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เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”
ประจ�ำปี ๒๕๖๕

แด่ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์
นำยแพทย์สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร

ในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
The New Chapter of Disease Prevention

and Control: Turning Crisis to Opportunities 
มิติใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโรค:

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ
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ก�าหนดการ
การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

The New Chapter of Disease Prevention
and Control : Turning Crisis to Opportunities 

มิติใหม่แห่งการป้องกันและควบคุมโรค
: พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

และพิธีมอบรำงวัลเกียรติยศ
เหรียญ“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม A-B-C 

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

08.45 - 09.00 น.

09.00 - 09.10 น.

09.10 - 09.20 น.

ชมวิดีทัศน์เปิดการประชุม และวิดีทัศน์เชิดชูเกียรติ
ผู้ได้รับรางวัลขุนประเมินวิมลเวชช์
กล่าวรายงาน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 • มอบรางวัลเกียรติยศ เหรียญ
  “ขุนประเมินวิมลเวชช์” จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่
  - ประจ�าปีพ.ศ. 2564 นายแพทย์ประยรู กนุาศล
  - ประจ�าปีพ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ
   ดอกเตอร์ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
 • มอบโล่และประกาศนียบัตร รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
จ�านวน 6 รางวัล



กำรท�ำงำนเพื่ออุดมคติ
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวัตถุนั้น

เป็นของท�ำได้ยำก
ต้องอำศัยควำมตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว

กำรสนับสนุนของครอบครัว
พ่อแม่พี่น้องและเพื่อน

ต้องบำกบั่นและใช้เวลำนำน
แต่เมื่อท�ำส�ำเร็จแล้ว

ผู้ได้รับอำนิสงค์คือ ครอบครัว
ผู้อยู่รอบตัว ประเทศชำติ

และประชำคมโลก
ถึงจุดหมำยนั้นแล้วย่อมมีปิติ

หำสิ่งเสมอเหมือนมิได้

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์
นำยแพทย์สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร

เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2487 ปัจจุบันอายุ 78 ปี
บิดา นายทรวง ด่านชัยวิจิตร
มารดา นางชีวา ด่านชัยวิจิตร

คู่สมรส นางรัชดา (จารุพัฒน์) ด่านชัยวิจิตร
บุตรและธิดา รวม 3 คน

1. นายแพทย์โชติพัฒน์ ด่านชัยวิจิตร
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอภิวันทน์ สมุทรคีรี

3. อาจารย์ นายแพทย์ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร
ภูมิล�าเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติ >>

ประวัติ
การศึกษา

 • พ.ศ. 2512 ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พ.ศ. 2514 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร ์
การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พ.ศ. 2516 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา 
(อ.ว. อายุรฯ)
 • พ.ศ. 2519 Member of the Royal Colleges of 
Physicians of the United Kingdom (M.R.C.P.,U.K.)
 • พ.ศ. 2526 Fel low of the Royal College of 
Physicians of Thailand (F.R.C.P.T.) จาก ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 • พ.ศ. 2529 Fellow of the Royal College of 
Physicians of London (F.R.C.P.) 
 • พ.ศ. 2539 หนงัสืออนมุตับิตัรแสดงความรูค้วามช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (อ.ว. อายุรฯ 
ติดเชื้อ) 
 • พ.ศ. 2552 Honorary Fellow of the Australasian 
College of Physicians (F.R.A.C.P.)

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์
นำยแพทย์สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร
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• พ.ศ. 2552 Honorary Fellow of the Academy of Medicine 
of Singapore (F.A.M.S.)
 • พ.ศ. 2552 Honorary Fellow of the Royal College of 
Physicians of Singapore (F.R.C.P.S.)
 • พ.ศ. 2553 Honorary Fellow of the American College 
of Physicians (F.A.C.P.)
 • พ.ศ. 2553 Honorary Fellow of the Philippines 
College of Physicians (F.P.C.P.)
 • พ.ศ. 2555 หนังสืออนุบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ
ทางเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาเวชศาสตร์การท่องเที่ยวจาก 
แพทยสภา
 • พ.ศ. 2557 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ต�าแหน่ง
ในอดีต

 • พ.ศ. 2512 อาจารย์ประจ�าสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชา
อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
 • พ.ศ. 2521 - 2546 หวัหน้าสาขาวิชาโรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตร์เขตร้อน ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 • พ.ศ. 2530 - 2536 รองหัวหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล
 • พ.ศ. 2532 รองคณบดฝ่ีายการศกึษาต่อเนือ่ง (การศกึษาหลงั
ปรญิญา) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
 • พ.ศ. 2540 ได้รับพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งศาสตราจารย์  
 • พ.ศ. 2542 - 2550 รองอธกิารบด ี ฝ่ายพฒันาวิชาการ 
วชิาชีพ และวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล

ประวัติ
การท�างาน
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ต�าแหน่ง
ทำงวิชำกำรที่ส�ำคัญ

