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เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
ประจ�ำปี ๒๕๖๓

แด่ 
ศำสตรำจำรย์เกียรติยศ

นำยแพทย์สงครำม ทรัพย์เจริญ

ในกำรประชุมวิชำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
กับกำรเปลี่ยนแปลง
สู่ยุค New Normal

ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
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พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
แด่ ศาสตราจารย์เกียรติยศ

นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจ�าปี ๒๕๖๓

“ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่
สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติยศ
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

8 กันยายน 2563
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ก�าหนดการ
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal

ประจ�าปี ๒๕๖๓
และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
เหรียญ“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑-๒-๓

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

13.30-14.30 น. พธิเีปิดการประชมุ
• กล่าวรายงาน โดย 
 นายแพทย์สขุมุ กาญจนพิมาย 
 ปลดักระทรวงสาธารณสขุ
• กล่าวเปิด โดย นายอนทุนิ ชาญวรีกลุ 
 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ 
  กระทรวงสาธารณสขุ
• มอบเหรยีญเชดิชเูกยีรติ 
 “ขนุประเมนิวมิลเวชช์” จ�านวน 1 รางวลั 
 (ศาสตราจารย์เกยีรตยิศ
 นายแพทย์สงคราม ทรพัย์เจรญิ)
• มอบโล่รางวัลผลงานวิชาการยอดเย่ียม  
 จ�านวน 6 รางวลั
• มอบนโยบาย โดย นายอนุทิน ชาญวรีกลุ  
 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ        
 กระทรวงสาธารณสขุ



ศาสตราจารย์เกียรติยศ
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 

เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2470 ปัจจุบันอายุ 93 ปี
 บิดาชื่อ นายเลี้ยง ทรัพย์เจริญ
มารดาชื่อ นางลาภ ทรัพย์เจริญ

พี่น้องรวม 7 คน เป็นบุตรคนแรก
คู่สมรส คุณหญิงสุมนา ทรัพย์เจริญ จ�านวนบุตร 2 คน

นายแพทย์โอรส ทรัพย์เจริญ และนายชนม์ชนก ทรัพย์เจริญ
ภูมิล�าเนา จังหวัดสมุทรสงคราม



งำนที่ยำก 
เรำต้องมุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้ 

เพรำะใช้เวลำยำวนำน
กว่ำจะส�ำเร็จ

ต้องรอคอยจังหวะที่เหมำะสม...
ในกำรผลักดัน
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ประวัติ >>
ศาสตราจารย์เกียรติยศ

นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ ปี พ.ศ.2494
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ประวัติ
การศึกษา

 • พ.ศ. 2495 แพทยศาสตรบณัฑิต จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ (มหาวทิยาลยัมหดิล
ในปัจจบุนั) 
 • พ.ศ. 2497 นายแพทย์โท ได้รบัทุน MSA ธนาคารโลก 
(World Bank) ไปศกึษาอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 
ที ่ College of Chest Physicians and Surgeons, School of 
Public Health, Columbia University, New York สหรฐัอเมรกิา 
ได้รบัปรญิญา M.P.H. (Occupational Medicine)
 • พ.ศ. 2498-2501 ศึกษาต่อด้านโรคทรวงอก ที่ 
Montefiore Medical Center, New York (affiliated with 
Columbia University) และ พ.ศ.2500 ได้รับเลือกเป็น Chief 
Resident ระหว่างศึกษาฝึกอบรม และได้รับทุนจาก American 
Lung and Health Association เป็นกรณีพิเศษ เพื่อศึกษา 
Postgraduate course ด้านสมรรถภาพปอด ที่ Harvard 
Medical School
 • พ.ศ.2501 ได้รับอนุมัติให้เป็น Fellow of American 
College of Chest Physicians
 • พ.ศ 2521 ได้รบั อ.ว.อายรุศาสตร์โรคทรวงอก 
 • พ.ศ.2527 ได้รบั อ.ว.โรคระบบการหายใจ และเวชศาสตร์
ฉกุเฉิน 



8

ประวัติ
การทำางาน
(ตำาแหน่งในอดีต)

