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เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
ประจ�ำปี ๒๕๖๐

แด่ 
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ธีระ รำมสูต

ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อน

 (ร่ำง) กรอบแผนยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี
ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่

ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ สิงหำคม – ๑ กันยำยน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำ่วนำง จังหวัดกระบี่

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
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ก�าหนดการ
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่ำวนำง จังหวัดกระบี่

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน บริเวณหน้าห้องประชมุ 

เวลา 09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม

ประธานในพิธี : นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

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 

 ผูอุ้ทิศตนเพือ่งานป้องกนัควบคมุโรค

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�าแพงเพชร)

มารดาชื่อ  นางเยื้อน รามสูต

  สมรสกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

อดีตรองผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน   

  มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุตร 3 คน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต 
เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2474 ปัจจุบันอายุ  86 ปี

 บิดาชื่อ “ขุนรามสูตโกษากร”

(ต้นตระกูลเดิมเป็นเจ้าเมืองก�าแพงเพชร)

มารดาชื่อ  นางเยื้อน รามสูต

  สมรสกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

อดีตรองผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน   

  มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุตร 3 คน
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คนเรำอยู่ที่ไหน
ต้องให้เกิดผลงำน 
ถ้ำวันนี้ยังมีปัญหำ

ต้องอดทน  ค่อยๆ แก้ไข
และหมั่นพัฒนำตนเองเสมอๆ  

รอเมื่อโอกำสมำถึง
เรำก็พร้อมพอดี
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ประวัติ >>
ศาสตราจารย์

นายแพทย์ธีระ รามสูต
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ประวัติ
การศึกษา

	 •	 พ.ศ.	2500	แพทย์ศาสตร์บณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

	 •	 พ.ศ.	2503	สาธารณสขุศาสตร์มหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยั

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	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	 ทาง

รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	 พ.ศ.	2514	อ.ว.	เวชศาสตร์ป้องกนัราชอาณาจักร	รุ่นที	่28

	 •	 พ.ศ.	 2524	 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 •	 พ.ศ.	2524	นักบริหารระดับสูง	ก.พ.	รุ่นที่	5

	 •	 พ.ศ.	 2526	 แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 พ.ศ.	2528	อนุมัติบัตรผู้ช�านาญการเวชศาสตร์ป้องกัน	

แพทยสภา

	 •	 พ.ศ.	2542	MMBA	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7

ประวัติ
การศึกษา

	 •	 พ.ศ.	2500	แพทย์ศาสตร์บณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

	 •	 พ.ศ.	2503	สาธารณสขุศาสตร์มหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยั

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	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	 ทาง

รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	 พ.ศ.	2524	นักบริหารระดับสูง	ก.พ.	รุ่นที่	5

	 •	 พ.ศ.	 2526	 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 พ.ศ.	2528	อนุมัติบัตรผู้ช�านาญการเวชศาสตร์ป้องกัน	

แพทยสภา

	 •	 พ.ศ.	 2528	 ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุน่ที	่28

	 •	 พ.ศ.	2542	MMBA	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 •	 พ.ศ.	 2554	 อนุมัติบัตรผู ้ช�านาญการเวชศาสตร  ์

ทางทะเล	แพทยสภา
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ประวัติ
การทำางาน

 • พ.ศ.2508-2509 อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาโรคเรื้อน 

ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Johns Hopkins  

สหรัฐอเมริกา

 • พ .ศ .  2535-2540 กรรมการผู ้ ท ร งคุณวุฒ ิ

สาขาแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 • พ.ศ.2524-2540 อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2520-2548 อาจารย์พเิศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ. 2535 ได้รับการประเมินผลงานวิชาการ และโปรด

เกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษด้านโรคติดเชื้อ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต�าแหน่งงานส�าคัญในอดีต
ด้านองค์ความรู้
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 • พ.ศ. 2542-2544 นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่ง

ประเทศไทย

 • พ.ศ. 2542-2545 ประธานชมรมร่วมใจราชประชาสมาสยั

 • พ.ศ. 2536-2545 อุปนายก สมาคมป้องกันปัญหา 

จากสุราแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2535-2540 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 • พ.ศ. 2532-2542 รองประธานกรรมการบริหาร 

มูลนิธิกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

 • พ.ศ. 2534-2540 รองประธานกรรมการบริหาร 

มูลนิธิโรคเอดส์

 • พ.ศ. 2521-2546 ผู ้เช่ียวชาญที่ปรึกษาโรคเรื้อน 

ส�านกังานใหญ่องค์การอนามยัโลก นครเจนวีา สวติเซอร์แลนด์                      

 • พ.ศ. 2535-2548 ที่ปรึกษามูลนิธิ Sasakawa Health 

Foundation แห่งประเทศญี่ปุ่น

 • พ.ศ. 2538-2542 ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน องค์กร

ภาคเอกชนต่อต้านยาเสพตดิ สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านองค์กรเอกชนสาธารณกุศลบ�าเพ็ญประโยชน์
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 • พ.ศ.2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ 

ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคติดต่อ 

และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ.2537 - ปัจจบัุน ประธานอนุกรรมการการฝึกอบรม

และสอบความรู้แพทย์ผู้ช�านาญการ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา

 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนา 

การสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

โรงพยาบาลนวมินทร์ และโรงพยาบาลในเครือ กทม.

 • พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิท่าน 

ท้าวมหาพรหม โรงแรมไฮแอตเอราวัณ

 • พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน บรรณาธิการ วารสารราชประชา

สมาสัย กรมควบคุมโรค

ตำาแหน่งงาน
ในปัจจุบัน

Inbook pc5.indd   10 8/14/2017   10:44:10 AM



11

Inbook pc5.indd   11 8/14/2017   10:44:11 AM



12

ประวัติการทำางาน
และ ผลงาน >>

Inbook pc5.indd   12 8/14/2017   10:44:11 AM



13

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ
	 •	 พ.ศ.2533	โล่เกียรตคิณุ	“สงัข์เงนิ”	สมาคมนกัประชาสมัพนัธ์

แห่งประเทศ

	 •	 พ.ศ.2534	รางวลัศษิย์เก่าดีเด่น	ครบรอบ	25	ปี	สถาบนั

บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

	 •	 พ.ศ.2535	 โล่เกียรติคุณผู้ประยุกต์ระบาดวิทยาดีเด่น 

ในการควบคุมโรค		

	 •	 พ.ศ.2537	 แพทย์ดีเด่นแห่งอาเซียน	 (Asian	 Achieve-

ment		Award	in	Medicine

	 •	 พ.ศ.2540	รบัพระราชทานรางวลัศษิย์เก่าดเีด่นครบรอบ	

50	ปี	คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 พ.ศ.2541	 รางวัลศิษย์เก ่าดีเด ่นครบรอบ	 50	 ปี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		

13

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ
	 •	 พ.ศ.2531		 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

(จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)

	 •	 พ.ศ.2533	 เข็มศิลปวิทยาและเหรียญดุษฎีมาลา 

สาขาแพทยศาสตร์

	 •	 พ.ศ.2533	 รางวัล กิตติคุณสัมพันธ ์ 	 “สั งข ์ เงิน” 

(สาขาสวสัดภิาพสงัคม)	สมาคมนักประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย

	 •	 พ.ศ.2535	โล่เกยีรตคิณุผูป้ระยกุต์ระบาดวทิยาดเีด่นในการ

ควบคมุโรค	

	 •	 พ.ศ.2537	แพทย์ดเีด่นแห่งอาเซยีน	(Asian	Achievement	

Award	in	Medicine)

	 •	 พ.ศ.2556		 นักเวชศาสตร ์ป ้องกันดี เด ่นแห ่งชาติ 

(สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย)	

	 •	 พ.ศ.2558	 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด ่นแห่งชาต ิ

(สมาคมนกับรหิารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย)

	 •	 พ.ศ.2559	 ปูชนียแพทย์	 ของแพทยสภา	 (วาระครบรอบ 

48	ปี	แพทยสภา)

ฯลฯ
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	 •	 พ.ศ.	 2500	 ตําแหนงนายแพทยตรี	 กองโรคเร้ือน 