 • พ.ศ. 2529 - 2548 ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก 
สาขาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
 • พ.ศ. 2548 - 2550 กรรมการแพทยสภา 
 • พ.ศ. 2551 - 2553 ประธานกรรมการราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
 • พ.ศ. 2553 - 2557 นายกสมาคมศษิย์เก่าแพทย์ศริริาช 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ต�าแหน่ง
ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2516 - ป ัจจุบัน แพทย์โรคติดเชื้อ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 • ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อ 
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 • ประธานศูนย ์ควบคุมโรคติด เชื้ อ ในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช
 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษา ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน 
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
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	 เป็นผูผ้ลกัดนัให้เกดิระบบการป้องกันและควบคมุการตดิเชือ้
ในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ	 โดยได้ก่อตั้งชมรมควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยขึ้น	 เพื่อศึกษาและ
รณรงค์การป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	จนท�าให้อตัราชกุ
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงจากร้อยละ	 11.7	 ในปี	
พ.ศ.	2531	เป็นร้อยละ	7.๔	ในปี	พ.ศ.	2535	และคงอยู่
ระดับร้อยละ	 6-7	 มาตลอด	 จนเหลือร้อยละ	 ๔.3	 ในปี 
พ.ศ.	 256๔	 ซึ่งช่วยลดผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลลง	 ปีละ	
800,000	คน	ลดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อปีละ	80,000	คน	
ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ายาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษา
ผู้ป่วย	ปีละ	2,000	 -	3,000	ล้านบาท	นับเป็นความส�าเร็จ
และส่งผลให้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป็นท่ีรู ้จัก	
ยอมรับ	และปฏิบัติในประเทศไทย
	 เป็นผู้บุกเบิกสาขาวิชาโรคติดเชื้อในภาควิชาอายุรศาสตร	์
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยด�าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตั้งแต่	พ.ศ.	2530	จนถึงปัจจุบัน	
	 สร้างบุคลากรด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ทั่วประเทศ	 ท�าให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับ 
โรคระบาดท่ีส�าคัญ	 และสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี	 เช่น 
โรคซาร์ส	 (SARS)	 ไข้หวัดนก	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009 
โรคเมอร์ส	 (MERS)	 และมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ด้านวชิาการ	ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	2558	เป็นต้น

ผลักดัน
การป้องกัน และ

ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ผลงาน
ส�าคัญ
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ด้านวิชาการ
 พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผูพ้ฒันาหลกัสตูรการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Workshop 
on Nosocomial Infection Control) ส�าหรับอบรมแพทย์ 
พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นผลให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 ผลกัดนัให้เกิดการสัมมนาการป้องกันและควบคมุโรคตดิเชือ้
ในโรงพยาบาลระดบัชาต ิเป็นประจ�าทกุปี โดยได้รบัความร่วมมอื
จากวิทยาการจากต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
สวิสเซอร์แลนด์ เกาหลี เป็นต้น
 เป็นผูแ้ต่งต�าราและแนวปฏบิตัด้ิานโรคตดิเชือ้ 50 เร่ือง อาทิ 
โรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) วธิปีฏบิตัเิพือ่
การป้องกันและควบคมุโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล การก�าจดัเชือ้
ในเวชปฏิบัติ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์กว่า 100 เรื่อง เช่น 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 
การติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยวิธี Universal precaution เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการอนุมัติสิทธิบัตร 
5 รายการ ได้แก่ อุปกรณ์เก็บเสมหะ อุปกรณ์เก็บสารคัดหลั่ง
และอุจจาระ เครื่องคลุกแป้งบนถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์ปลดเข็ม
และเก็บเข็มและกระบอกฉีดยาใช้แล้ว และเครื่องมือท�าความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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ด้านสังคม ด้านการบริหาร
 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อ แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ 
และบุคลากรสาธารรสุขทุกแขนง รวมทั้งภาคประชาชน 

 พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนเก่ียวกับโรคติดเชื้อ 
รวมท้ังการควบคมุป้องกันโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล แก่บคุลากร
ทกุระดบัทัง้นกัศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้าน
ต่อยอด พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ท้ังในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหน่วยงานอื่น รวมท้ังการ 
ให้ความรู้ด้านโรคติดเชื้อแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังจัดให้มี
แพทย์ควบคุมโรคติดเชื้อประจ�าทุกโรงพยาบาล ตามจ�านวน 
ทีเ่หมาะสม เพ่ือปฏิบตัหิน้าทีค่วบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล
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เกียรติที่ได้รับ
และความภาคภูมิใจ

 • เป็นแพทย์ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม
ราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง และสมเด็จพระกนษิฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรม 
วงศานุวงศ์ ได้แก่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จ
พระนางเจ้าภคินี เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
 • เป็นแพทย์ถวายการรักษาสมเด็จพระสังฆราช และ 
พระเถระผูใ้หญ่ ได้แก่ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชนิวรา
ลงกรณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
สังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระพุทธปาพจนบด ี
วัดราชพิธ สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ วัดราชผาติการาม 
วัดราชประดิษฐ์ และวัดราชบพิธ หลวงปู ่บุดดา ถาวโร 
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู ่เทสก์ เทสรังส ี
หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงพ่อปัญญา และหลวงพ่ออุตตมะ 
เป็นต้น
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รางวัลส�าคัญ