 • พ.ศ.2495 นายแพทย์ตรี กองแพทย์ กรมชลประทาน 
 • พ.ศ.2497 นายแพทย์โท กองแพทย์ กรมชลประทาน
 • พ.ศ.2501 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพล 
(ช่วงระหว่างก่อสร้าง 6 ปี) ได้ปฏิบัติงานท้ังด้านรักษาและ
เวชกรรมป้องกันโรคฝุ่นหินในปอด (Silicosis) ส�าหรับคนงาน
เจาะอุโมงค์ผ่านภูเขา โรงงานย่อยหินในบริเวณก่อสร้าง 
 • พ.ศ.2503 นายแพทย์เอก โรงพยาบาลชลประทาน
 • พ.ศ.2510 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกรด็ นนทบุรแีละหัวหน้าแผนกอายรุกรรม
 • พ.ศ.2522-2530 ผูอ้�านวยการกองแพทย์ ควบคมุดูแล
โรงพยาบาลของโครงการก่อสร้างเขื่อนใหญ่อีก 3 แห่งและ
สถานพยาบาลในหน่วยงานชลประทานเขตต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลชลประทานด้วย ได้พัฒนา 
โรงพยาบาลชลประทานทัง้ด้านบริการและวชิาการ เชญิอาจารย์
ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจากคณะแพทยศาสตร์ต ่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
มาช่วยสอนและปฏิบัติงาน ส่งแพทย์ใช้ทุนไปศึกษาความ
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เช่ียวชาญในสาขาวิชาหลักทั้งหมดรวมทั้งพยาธิวิทยา ท�าให้
แพทยสภารบัรองให้เป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์ฝึกหดัแห่งแรก
ในจงัหวดันนทบรีุ รฐับาลให้โอนไปอยูใ่นสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
5 ปี และต่อมามหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒเห็นว่าโรงพยาบาล
ชลประทานมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นสถาบันการสอนนกัศกึษาแพทย์
และฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านของมหาวิทยาลัย ฯ จึงขอโอน
โรงพยาบาลชลประทานมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย ฯ
 • พ.ศ.2504 แพทย์ท่ีปรกึษาของโรงพยาบาลประสานมติร 
(โรคปอด) เมื่อสมาคมปราบวัณโรค ฯ โดย พระบ�าราศนราดูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบ 
โรงพยาบาลจากมูลนิธิอื้อจือเหลียงให้สมาคมฯ มาด�าเนินการ
 • พ.ศ. 2519-2527 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโรคปอด 
กรุงเทพ (ประสานมิตร) และเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารของ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 • เป ็นผู ้ด�าเนินการขอให้กระทรวงการคลังอนุมัติให ้
โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ (โรงพยาบาลประสานมิตร) ของ
สมาคมปราบวัณโรค ฯ เป็นโรงพยาบาลที่ข้าราชการและ
ครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ�านวนเหมือน
โรงพยาบาลของทางราชการ (พระราชกฤษฏีกาเก่ียวกับ
สวัสดิการของข้าราชการ)
 • ริเริ่มเปิดคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ
ในขณะที่รณรงค์เรื่องอันตรายของบุหรี่
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ตำาแหน่ง
ทำงวิชำกำร

 • พ.ศ. 2513 ขณะด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ชลประทาน ได้ส่งผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารการ
แพทย์สารศริริาช ให้ส�านักงานกพ.พจิารณาเหน็ชอบเลือ่นเป็น
ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์พิเศษทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งทางวชิาการแพทย์เฉพาะทางคนเดยีวของประเทศไทย 
(ก่อนแพทยสภาอนมุตัหิลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือวฒิุบัตร (ว.ว.) และ
หนังสืออนุมัติ (อ.ว.) ของแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ 
 • พ.ศ.2524 ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการโดย
แพทยสภา เป็นผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ ด้านอายรุศาสตร์โรคทรวงอก
 • พ.ศ.2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนไปรับ
ราชการในส�านกัพระราชวงั ด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์ระดับ 10 
ท�าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ประจ�าพระองค์
 • พ.ศ.2534 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาการใน
ต�าแหน่งแพทย์ประจ�าพระองค์ (รัชกาลที่ 9)
 • พ.ศ.2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแพทย์
ประจ�าพระองค์ (รัชกาลที่ 9)
 • พ.ศ.2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายแพทย์ระดับ 11 ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจ�าพระองค์ 
(รัชกาลที่ 9) และแพทย์ประจ�าพระองค์ (รัชกาลที่ 10) 
ในปี พ.ศ.2559
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ด้ำนแพทยศำสตร์ศึกษำและวิชำกำร
 • พ.ศ.2518 พบโรคปอดอักเสบจากเชื้อ Mycoplasma 
Pneumoniae เป็นรายแรกในประเทศไทย และตีพิมพ์รายงาน
ผู้ป่วย Mycoplasma Pneumonia รายแรกของประเทศไทยใน
วารสารจดหมายเหตุแพทยสมาคม (จพสท) เผยแพร่ในต่าง
ประเทศอยู่ใน INDEX MEDICUS
 • พ.ศ.2526 พบโรคปอดอกัเสบจากเช้ือ Legionella pneu-
mophila ตีพิมพ์เป็นรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย
 • เขียนต�าราและตีพิมพ์บทความวิชาการด้านโรคทรวงอก
และโรคระบบการหายใจที่ส�าคัญ 15 เรื่อง
 

