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ประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ 

วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2471  

ถึงแก่กรรม 16 กุมภาพันธ์ 2547 

ครอบครัว บิดา หลวงอายุรกิจโกศล (กิ่ม ภมรประวัติ) 

มารดา ท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล (ยุภา เหมะจุฑา) 

คู่สมรส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ภมรประวัติ (โมกขะเวส) 

ธิดา 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ 

ต าแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

พ.ศ. 2496 อาจารย์ แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2502 อาจารย์โท แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2505 อาจารย์เอก แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2510 อาจารย์ชั้นพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2513 ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2524 ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการศึกษา 

ประถมศึกษา โรงเรียนเรจีนาเชลี จังหวัดเชยีงใหม่ 

มัธยมศึษา - โรงเรียนมงฟอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
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  - โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

  - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2495 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  

   จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต 

พ.ศ. 2500 มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  

   (D.Sc.Med.) 

พ.ศ. 2501 สอบได้เป็นผู้ช านาญวิชาพยาธิวิทยาของสหรัฐอเมริกา (Diplomate, American Board of  

   Pathology) 

พ.ศ. 2522 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21 

 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2495 – 2509 แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

    (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2501 – 2502 พยาธิแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยากองทัพสหรัฐ (Armed Forces Institute of  

    Pathology) 

พ.ศ. 2509 – 2531 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2509  รักษาการหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

    (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2510  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน บัณฑิตวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2510  หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

    (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

พ.ศ. 2513 – 2516 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2516 – 2522 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พ.ศ. 2517 – 2522 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2522 – 2534 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ 

พ.ศ. 2521  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21 
พ.ศ. 2513 – 2532 กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2514 – 2531 กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
พ.ศ. 2519 – 2531 กรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส 
พ.ศ. 2529 – 2531 กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ 
พ.ศ. 2522 – 2534 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2535 – 2545 ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พ.ศ. 2521 – 2525 รองประธานพยาธิวิทยาลัยแห่งเอเชียและนานาชาติ 
พ.ศ. 2521 – 2528 ประธานอนุกรรมการของแพทยสภาเพ่ือสอบความรู้แพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยา 
พ.ศ. 2521 – 2522 อนุกรรมการและเลขานุการของแพทยสภาเพ่ือรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและ 
    แพทย์ประจ าบ้าน 
พ.ศ. 2518 – 2522 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 

พ.ศ. 2489 – 2490 เหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ที่ 1 ปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2518  เหรียญทองปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 
พ.ศ. 2529  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2529  Honorary Fellow, Queensland Institue for Medical Research, Brisbane,  
    Australia. 
พ.ศ. 2530  Commander, Palme Academicus รัฐบาลฝรั่งเศส 
พ.ศ. 2530  President's Award, East Washington University. 
พ.ศ. 2530  ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองค า สมาคมข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2531  Health for all Medal องค์การอนามัยโลก 
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พ.ศ. 2534  นักสาธารณสุขดีเด่น สมาคมศิษย์เก่านักสาธารณสุข 
พ.ศ. 2536  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ าปี 2536 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2537  บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาบริหารการศึกษา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
พ.ศ. 2538  Pasteur Medal จากองค์การยูเนสโก และสถาบันปาสเตอร์  
    และเป็นคนแรกของรางวัลนี้ 
พ.ศ. 2539  รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2540  บุคคลดีเด่นโครงการควบคุมโรคตาบอดแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2542  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2543  บุคคลดีเด่น กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2543  Distinguished Scientist, Asia Pacific Societies of Virology นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
    สมาคมไวรัสวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิก 
พ.ศ. 2545  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2546  - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์อาวุโส ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
   - ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองค า 
   - บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาบริหารการศึกษา ส านักนายกรัฐมนตรี 
   - Health For All Medal องค์การอนามัยโลก 
   - “Pasteur Medal” องค์การยูเนสโก และคนแรกของรางวัลนี้ 
 

 

ผลงานวิจัย 

 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยตนเอง หรือร่วมกับผู้ร่วมการวิจัย มากกว่า 120 เรื่อง 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

พ.ศ. 2524 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฏ 
พ.ศ. 2528 เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
พ.ศ. 2528 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
พ.ศ. 2529 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 
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พ.ศ. 2535 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า 
 

------------------------------------------ 
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