กรมอนามัย

	 •	 พ . ศ . 2517 	 น า ย แพทย  พิ เ ศ ษท า ง โ ร ค เ ร้ื 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

ประวัติการทำางานในอดีต
กระทรวงสาธารณสุข
รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขรวม 35 ป 
ตั้งแต่ป พ.ศ. 2500-2535
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 • พ.ศ .2526-2527 ที่ ปรึ กษาด ้ านสาธารณสุข 

รองนายกรัฐมนตรีนายพิชัย รัตตกุล

 • พ.ศ.2525-2535 มนตรีสมาคมโรคเรื้อนนานาชาติ

 • พ.ศ.2526-2527 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

ความรูด้้านเวชศาสตร์ผูส้งูอายแุพทย์ผูช้�านาญการทางอายรุศาสตร์ 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 • พ.ศ.2526-2528 กรรมการผู ้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา 

การวิ จั ยการแพทย ์  ส� า นักงานองค ์การอนามัย โลก 

ภาคเอเชียอาคเนย์ นครนิวเดลี  ประเทศอินเดีย

 • พ.ศ .2528-2529 ประธานกรรมการบริหาร 

มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย

 • พ.ศ.2528-2529 กรรมการบริหารแพทยสภา

 • พ . ศ .2528 -2529  นายกสมาคมศิ ษ ย ์ เ ก ่ า 

คณะแพทยศาสตร์์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พ.ศ.2531-2534 กรรมการบริหารแพทยสมาคม 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ.2531-2534 อปุนายกแพทยสภาแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ.2530 ประธานคณะท�างานอนุมัติหลักสูตร 

ปริญญาโททางสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  

 • พ.ศ.2531-2534 กรรมการบริหารและประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  องค์การเภสัชกรรม

 • พ.ศ.2532-2535 กรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ระบาดวิทยาแห่งชาติ

ประวัติกำรท�ำงำนในอดีต
นอกกระทรวงสาธารณสุข
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 • พ.ศ.2533-2534 ผู ้แทนไทย ในกรรมการบริหาร

โครงการโรคเอดส์โลก ส�านักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก 

นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • พ.ศ.2534 ประธานอนุกรรมการประสานงานอาเซียน

ด้านสาธารณสุขและโภชนาการ

 • พ.ศ.2534-2536 ประธานชมรมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่ง

ประเทศไทย

 • พ.ศ.2535 หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน

การประชุมเจรจาปัญหาโรคติดต่อชายแดนไทย-เมียนม่าร์ 

นครแรงกูน เมียนม่าร์

 • พ.ศ.2535 หัวหน้าคณะผูเ้ช่ียวชาญไทยกระทรวงการต่าง

ประเทศ  ในการเดนิทางไปช่วยวางแผนให้ความช่วยเหลอืด้าน

สาธารณสุข, การศึกษาและการเกษตร จากรัฐบาลไทย

แก่รัฐบาลเวียดนามที่นครฮานอย

 • พ.ศ.2535 หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการ

ประชมุ รฐัมนตรสีาธารณสขุอาเซยีน ทีน่ครจาร์กาต้า  ประเทศ

อินโดนีเซีย

 • พ.ศ.2535 - 2538 กรรมการบริหาร และรองประธาน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสขุอนามยั สภาสงัคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ.2541 บรรณาธิการ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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 • อุทิศตนท�างานด้านโรคเรื้อนตลอดการปฏิบัติราชการ 

(35 ปี) เพื่อสนองพระราชด�ารัสของในหลวง ร.9 ผู้ทรง 

พระกรุณารับโครงการควบคุมโรคเรื้อนเป็นโครงการตาม 

พระราชด�าร ิโดยเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัผลกัดัน นับแต่เร่ิมขยาย

โครงการฯ จนประสบความส�าเร็จสมดังพระราชปณิธานตาม 

ขัน้ตอน มาตรฐาน และเกณฑ์การรบัรองขององค์การอนามยัโลก 

จนประเทศไทยได้รับการยกย่องที่ท�างานส�าเร็จก่อนเป้าหมาย

ที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด

 • ผลงานด้านการป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า (ขณะด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ) สามารถแยก พ.ร.บ.ป้องกัน

ควบคุมโรคในสัตว์ให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รบัผดิชอบ โดยมกีระทรวงสาธารณสขุรบัผดิชอบเฉพาะ พ.ร.บ.