ด้ำนวิชำกำร กำรสอน และวิทยำกร
 • พ.ศ.2526 ประธานอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบความ
รู้ความช�านาญ สาขาโรคทางเดนิหายใจราชวทิยาลยัอายรุแพทย์ 
 • พ.ศ.2523 รองประธานกรรมการรบัรองสถาบนัฝึกอบรม
แพทย์ฝึกหัด (แพทยสภา) จนถงึเปลีย่นระบบเป็นแพทย์ฝึกทกัษะ
 • พ.ศ.2511 – 2523อาจารย์พิเศษช่วยสอนนักศึกษา

งำนพิเศษ
ในอดีต
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แพทย์ แพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจ�าบ้าน และเป็นผู้บรรยาย
วิชาเลือกอายุรศาสตร์ระบบการหายใจของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงแรกของการเปิดสอนทางคลินิก
ของคณะแพทยศาสตร์ฯ 
 • พ.ศ.2519-2522 อาจารย ์พิ เศษวิชา Cl in ical 
Pharmaco logy หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • พ.ศ.2524-2528 เป็นผูแ้ทนแพทยสภา โดยส�านกังาน 
กพ. แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาผลงานของผู้ขอประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแพทย์
ของข้าราชการพลเรือน(กพ.) 
 ต่อมา ส�านักงานกพ.ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และเป็น
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ เวชกรรม
ป้องกันและสาธารณสุข เพ่ือประเมินต�าแหน่งนายแพทย์
เชี่ยวชาญและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จึงได้เสนอให้ ส�านักงาน 
กพ.พจิารณาให้ความเห็นชอบแพทย์ทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชมุชน, โรงพยาบาลประจ�าจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย์ และแพทย์
ที่ท�างานในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีโอกาสรับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเวชกรรมป้องกันได้ 
 • พ.ศ.2525-2530 ประธานกรรมการผูท้รงคณุวฒุสิาขา
การแพทย์ศาสตร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
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 • พ.ศ.2528 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการต�าแหน่งศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์ของทบวง
มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2505 – ปัจจุบัน วิทยากรอบรมวิชาการด้านโรค
ทรวงอก ของ สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 • พ . ศ .2507  วิ ท ย า ก ร ใ นก า รป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานและผู้บรรยายเรื่องโรคทรวงอก ในการประชุม
วิชาการในประเทศและต่างประเทศ
 • วิทยากรในการสอนและอบรมวิชาการของชมรมโรค 
ติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง “ Mycoplasma Infection”
 • พ.ศ.2523 วิทยากรหลักสูตรหลังปริญญา Common 
Problems in Respiratory Diseases คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
 • พ.ศ.2526 วิทยากรในการประชุมวิชาการแพทย์ประจ�า
ปี ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง “Current 
Concepts in Tuberculosis 2526 ”
 • พ.ศ.2527-2529 คณะบรรณาธิการวารสารการแพทย์ 
จดหมายเหตุแพทยสมาคมฯ (จพสท.), พ.ศ.2535 วารสาร
วัณโรคและโรคทรวงอก ของสมาคมปราบวัณโรคฯ และ 
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พ.ศ.2529 วารสาร Internal Medicine ของราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์
 • พ.ศ.2528 สอนและฝ ึกอบรมแพทย์ฝ ึกหัดของ 
โรงพยาบาลชลประทาน
 • พ.ศ.2541 องค์การอนามัยโลกแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจด้านการรักษาวัณโรคระยะสั้น แบบม ี
พี่เลี้ยง (DOTS) และเข้าร่วมประชุมองค์การอนามัยโลก 
ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
 • พ.ศ.2548-2552 กรรมการพิจารณาผลงานวิจัย
ทางการแพทย์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
 • ผูบ้รรยายปาฐกถาเกยีรตยิศองค์กรวชิาชพีสขุภาพต่อต้าน
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Thai Health Professional Alliance Against 
Tobacco (THPAAT) 
 • ผูบ้รรยายปาฐกถาพิเศษราชวทิยาลยัอายุรแพทย์ ฯ “พระ
ราชกรณยีกจิทางการแพทย์และสาธารณสขุของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวต่อพสกนิกรชาวไทย” พ.ศ.2541
 • ผูบ้รรยายปาฐกถาเกียรตยิศ เรือ่ง ในหลวงกับสขุภาพพสก
นิกรครองราชย์ 60 ปี พ.ศ.2549 ในงานประชุมศิริราช – 
รามาธิบดี บูรณาวิชาการ 
 • พ.ศ.2552 ปาฐกถาพิเศษ ประชุมวชิาการส่งเสรมิสขุภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่2 ของกรมอนามยั
 • ประธานการประชมุวชิาการ (Chairman) ด้านอายรุศาสตร์
ระบบการหายใจในประเทศ หลายครั้ง