 • พ.ศ. 2542 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 • พ.ศ. 2547 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 • พ.ศ. 2549 โล่เกียรติคุณ ผู้ประดิษฐ์ผลงานสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2550 บุคลากรดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2551 บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 • พ.ศ. 2552 รางวัลมหิดลทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2555 เวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น สมาคมเวชศาสตร์
ป้องกัน
 • พ.ศ. 2561 ศษิย์เก่าดีเด่น ประเภทศษิย์เก่าอาวุโส สมาคม
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2561 ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า
อาวุโส สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2562 รางวัลปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • พ.ศ. 2564 - 2565 รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น
ระดับชาติ
 • พ.ศ. 2565 รางวัลเชิดชูเกียรติ เหรียญ “ขุนประเมินวิมล
เวชช์” ประจ�าปี 2565 
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พ.ศ. 2521 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2527 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2528 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4     
พ.ศ. 2533 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)   
พ.ศ. 2534 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)   
พ.ศ. 2537 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)   
พ.ศ. 2539 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)   
พ.ศ. 2541 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
พ.ศ. 2541 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   
พ.ศ. 2543 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)   
พ.ศ. 2546 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)   
พ.ศ. 2553 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
  สาขาแพทยศาสตร์ 

เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ 
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ภาพด้านหน้า

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ภาพด้านหลัง

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

วาระส�าคัญนี้
กรมควบคุมโรคมีควำมยินดี
และนับเป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง
เพื่อมอบรำงวัลเกียรติยศ

เหรียญเชิดชูเกียรติ
“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจ�ำปี ๒๕๖๕
พร้อมเงินรำงวัล ๑ แสนบำท

แด่
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ 

นำยแพทย์สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร

31

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์
นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

19 กันยายน 2565
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ประวัติ >>
นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล 

(ขุนประเมินวิมลเวชช์)
“สัตบุรุษ ผู้ยิ้มและ

เมตตาต่อคนทุกชั้น”

ประวัติ
การศึกษา การทำางาน 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 และผูด้แูลนกัเรยีนไทยในประเทศ 
  อังกฤษ
 4. นายแพทย ์ประเมิน จันทวิมล (รองอ�ามาตย ์ โท 
  ขุนประเมินวิมลเวชช์)
 5. นายอภัย จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และ 
  กรมสามัญศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตร ี
  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
 6. นายแพทย์สมยั จนัทวิมล อดตีอาจารย์แผนกศลัยศาสตร์  
  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 

การทำางาน
  เริม่เมือ่จบจากโรงเรยีนแพทย์ จึงสมัครเข้ารบัราชการท่ีกรม
สาธารณสุข ซึง่ขณะนัน้ขึน้อยู่กับกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 
2469 ในต�าแหน่งแพทย์ส�ารอง ได้รบัเงินเดอืนๆ ละ 80 บาท 
งานของท่านตัง้แต่แรกเร่ิมจนถึงบัน้ปลายของชวีติราชการ ต้อง
ออกไปปราบโรคระบาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มแรกก็
ไปช่วยงานปราบอหิวาตกโรคที่หน่วยปราบโรคระบาดที่สุข
ศาลา บางรกั ต่อมาได้รบัมอบหมายให้ไปรักษาการแทนหวัหน้า
หน่วยส่งเสริมสขุาภบิาล ทีอ่�าเภอสชิล จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
แทนแพทย์หัวหน้าแพทย์ที่ลาอุปสมบท 3 เดือน 
 ในปี พ.ศ. 2471 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์หัวหน้า
หน่วยส่งเสรมิสขุาภบิาล จงัหวดัพจิติร มีพนกังานสขุาภบิาลใน
ความดแูลรบัผดิชอบ 6 คน และผูช่้วยอกี 4 คน รบัหน้าทีป่ราบ
โรคพยาธิปากขอ และโรคติดต่ออื่นๆ ในท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2472 ฝึกงานที่โรงพยาบาลกลาง ซึ่ง พ.ท.หลวงนิตย์
เวชชวศิษิฏ์ เป็นผู้อ�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 

เรียบเรียงจาก 

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล 

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

วมิลเวชช์ ” น้ี เพือ่ยกย่องและเชดิชเูกยีรตใิห้แก่บคุคลผูท่ี้อทิุศตน 
และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูท้ีท่�างานด้านการป้องกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียง
เกยีรตคิณุผูอ้ทุศิตนในงานป้องกนัควบคุมโรค ทีส่ามารถใช้ความรู้
ความสามารถประกอบวชิาชพีด้านการสาธารณสขุให้เกดิประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ โดยเป็นบคุคลท่ีมปีระวัตกิารท�างานป้องกันควบคมุโรค
มาอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน จนประสบความส�าเรจ็ ก่อเกดิประโยชน์
ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทั้งด้านบริหาร 
บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมี
ผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ และมี 
ผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
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