ป้องกันควบคุมโรคในคน จนได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณผู้บริหาร

ดเีด่นในการป้องกนัควบคมุโรคพษิสนุขับ้าจาก 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

ผลงานเด่น
ด้านการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
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 • ผลงานด้านความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวทิยาลัยมหิดล กับกรมควบคุมโรคตดต่อ ในการศึกษา

พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปริโภคปลาดิบ 

เพื่อลดปัญหาการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้รณรงค์ลด

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับได้ส�าเร็จ

 • ผลงานด้านการแสวงหาแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนการวจิยัใช้

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด

มะเรง็ในตบัทีส่�าคญัของคนไทยในอดตี จนประสบความส�าเร็จ

ในวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้

 • การรเิริม่พฒันาหลกัสตูรการศกึษาทางไกลด้วยตนเอง (Self 

Study Program) ส�าหรบัพัฒนาผูบ้รหิารระดับสงูทางสาธารณสขุ 

(Mini Master of Management in Health) เพื่อช่วยสนับสนุน

งานป้องกันควบคุมโรค

ฯลฯ

ผลงานวิชาการ
 • ผลงานศกึษาวจิยั และบทความวชิาการเผยแพร่ในวารสาร

ทั้งในและต่างประเทศ 105 เรื่อง 

 • เคยร ่วมแต ่งหนังสือต�าราพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง 

ต่างประเทศ 1 เล่ม 

 • คู่มือและต�าราโรคเรื้อน 4 เล่ม ต�าราการบริหารจัดการ 

2 เล่ม ต�าราเวชศาสตร์ป้องกันประยุกต์ 1 เล่ม
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ภาพด้านหน้า

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ภาพด้านหลัง

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วาระสำาคัญนี้
กรมควบคุมโรคมีความยินดี
และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ

เหรียญเชิดชูเกียรติ
“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจำาปี ๒๕๖๐
พร้อมเงินรางวัล ๑ แสนบาท

แด่
ศาสตราจารย์

นายแพทย์ธีระ รามสูต  
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ประวัติ >>
นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล 

(ขุนประเมินวิมลเวชช์)
“สัตบุรุษ ผู้ยิ้มและ

เมตตาต่อคนทุกชั้น”
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ประวัติ
การศึกษา การท�างาน และผลงาน

ประวัติ
 นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล (ขุนประเมินวิมลเวชช์) เกิด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2448 ปีมะเส็ง ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่ 141 

ต�าบลตลาดใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนาย

เหม็ง และนางวรรณ ต้นตระกูลจันทวิมล มีพี่น้อง 6 คน คือ 

 1. ขุนอภิรัตจรรยา (เมศร์ จันทวิมล) อดีตเลขานุการกรม 

  ศาสนา

 2. นางสาวถวิล จันทวิมล

 3. หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช (ประโมทย์ จันทวิมล) อดีต 

  อธบิดกีรมอาชีวศกึษา และผูดู้แลนกัเรยีนไทยในประเทศ 

  อังกฤษ

 4. นายแพทย ์ประเมิน จันทวิมล (รองอ�ามาตย ์ โท 

  ขุนประเมินวิมลเวชช์)

 5. นายอภัย จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และ 

  กรมสามัญศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรี 

  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

 6. นายแพทย์สมยั จนัทวมิล อดีตอาจารย์แผนกศลัยศาสตร์  

  คณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล และอดีตนายก 

  แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
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การศึกษา
	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จังหวัดจันทบุรี	