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ด้ำนวิชำชีพแพทย์
 • พ.ศ.2521-2530 กรรมการแพทยสภา (โดยการเลอืกตัง้) 
10 ปี และอุปนายกแพทยสภา ปี พ.ศ. 2558
 • พ.ศ.2518 และ พ.ศ. 2525 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการแพทย์ถวายการรกัษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่
หวัฯ (รัชกาลที่ 9)
 • พ.ศ.2518 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตามเสด็จฯ 
แปรพระราชฐานในภาคต่าง ๆ  ก่อนทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้โอนไปรับราชการในส�านักพระราชวัง พ.ศ.2530
 • ประธานทีป่รกึษาและทีป่รกึษาคณะกรรมการในการถวาย
การรักษาพระอาการประชวร ขณะประทับในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลศิริราช ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ(รชักาลที ่9), สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงฯ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ, 
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนาฯ ในรชักาลที ่9, 
สมเด็จพระเจ้าภคินเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพัณณวดี, 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ และสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล
 • กรรมการบริหารและประธานกรรมการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (Hospital Accreditation) สถาบันรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ด้ำนสถำบัน สมำคม
และมูลนิธิที่เกี่ยวกับวิชำกำรแพทย์
 • พ.ศ.2504 อดีตเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลาง และพ.ศ.2531-2543 
นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2478 ตามพระราชปรารภและ
พระราชปณธิานของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก เมื่อ พ.ศ.2472 
 • พ.ศ.2504 ร่วมก่อตัง้สมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ.2526 ร่วมก่อตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2523-2528 อดีตนายกสมาคมอุรเวชช์ แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 สมัย
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  • พ.ศ.2533 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร (องค์ประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)
 • พ.ศ.2522 ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปราบวัณโรค และเป็น
ประธานกรรมการถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.2517-2524 อดตีเลขาธกิาร, พ.ศ.2524-2525 
อุปนายกและพ.ศ.2527-2528 นายกแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ.2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกลางสมาคม 
ปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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ด้ำนกำรจัดประชุมวิชำกำรวัณโรคและโรคระบบ
กำรหำยใจระดับชำติ
 • พ.ศ.2523 ริเริ่มให้สมาคมปราบวัณโรค ฯ ขอทุน
สนับสนุนจาก IUATLD ขอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสัมมนา
วัณโรคและโรคระบบการหายใจระดับชาติ โดยมีสมาคมปราบ
วณัโรค ฯ เป็นผูป้ระสานงานกับองค์กรแพทย์จากมหาวิทยาลัย 
สามเหล่าทัพ กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนด�าเนิน
การจัดประชุมทุก 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
ของประเทศ

19
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งานพิเศษ
นำนำชำติ

 • พ.ศ. 2524-2532 Governor of American College of 
Chest Physicians, Thai Chapter 
 • พ.ศ. 2526-2528 Vice President of Medical 
Association in Asia and Oceania
 • พ.ศ. 2530-2532 President-Confederation of 
Medical Associations in Asia and Oceania (CMMAAO)
  • พ.ศ. 2532-2540 Regent of American College of 
Chest Physicians, Thai Chapter
 • พ.ศ. 2534-2536 President of Eastern Region of 
International Union against Tuberculosis and Lung Diseases 
 • พ.ศ. 2536 Chairman of Organizing Committee 17th 
Eastern Region Conference on Tuberculosis Respiratory 
Diseases กรุงเทพมหานคร 
 • พ.ศ. 2533 Honorary Chairman of Organizing 
Committee 11th Asia Pacific Congress on Disease of Chest 
กรุงเทพมหานคร
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 • พ.ศ. 2537 Organizing Committee, World Conference 
of International Union against Tuberculosis and Lung 
Diseases, Mainz, Germany 
 • พ.ศ. 2541 Chairman of Organizing Committee 29th 

