - 2 5 2 9 น า ย ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย  เ ก  า
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พ.ศ.2531-2534 กรรมการบริ ห ารแพทยสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ.2531-2534 อุปนายกแพทยสภาแหง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ.2530 ประธานคณะทํ า งานอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ปริญญาโททางสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ.2531-2534 กรรมการบริ ห ารและประธาน
อนุกรรมการฝายวิชาการ องคการเภสัชกรรม
• พ.ศ.2532-2535 กรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ระบาดวิทยาแหงชาติ
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• พ.ศ.2533-2534 ผู  แ ทนไทย ในกรรมการบริ ห าร
โครงการโรคเอดสโลก สํานักงานใหญ่องคการอนามัยโลก
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด์
• พ.ศ.2534 ประธานอนุกรรมการประสานงานอาเซียน
ดานสาธารณสุขและโภชนาการ
• พ.ศ.2534-2536 ประธานชมรมเวชศาสตรป อ งกันแหง
ประเทศไทย
• พ.ศ.2535 หัวหนาคณะผูแทนไทย ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่แทนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ใน
การประชุมเจรจาปญหาโรคติดตอชายแดนไทย-เมียนมาร
นครแรงกูน เมียนมาร์
• พ.ศ.2535 หัวหนาคณะผูเ ชีย่ วชาญไทยกระทรวงการตาง
ประเทศ ในการเดินทางไปชว ยวางแผนใหค วามชว ยเหลือดา น
สาธารณสุ ข , การศึ ก ษาและการเกษตร จากรั ฐ บาลไทย
แกรัฐบาลเวียดนามที่นครฮานอย
• พ.ศ.2535 หัวหนาคณะผูแทนไทย ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประชุม รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ทีน่ ครจารก าตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
• พ.ศ.2535 - 2538 กรรมการบริหาร และรองประธาน
คณะกรรมการฝา ยสาธารณสุขอนามัย สภาสังคมสงเคราะหแ หง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ.2541 บรรณาธิการ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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ผลงานเด่น
ด้านการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค

• อุทิศตนท�ำงานด้านโรคเรื้อนตลอดการปฏิบัติราชการ
(๓๕ ปี) เพื่อสนองพระราชด�ำรัสของในหลวง ร.9 ผู้ทรง
พระกรุ ณ ารั บ โครงการควบคุ ม โรคเรื้ อ นเป็ น โครงการตาม
พระราชด�ำริ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญผลักดัน นับแต่เริม่ ขยาย
โครงการฯ จนประสบความส�ำเร็จสมดังพระราชปณิธานตาม
ขัน้ ตอน มาตรฐาน และเกณฑ์การรับรองขององค์การอนามัยโลก
จนประเทศไทยได้รับการยกย่องที่ท�ำงานส�ำเร็จก่อนเป้าหมาย
ที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด
• ผลงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า (ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ) สามารถแยก พ.ร.บ.ป้องกัน
ควบคุมโรคในสัตว์ให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเฉพาะ พ.ร.บ.
ป้องกันควบคุมโรคในคน จนได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณผู้บริหาร
ดีเด่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าจาก รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ และรมว.สาธารณสุข ในปี 2543
• ผลงานด้านการสอนวิชาการควบคุมโรคเรื้อน โรคติดต่อ
ทั่วไป และโรคเอดส์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
นานาชาติ M.Sc. in Epidemiology, MPH in Urban Health
และ DTM and H
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• ผลงานด้ า นความร่ ว มมื อ กั บ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล กับกรมควบคุมโรคตดต่อ ในการศึกษา
พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปริโภคปลาดิบ
เพื่อลดปัญหาการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้รณรงค์ลด
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับได้ส�ำเร็จ
• ผลงานด้านการแสวงหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุนการวิจยั ใช้
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด
มะเร็งในตับทีส่ ำ� คัญของคนไทยในอดีต จนประสบความส�ำเร็จ
ในวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้
• การริเริม่ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลด้วยตนเอง (Self
Study Program) ส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงทางสาธารณสุข
(Mini Master of Management in Health) เพื่อช่วยสนับสนุน
งานป้องกันควบคุมโรค
ฯลฯ
ผลงานวิชาการ

• ผลงานศึกษาวิจยั และบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสาร
ทั้งในและต่างประเทศ 105 เรื่อง
• เคยร่ ว มแต่ ง หนั ง สื อ ต� ำ ราพยาธิ วิ ท ยาโรคผิ ว หนั ง
ต่างประเทศ 1 เล่ม
• คู่มือและต�ำราโรคเรื้อน 4 เล่ม ต�ำราการบริหารจัดการ
2 เล่ม ต�ำราเวชศาสตร์ป้องกันประยุกต์ 1 เล่ม
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ภาพด้านหน้า
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ภาพด้านหลัง
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วาระส�ำคัญนี้
กรมควบคุมโรคมีความยินดี
และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญเชิดชูเกียรติ

“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจ�ำปี ๒๕๖๐
พร้อมเงินรางวัล ๑ แสนบาท
แด่
ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระ รามสูต
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ประวัติ >>

นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล
(ขุนประเมินวิมลเวชช์)
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ประวัติ

การศึกษา การทำ�งาน และผลงาน
ประวัติ

นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล (ขุนประเมินวิมลเวชช์) เกิด
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2448 ปีมะเส็ง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ 141
ต�ำบลตลาดใต้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนาย
เหม็ง และนางวรรณ ต้นตระกูลจันทวิมล มีพี่น้อง 6 คน คือ
1. ขุนอภิรัตจรรยา (เมศร์ จันทวิมล) อดีตเลขานุการกรม
		 ศาสนา
2. นางสาวถวิล จันทวิมล
3. หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช (ประโมทย์ จันทวิมล) อดีต
		 อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และผูด้ แู ลนักเรียนไทยในประเทศ
		 อังกฤษ
4. นายแพทย์ ป ระเมิ น จั น ทวิ ม ล (รองอ� ำ มาตย์ โ ท
		 ขุนประเมินวิมลเวชช์)
5. นายอภั ย จั น ทวิ ม ล อดี ต อธิ บ ดี ก รมพลศึ ก ษา และ
		 กรมสามัญศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรี
		 ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
6. นายแพทย์สมัย จันทวิมล อดีตอาจารย์แผนกศัลยศาสตร์
		 คณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล และอดีตนายก
		 แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
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การศึกษา

เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
จนถึงชัน้ มัธยมปีที่ 5 ผลการเรียนดีจนได้ขา้ มชัน้ 2 ครัง้ ในระหว่าง
เรียนชั้นประถมปีที่ 2 และมัธยมปีที่ 1 เมื่อจบชั้นมัธยมปีที่ 5
ได้เข้ามากรุงเทพฯ อยู่กับญาติผู้ใหญ่คือคุณฉลอง ศิวะโกเศศ
เพือ่ เข้าเรียนต่อทีโ่ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อีก 3 ปี จบชัน้
มัธยมปีที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมีอายุเพียง 15 ปี 5 เดือน
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบ นายนอร์แมน ซัทตัน ได้ออก
หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติให้อย่างดี
พ.ศ. 2464 เข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เตรียมแพทย์) ที่หอวัง ได้รับสิทธิ
พิเศษข้ามไปเรียนห้อง 2 เพราะจบมัธยมปีที่ 8 ในขณะที่
นักเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ก็สมัครเข้าเรียนได้ สมัยนัน้ การเข้าเรียน
เตรียมแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก และยังได้
เบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ 15 บาท ท่านเรียนอยู่หอวัง 2 ปี จึงข้าม
ฟากไปเรียนต่อทีศ่ ริ ริ าชปีที่ 4-5-6 จนจบแพทย์ประกาศนียบัตร
รุ่นที่ 31 เมื่อ พ.ศ. 2468 ในขณะที่มีอายุ 20 ปี 5 เดือน
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การท�ำงาน