จนถงึชัน้มธัยมปีที	่5	ผลการเรยีนดจีนได้ข้ามชัน้	2	ครัง้	ในระหว่าง

เรียนชั้นประถมปีที่	2	และมัธยมปีที่	1	เมื่อจบชั้นมัธยมปีที่	5	

ได้เข้ามากรุงเทพฯ	อยู่กับญาติผู้ใหญ่คือคุณฉลอง	 ศิวะโกเศศ	

เพ่ือเข้าเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	อกี	3	ปี	จบชัน้

มัธยมปีที่	8	เมื่อ	พ.ศ.	2463	โดยมีอายุเพียง	15	ปี	5	เดือน	

อาจารย์ใหญ่โรงเรยีนสวนกุหลาบ	นายนอร์แมน	ซทัตนั	ได้ออก

หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติให้อย่างดี

	 พ.ศ.	 2464	 เข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (เตรียมแพทย์)	 ที่หอวัง	 ได้รับสิทธิ

พิเศษข้ามไปเรียนห้อง	 2	 เพราะจบมัธยมปีที่	 8	 ในขณะที่

นกัเรยีนจบมธัยมปีที	่6	กส็มคัรเข้าเรยีนได้	สมยัน้ันการเข้าเรียน

เตรียมแพทย์	 ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก	 และยังได้

เบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ	15	บาท	ท่านเรียนอยู่หอวัง	2	ปี	จึงข้าม

ฟากไปเรยีนต่อทีศ่ริริาชปีที	่4-5-6	จนจบแพทย์ประกาศนียบตัร

รุ่นที่	31	เมื่อ	พ.ศ.	2468	ในขณะที่มีอายุ	20	ปี	5	เดือน	
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การท�างาน
	 	เริม่เมือ่จบจากโรงเรยีนแพทย์	จงึสมคัรเข้ารบัราชการทีก่รม

สาธารณสขุ	ซึง่ขณะนัน้ขึน้อยูกั่บกระทรวงมหาดไทย	ในปี	พ.ศ.	

2469	ในต�าแหน่งแพทย์ส�ารอง	ได้รบัเงนิเดือนๆ	ละ	80	บาท	

งานของท่านตัง้แต่แรกเริม่จนถงึบัน้ปลายของชวีติราชการ	ต้อง

ออกไปปราบโรคระบาดในจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศ	เริ่มแรกก็

ไปช่วยงานปราบอหิวาตกโรคที่หน่วยปราบโรคระบาดที่สุข

ศาลา	บางรกั	ต่อมาได้รบัมอบหมายให้ไปรกัษาการแทนหวัหน้า

หน่วยส่งเสรมิสขุาภบิาล	ทีอ่�าเภอสชิล	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

แทนแพทย์หัวหน้าแพทย์ที่ลาอุปสมบท	3	เดือน	

	 ในป	ี พ.ศ.	 2471	ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์หัวหน้า

หน่วยส่งเสรมิสขุาภบิาล	จงัหวดัพจิติร	มพีนกังานสขุาภบิาลใน

ความดแูลรบัผดิชอบ	6	คน	และผูช่้วยอกี	4	คน	รบัหน้าทีป่ราบ

โรคพยาธิปากขอ	และโรคติดต่ออื่นๆ	ในท้องถิ่น	

	 พ.ศ.	2472	ฝึกงานที่โรงพยาบาลกลาง	ซึ่ง	พ.ท.หลวงนิตย์

เวชชวศิษิฏ์	เป็นผูอ้�านวยการ	มอบหมายให้ท่านฝึกเฉพาะด้าน	

Venereal Diseases 

Inbook pc5.indd   23 8/14/2017   11:08:04 AM



24

 พ.ศ. 2479 ย้ายไปอยู่กองสุขภาพ กรมสาธารณสุข และ

โดยที่มีความสนใจด้านการควบคุมโรคติดต่อมาโดยตลอด จึง

ได้ย้ายไปประจ�ากองโรคติดต่อ ซึ่งมีพระเชฏฐ์ไวทยาการ (บุญ

ชู ศีตะจิต) และคุณหลวงพยุงเวชชศาสตร์ (พยุง เกตวัล) เป็นผู้

บังคับบัญชา

 ท่านใช้ชวีติราชการส่วนใหญ่ในการปราบโรคตดิต่อทัว่ไปเป็น

เวลาเกือบ 30 ปี โดยได้ก้าวหน้ามาตามล�าดับขั้นตอน ตั้งแต่

เริ่มต้นในต�าแหน่งแพทย์ผู้ช่วย มาเป็นหัวหน้าแผนกโรคติดต่อ 

กองควบคุมโรคติดต่อ  กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 

จนกระทั่งเป็นหัวหน้ากองควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2498 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองควบคุมโรค

ติดต่อ สังกัดกรมสาธารณสุข

 พ.ศ. 2503 ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย จนถึง

เกษียณอายุ เม่ือ พ.ศ. 2509 รวมระยะเวลารับราชการอยู่

กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 16 ปี และกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข อีก 24 ปี 

 ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอ�ามาตย์ตรี เมื่อ 

พ.ศ. 2471 รองอ�ามาตย์โท เมื่อ พ.ศ. 2473 และเลื่อนเป็น

ขุนประเมินวิมลเวชช์ เมื่อ พ.ศ. 2474 
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ผลงาน
 • พ.ศ. 2490 เป็นกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

และท�าหน้าที่เหรัญญิกของสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2492-

2502 รวม 10 ปี 

 • ทางด้านการต่างประเทศ ได้รับเหรียญสดุดีของกองทัพ

ทั้ง 3 แห่งสาธารณรัฐจีน Chines Armed Force Medal, A.I. 

Class จากรัฐบาลจีนในการช่วยอพยพจีนคณะชาติจาก

ประเทศไทย ในฐานะเป็นกรรมการปลดอาวุธ ขณะด�ารง

ต�าแหน่งรองอธิบดีกรมอนามยั และเคยร่วมในคณะผูแ้ทนจาก

กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทยในการประชมุสมชัชาอนามยั

โลกหลายครั้ง

 ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นที่ประจักษ ์

ต ่อคนรุ ่นหลังว ่าท ่านได้ปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ 

เพื่อประชาชน ด้วยความเทิดทูนพระราชด�ารัสของสมเด็จ

พระบรมราชชนก “ให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง 

ประโยชน์ตนเป็นที่สอง” คณะผู ้บริหาร และเจ้าหน้าที ่

ทุกระดับของกรมควบคุมโรค ขอนอบน้อม และขอคารวะ 

อย่างสูงที่ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นก�าลัง

ส�าคัญช่วยท�าให้ประเทศไทยปราศจากโรคติดต่ออันตราย 

เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ มาเวลาอันยาวนาน 

 ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค 

(19 กันยายน 2559) กรมควบคุมโรค ได้ขออนุญาตจาก

ทายาทของท่านขนุประเมนิวมิลเวชช์ อญัเชญินามของท่านเป็นชือ่

เหรยีญเชดิชเูกยีรต ิส�าหรบัผูอ้ทุศิตนในงานป้องกนัควบคมุโรค 

เพื่อระลึกถึงคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา และเสีย

สละตนในงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้

กับผู้ที่ท�างานด้านสาธารณสุขได้เจริญรอยตาม และได้จัดให้มี
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เรียบเรียงจาก 

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล 

(25 กรกฎาคม 2541 หน้า 26-32). กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ประชาชน, 2541.

พิธีประกาศ เกียรติคุณมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมิน 

วมิลเวชช์ ”นี ้เพือ่ยกย่องและเชิดชูเกียรตใิห้แก่บคุคลผูท้ีอ่ทุศิตน 

และเป็นแบบอย่างทีดี่ของผูท้ีท่�างานด้านการป้องกนัควบคมุโรค

และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียง

เกยีรตคิณุผูอ้ทุศิตนในงานป้องกนัควบคมุโรค ทีส่ามารถใช้ความรู้

ความสามารถประกอบวชิาชพีด้านการสาธารณสขุให้เกดิประโยชน์

แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ โดยเป็นบุคคลทีม่ปีระวตักิารท�างานป้องกนัควบคมุโรค

มาอย่างต่อเนือ่ง ยาวนาน จนประสบความส�าเร็จ ก่อเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทั้งด้านบริหาร 

บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมี

ผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ และมี 

ผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
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