World Conference of IUATLD Global Congress on Lung 
Health กรุงเทพมหานคร 
 • พ.ศ. 2541 Ad Hoc Committee on the Global 
Tuberculosis Epidemic, World Health Organization
 • พ.ศ.2547 เป็นกรรมการจัดการประชุม World Asthma 
Congress ร่วมกับมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2551 Organizing Committee, “International 
Conference Promotion and Quality in Health Services” 
(IHPQH) กรุงเทพมหานคร 
 • พ.ศ. 2551 Advisory Board, Asia Pacific Congress of 
Respiratory กรุงเทพมหานคร 
 • Chairman of Scientific Session ในต่างประเทศหลายครัง้
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คุณวุฒิเกียรติยศ
และรางวัล 

ผลงานสำาคัญ
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 • ป ริญญาแพทยศาสต ร ์ ดุ ษ ฎี บัณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ด์ิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปีการศึกษา 2536)
 • ป ริญญาแพทยศาสต ร ์ ดุ ษ ฎี บัณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ด์ิ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปีการศึกษา 2552)
 • ป ริญญาแพทยศาสต ร ์ ดุ ษ ฎี บัณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ด์ิ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา 2554)
 • ศาสตราจารย ์ เกียรติยศ(CHAIR PROFESSOR) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน
 • รางวัล Gold Medal Tobacco Free World Award 
จากองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2542
 • อดีตข้าราชการดีเด่นในวาระ 100 ปี กรมชลประทาน 
พ.ศ.2545 ด้านวชิาการ ด้านบรหิาร ด้านพฒันา โรงพยาบาล
ชลประทานและสถานพยาบาลทุกส�านักงานชลประทานของ
กรมชลประทาน ก่อนที่กระทรวงการคลังประกาศพระราช
กฤษฏีกาสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว
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 • ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 • ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (เหรียญมหิดลทยากร)
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • รางวัลคนดีศรีสมุทรสงคราม
 • พ.ศ.2559 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ปูชนียแพทย์” เป็น
หนึ่งในแพทย์ 48 คน ของจ�านวนแพทย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน
ของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ของการก่อ
ตั้งแพทยสภา
 • Honorary Fellow of American College of Chest 
Physicians
 • Honorary Member of International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD)
 • ได้รับโล่นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติจากสมาคม
เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2560
 • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
และได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจ�าปี 
2563 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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 • แพทย์ประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
(รัชกาลที่ 10)
 • กรรมการ อกพ. เพื่อพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนและประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
แพทยศาสตร์ เวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขของส�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร คดัเลอืกรางวลัชยันาทนเรนทรให้แก่
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข 5 ประเภท
 • ประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิปราบวัณโรค
 • กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 • กรรมการท่ีปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร (องค์ประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)

ตำาแหน่ง
ปัจจุบัน
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ผลงำน
ส�ำคัญ