เริม่ เมือ่ จบจากโรงเรียนแพทย์ จึงสมัครเข้ารับราชการทีก่ รม
สาธารณสุข ซึง่ ขณะนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ.
2469 ในต�ำแหน่งแพทย์สำ� รอง ได้รบั เงินเดือนๆ ละ 80 บาท
งานของท่านตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงบัน้ ปลายของชีวติ ราชการ ต้อง
ออกไปปราบโรคระบาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มแรกก็
ไปช่วยงานปราบอหิวาตกโรคที่หน่วยปราบโรคระบาดที่สุข
ศาลา บางรัก ต่อมาได้รบั มอบหมายให้ไปรักษาการแทนหัวหน้า
หน่วยส่งเสริมสุขาภิบาล ทีอ่ ำ� เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แทนแพทย์หัวหน้าแพทย์ที่ลาอุปสมบท 3 เดือน
ในปี พ.ศ. 2471 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์หัวหน้า
หน่วยส่งเสริมสุขาภิบาล จังหวัดพิจติ ร มีพนักงานสุขาภิบาลใน
ความดูแลรับผิดชอบ 6 คน และผูช้ ว่ ยอีก 4 คน รับหน้าทีป่ ราบ
โรคพยาธิปากขอ และโรคติดต่ออื่นๆ ในท้องถิ่น
พ.ศ. 2472 ฝึกงานที่โรงพยาบาลกลาง ซึ่ง พ.ท.หลวงนิตย์
เวชชวิศษิ ฏ์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ มอบหมายให้ทา่ นฝึกเฉพาะด้าน
Venereal Diseases
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พ.ศ. 2479 ย้ายไปอยู่กองสุขภาพ กรมสาธารณสุข และ
โดยที่มีความสนใจด้านการควบคุมโรคติดต่อมาโดยตลอด จึง
ได้ย้ายไปประจ�ำกองโรคติดต่อ ซึ่งมีพระเชฏฐ์ไวทยาการ (บุญ
ชู ศีตะจิต) และคุณหลวงพยุงเวชชศาสตร์ (พยุง เกตวัล) เป็นผู้
บังคับบัญชา
ท่านใช้ชวี ติ ราชการส่วนใหญ่ในการปราบโรคติดต่อทัว่ ไปเป็น
เวลาเกือบ 30 ปี โดยได้ก้าวหน้ามาตามล�ำดับขั้นตอน ตั้งแต่
เริ่มต้นในต�ำแหน่งแพทย์ผู้ช่วย มาเป็นหัวหน้าแผนกโรคติดต่อ
กองควบคุมโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
จนกระทั่ ง เป็ น หั ว หน้ า กองควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2498 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองควบคุมโรค
ติดต่อ สังกัดกรมสาธารณสุข
พ.ศ. 2503 ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย จนถึง
เกษียณอายุ เมื่อ พ.ศ. 2509 รวมระยะเวลารับราชการอยู่
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 16 ปี และกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข อีก 24 ปี
ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอ�ำมาตย์ตรี เมื่อ
พ.ศ. 2471 รองอ�ำมาตย์โท เมื่อ พ.ศ. 2473 และเลื่อนเป็น
ขุนประเมินวิมลเวชช์ เมื่อ พ.ศ. 2474
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ผลงาน

• พ.ศ. 2490 เป็นกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
และท�ำหน้าที่เหรัญญิกของสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 24922502 รวม 10 ปี
• ทางด้านการต่างประเทศ ได้รับเหรียญสดุดีของกองทัพ
ทั้ง 3 แห่งสาธารณรัฐจีน Chines Armed Force Medal, A.I.
Class จากรั ฐ บาลจี น ในการช่ ว ยอพยพจี น คณะชาติ จ าก
ประเทศไทย ในฐานะเป็นกรรมการปลดอาวุธ ขณะด�ำรง
ต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย และเคยร่วมในคณะผูแ้ ทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยในการประชุมสมัชชาอนามัย
โลกหลายครั้ง
ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นที่ประจักษ์
ต่ อ คนรุ ่ น หลั ง ว่ า ท่ า นได้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ยความเสี ย สละ
เพื่อประชาชน ด้วยความเทิดทูนพระราชด�ำรัสของสมเด็จ
พระบรมราชชนก “ให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง
ประโยชน์ ต นเป็ น ที่ ส อง” คณะผู ้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ า ที่
ทุกระดับของกรมควบคุมโรค ขอนอบน้อม และขอคารวะ
อย่างสูงที่ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญช่วยท�ำให้ประเทศไทยปราศจากโรคติดต่ออันตราย
เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ มาเวลาอันยาวนาน
ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค
(19 กันยายน 2559) กรมควบคุมโรค ได้ขออนุญาตจาก
ทายาทของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ อัญเชิญนามของท่านเป็นชือ่
เหรียญเชิดชูเกียรติ ส�ำหรับผูอ้ ทุ ศิ ตนในงานป้องกันควบคุมโรค
เพื่อระลึกถึงคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา และเสีย
สละตนในงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้
กับผู้ที่ท�ำงานด้านสาธารณสุขได้เจริญรอยตาม และได้จัดให้มี
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พิธีประกาศ เกียรติคุณมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมิน
วิมลเวชช์ ”นี้ เพือ่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บคุ คลผูท้ อี่ ทุ ศิ ตน
และเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องผูท้ ที่ ำ� งานด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ ผูอ้ ทุ ศิ ตนในงานป้องกันควบคุมโรค ทีส่ ามารถใช้ความรู้
ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์
แก่ สั ง คมและประเทศชาติ ทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข โดยเป็นบุคคลทีม่ ปี ระวัตกิ ารท�ำงานป้องกันควบคุมโรค
มาอย่างต่อเนือ่ ง ยาวนาน จนประสบความส�ำเร็จ ก่อเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทั้งด้านบริหาร
บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมี
ผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ และมี
ผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
เรียบเรียงจาก
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล
(25 กรกฎาคม 2541 หน้า 26-32). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชาชน, 2541.
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