 ผู้ริเริ่มงำนควบคุมกำรสูบบุหรี่ของประเทศไทย
 • พ.ศ.2517 ขณะเป็นเลขาธิการสมาคมปราบวัณโรคแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นผู้ริเริ่ม และด�าเนิน
การชักชวน 5 องค์กรทางการแพทย์ รณรงค์เรื่องอันตรายจาก
การสบูบหุรี ่เป็นผูบ้กุเบิกงานควบคมุยาสบูของประเทศไทย ให้
รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครด�าเนินการ
ให้มีการควบคุมการสูบบุหรี่ มีบทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในโรง
ภาพยนตร์ และรถประจ�าทาง และให้มคี�าเตอืนบนข้างซองบหุรี่ 
“สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ต่อมายังร่วมกับแพทยสมา
คมฯ เชิญชวนสมาคมและสภาวชิาชพีทีเ่ก่ียวข้องกับการแพทย์
และการสาธารณสุขรวมตัวตั้งเป็น “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพือ่สงัคมไทยปลอดบหุร่ี” และร่วมงานกบัองค์กรพฒันาเอกชน 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ติดตามประสานงานให้
รัฐบาลผ่าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในปี พ.ศ.2558 
และผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี พ.ศ.
2560 เป็นผลส�าเร็จ
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    ในปี พ.ศ.2542 องค์การอนามยัโลกได้มอบเหรยีญทอง 
“Tobacco Free World” แก่นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 
ซึ่งองค์การอนามัยโลกมอบเป็นประจ�าทุกปี แก ่บุคคล 
หรือหน่วยงานในประเทศสมาชิกที่ด�าเนินกิจกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ปรากฏว่าประเทศไทย
เป็นประเทศเดียวในจ�านวน 10 ประเทศสมาชิก ที่ได้รับ 
เหรียญทองเป็นประจ�าทุกปี
 • พ.ศ.2518 เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับทุนและรับเชิญ
จาก American Cancer Society และ National  Cancer 
Institute U.S.A. ให้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Smoking and 
Health ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ในปี พ.ศ. 2521 ได้
ด�ารงต�าแหน่งรองประธานคณะผู้เช่ียวชาญด้านอันตรายของ
การสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข
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วำงระบบกำรป้องกันโรคฝุ่นหินในปอด 
(Silicosis) ในกลุ่มคนงำนสร้ำงเขื่อนภูมิพล
 • พ.ศ. 2501 เมือ่นายแพทย์สงคราม ทรพัย์เจรญิ ได้ส�าเรจ็
การศกึษาด้านอาชวีเวชศาสตร์จากประเทศสหรฐัอเมรกิา กลบั
มากไ็ด้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเขือ่นภมูพิล(ช่วง
ระหว่างก่อสร้าง 6 ปี) เพือ่ดูแลรกัษาโรคให้กับผูท้ีม่าปฏบิตังิาน
รวมทัง้ครอบครวั (มทีัง้คนไทยและผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ) 
จ�านวนรวมหมื่นคนเศษ นอกจากโรคที่พบโดยทั่วไปแล้ว ท่าน
ให้ความส�าคัญกับโรคฝุ่นหินในปอด (Silicosis)เป็นอย่างมาก 
เพราะในการก่อสร้างเขือ่นขนาดใหญ่น้ี คนงานต้องเจาะอโุมงค์
ผ่านภูเขา มีการสร้างโรงย่อยหินในบริเวณการก่อสร้าง ท�าให้มี
ฝุน่ฟุง้กระจายอย่างมากตลอดเวลา จากความเอาใจใส่ของทมี
แพทย์ที่มีนายแพทย์สงคราม เป็นหัวหน้าทีม คนงานได้รับ
อุปกรณ์และค�าแนะน�าในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ได้รับ
การตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดเป็นประจ�า เมื่อมีการสร้างเขื่อนเสร็จ 
ในปีพ.ศ.2507 พบว่าไม่มีคนงานก่อสร้าง (จ�านวนสี่พันคน) 
เป็นโรคนี้เลย 
 นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของนายแพทย์สงครามยังเป็น 
ที่ยอมรับของผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มาปฏิบัติงาน 
ในเวลานัน้ เพราะในสญัญาการกู้เงนิเพือ่มาสร้างเขือ่น ได้ระบวุ่า
หากโรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ไม่เป็นที่พอใจ 
ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมีสิทธิ์น�าแพทย์จากต่างประเทศ 
ให้มาดูแลรักษาได้ (โดยเราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
ตลอดเวลาในการก่อสร้างเขื่อนฯ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ใช้บริการจากโรงพยาบาลเขือ่นภมูพิลเท่านัน้ โดยมิได้ขอให้น�า
แพทย์มาจากต่างประเทศ ท�าให้รัฐบาลสามารถประหยัด 
งบประมาณในส่วนนี้ไปได้จ�านวนมาก
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ริเริ่มวำงรำกฐำนระบบกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนพยำบำลของประเทศไทย
 ในช่วงที่นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ได้ไปศึกษาต่อ 
ที่ College of Chest Physicians and Surgeons, Columbia 
University ท่านได้เหน็มกีารให้ใบรบัรอง (Certificate) มาตรฐาน
ในด้านต่างๆ แก่โรงพยาบาล ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ 
ผู ้มารับบริการว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
(ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของ 
โรงพยาบาล) 
 เม่ือท่านได้จบการศึกษากลับมาแล้ว จึงได้ริเริ่มและผลัก
ดันให้เกิดโครงการก่อตั้งสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
มกีารพฒันามาตรฐานด้านต่างๆ โดยมุง่เน้นผูป่้วยเป็นศนูย์กลาง 
ซึ่งปัจจุบันคือ “สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน)/ (สรพ.)” กว่าทีจ่ะให้ผูป้ฏบิตังิานในสถานพยาบาลเชือ่
ถือและเข้าใจว่าเป็นระบบที่ช ่วยในการพัฒนางาน เป็น
ประโยชน์ทัง้ผูป้ฏิบติังานและผูป่้วย ก็ต้องฝ่าฟันปัญหาอปุสรรค
มากมาย จนเป็นที่ยอมรับของทุกคนในปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคปอดและอุทิศตน
ต่องำนป้องกันควบคุมวัณโรคของประเทศไทย
 นายแพทย์สงคราม ทรพัย์เจรญิ ถอืเป็นผูอ้ทุศิตน เสียสละ 
ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมวัณโรคมาอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ท�างานกว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบัน หลังจากที่ท่านจบการศึกษา
จากประเทศสหรฐัอเมรกิาด้านอาชีวเวชศาสตร์และโรคทรวงอก
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แล้ว ท่านได้ช ่วยเหลืองานในสมาคมปราบวัณโรคแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ กรรมการกลาง 
กรรมการบริหารและนายกสมาคมฯอยู่หลายสมัย ถึงแม้ท่าน
จะด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร แต่ก็มาช่วยตรวจคนไข้นอกเวลา และ
ยังเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ (ปัจจุบันคือ
โรงพยาบาลประสานมิตร)
 ท่านให้ความส�าคัญกับงานวิชาการอย่างมาก ท่านพบ 
โรคปอดอกัเสบ Mycoplasma Pneumonia, และโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อ Legionella pneumophila เป็นรายแรกในประเทศไทย 
มีการแต่งต�ารา รายงานทางวิชาการและเขียนบทความตีพิมพ์
ทัง้ในวารสารการแพทย์ประเทศไทยและต่างประเทศ ในปีพ.ศ.
2541 ท่านได้ผลกัดนัให้สมาคมปราบวณัโรคฯ ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการวัณโรคในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 29 
(IUATLD) ที่กรุงเทพ โดยใช้เวลาเตรียมการ 3 ปี การประชุม
ประสบความส�าเร็จ อย่างมาก ได้รับค�าชมเชยจากประธาน
บริหารองค์กรและผู้เข ้าร ่วมประชุมมากที่สุดตั้งแต่มีการ 
จดัประชมุของ IUATLD มแีพทย์จาก 106 ประเทศทัว่โลก ผูม้า
ร่วมประชมุกว่า 2,000 คน ท�าให้นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 
ได้รับแต่งตั้งเป็น Honorary member of IUALTD ตั้งแต่นั้นมา 
นับเป็นการพัฒนาวิชาการด้านวัณโรคให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์และยงัสร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศไทยอกีด้วย นอกจากนี้ 
ท่านยงัร่วมจดัหลกัสตูรต่างๆ เป็นวทิยากรฝึกอบรมแพทย์เร่ือง
วัณโรคและโรคทรวงอกมาตลอดการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน



32

เครื่องราช
อิสริยำภรณ์ 
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• พ.ศ. ๒๕๑๘ เหรียญรัตนำภรณ์ ชั้นที่ ๓ 
 รัชกำลที่ ๙
• พ.ศ. ๒๕๒๑ จักรพรรดิมำลำ
• พ.ศ. ๒๕๒๙ มหำวชิรมงกุฎ
• พ.ศ. ๒๕๓๕ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก
• พ.ศ. ๒๕๓๕ เหรียญรำชรุจิทอง
• พ.ศ. ๒๕๔๘ ปฐมจุลจอมเกล้ำ  
• พ.ศ. ๒๕๖๒ เหรียญรัตนำภรณ์ ชั้นที่ ๓ 
 รัชกำลที่ ๑๐



34

ภาพด้านหน้า

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ภาพด้านหลัง

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ศาสตราจารย์เกียรติยศ
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

8 กันยายน 2563
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วาระสำาคัญนี้
กรมควบคุมโรคมีความยินดี
และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ

เหรียญเชิดชูเกียรติ
“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจำาปี ๒๕๖๓
พร้อมเงินรางวัล ๑ แสนบาท

แด่
ศาสตราจารย์เกียรติยศ

นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ 
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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 
  อธบิดกีรมอาชวีศกึษา และผูดู้แลนกัเรยีนไทยในประเทศ 
  อังกฤษ
 4. นายแพทย ์ประเมิน จันทวิมล (รองอ�ามาตย ์ โท 
  ขุนประเมินวิมลเวชช์)
 5. นายอภัย จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และ 
  กรมสามัญศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรี 
  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
 6. นายแพทย์สมยั จนัทวิมล 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 
เพือ่เข้าเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั อกี 3 ปี จบชัน้
มัธยมปีที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมีอายุเพียง 15 ปี 5 เดือน 
อาจารย์ใหญ่โรงเรยีนสวนกุหลาบ นายนอร์แมน ซทัตนั ได้ออก
หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติให้อย่างดี
 พ.ศ. 2464 เข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เตรียมแพทย์) ที่หอวัง ได้รับสิทธิ
พิเศษข้ามไปเรียนห้อง 2 เพราะจบมัธยมปีที่ 8 ในขณะที่
นกัเรียนจบมธัยมปีที ่6 กส็มคัรเข้าเรยีนได้ สมยันัน้การเข้าเรียน
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 จึงสมคัรเข้ารบัราชการทีก่รม
สาธารณสขุ ซึง่ขณะน้ันขึน้อยู่กับกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 
2469 ในต�าแหน่งแพทย์ส�ารอง ได้รบัเงินเดือนๆ ละ 80 บาท 
งานของท่านตัง้แต่แรกเริม่จนถงึบัน้ปลายของชวีติราชการ ต้อง
ออกไปปราบโรคระบาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มแรกก็
ไปช่วยงานปราบอหิวาตกโรคที่หน่วยปราบโรคระบาดที่สุข
ศาลา บางรกั ต่อมาได้รบัมอบหมายให้ไปรกัษาการแทนหวัหน้า
หน่วยส่งเสริมสุขาภิบาล ทีอ่�าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 
แทนแพทย์หัวหน้าแพทย์ที่ลาอุปสมบท 3 เดือน 
 ในปี พ.ศ. 2471 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์หัวหน้า
หน่วยส่งเสรมิสุขาภิบาล 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 
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 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 
กองควบคมุโรคตดิต่อ กรมสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย จน
กระทัง่เป็นหัวหน้ากองควบคมุโรคตดิต่อ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 
 พ.ศ. 2498 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองควบคุมโรค
ติดต่อ สังกัดกรมสาธารณสุข
 พ.ศ. 2503 ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย จนถึง
เกษียณอายุ เมื่อ 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�าหน้าท่ีเหรัญญิกของสมาคมฯ 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�าแหน่งรองอธบิดกีรมอนามยั และเคยร่วมในคณะผูแ้ทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยในการประชมุสมชัชาอนามยั
โลกหลายครั้ง
 ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นท่ีประจักษ ์
ต ่อคนรุ ่นหลังว ่าท ่านได้ปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ 
เพ่ือประชาชน 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
ทายาทของท่านขุนประเมนิวมิลเวชช์ อัญเชิญนามของท่านเป็นชือ่
เหรยีญเชดิชเูกยีรติ ส�าหรบัผูอ้ทุศิตนในงานป้องกันควบคมุโรค 
เพื่อระลึกถึงคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา และเสีย
สละตนในงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้
กับผู้ที่ท�างานด้านสาธารณสุขได้เจริญรอยตาม และได้จัดให้มี
พิธีประกาศ เกียรติคุณมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมิน 
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เรียบเรียงจาก 

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล 

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

วมิลเวชช์ ” นี ้เพือ่ยกย่องและเชดิชเูกยีรตใิห้แก่บคุคลผูท่ี้อุทศิตน 
และเป็นแบบอย่างทีดี่ของผูท้ีท่�างานด้านการป้องกันควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียง
เกยีรติคณุผูอ้ทุศิตนในงานป้องกนัควบคุมโรค ทีส่ามารถใช้ความรู้
ความสามารถประกอบวชิาชพีด้านการสาธารณสขุให้เกดิประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ โดยเป็นบคุคลท่ีมปีระวตักิารท�างานป้องกันควบคมุโรค
มาอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน จนประสบความส�าเรจ็ ก่อเกดิประโยชน์
ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทั้งด้านบริหาร 
บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมี
ผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ และมี 
ผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
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