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บิดาชื่อ นายฮกไล้ กุนาศล
มารดาชื่อ นางมะลิ กุนาศล

สมรสกับนางเจริญศรี กุนาศล
มีบุตรและธิดา รวม 4 คน คือ
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อย่ำทะนงตนว่ำ ควำมรู้ที่เรำมีอยู่จะพอ
เรำต้องเรียนรู้ เกิด แก่ เจ็บ ตำย

ของเชื้อโรคนั้น ๆ
หำจุดด้อย จุดอ่อน แล้วจึงโจมตีมัน
อย่ำอวดดีว่ำจะท�ำส�ำเร็จได้เสมอไป

และอย่ำท้อแท้ ถ้ำงำนไม่ส�ำเร็จ
นั่นอำจเป็นเพรำะเรำมองข้ำม

บำงจุดเล็กๆ ไป
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ประวัติ >>
นายแพทย์ประยูร กุนาศล
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ประวัติ
การศึกษา

 • พ.ศ. 2528 ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรผู้มีความรู้ ความ
ช�านาญในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แพทยสภา
 • พ.ศ. 2508 Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 
(DTM&H) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2506 Postgraduate Diploma in Public Health 
(DPH), Department of Public Health, London school of 
Hygiene & Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ
 • พ . ศ .  2504  ส า ธ า รณสุ ข ศ าสต รมหาบัณฑิ ต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2501 ปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์
และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2497 ประโยควิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2495 ประโยคเตรยีมอดุม โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา
 • พ.ศ. 2473 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย
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ประวัติ
การทำางาน
(ตำาแหน่งในอดีต)

 • พ.ศ. 2535- 2537 อธิบดี (นกับรหิาร 10) กรมควบคมุโรค 
ติดต่อ 
 • พ.ศ. 2532 - 2535 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) 
กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2531 - 2532 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข 
(นายแพทย์ใหญ่ด้านการบรหิารงานสาธารณสขุ) (นายแพทย์ 9) 
ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2526 - 2531 ผู้อ�านวยการกอง (นายแพทย์ 8) 
กองระบาดวิทยา ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2520 - 2526 นายแพทย์ 7 ฝ่ายสอบสวนศึกษา
โรคระบาด กองระบาดวิทยา ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2519 - 2520 นายแพทย์ 6 ฝ่ายสอบสวนศึกษา
โรคระบาด กองระบาดวิทยา ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519  นายแพทย์ 6 กองระบาดวิทยา 
ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 • 2 กุมภาพนัธ์ 2519 บรรจกุลบัตาม ม.44 : นายแพทย์ 6 
ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ (ล�าปาง) กองระบาดวิทยา ส�านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2509 - 2516 นายแพทย์อนามัยจังหวัดเอก 
จังหวัดตาก กรมอนามัย
 • พ.ศ. 2507 - 2509 รักษาการแทนนายแพทย์อนามัย
จังหวัดเอก จังหวัดสกลนคร กรมอนามัย
 • พ.ศ. 2502 - 2508 นายแพทย์โท แผนกโรคติดต่อ
อันตราย กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย
 • 1 มิถุนายน 2502 นายแพทย์ตรี แผนกโรคติดต่อ
อันตราย กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย
 • 1 เมษายน 2502 นายแพทย์ตรี ประจ�าสถานีอนามัย
ชั้น 1 อ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
 • 1 ตุลาคม 2501 นายแพทย์ตรีวิสามัญชั่วคราว ประจ�า
สถานีอนามัยชั้น 1 อ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
 • 19 มิถุนายน 2501 นายแพทย์ตรีวิสามัญชั่วคราว 
ประจ�าส่วนกลาง กรมอนามัย
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ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ตำาแหน่ง
ทำงวิชำกำรที่ส�ำคัญ

 • พ.ศ. 2531 ที่ปรึกษาโรคเอดส์ของกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2531 ท่ีปรึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมูลฐาน 
มหาบัณฑิต ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
อาเซยีน
 • พ.ศ. 2531 ผู ้ เช่ียวชาญพิเศษด ้านสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • พ.ศ. 2530 ที่ปรึกษาด้านระบาดวิทยาระยะสั้น 
ณ ประเทศบังกลาเทศ
 • พ.ศ. 2529 ที่ปรึกษาด้านระบาดวิทยาระยะส้ัน 
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • พ.ศ. 2523 หัวหน้าโครงการศึกษาและอบรมแพทย์ 
ในสาขาระบาดวิทยา (โครงการ FETP)
 • พ.ศ. 2516 - 2519 ปฏบัิตงิานต�าแหน่งนักระบาดวทิยา 
ที่องค์การอนามัยโลก ณ กรุงดักกา ประเทศบังกลาเทศ
 • พ.ศ. 2514 คณะกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร โครงการ
ระบาดวิทยาแห่งชาติ
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 • พ.ศ. 2513 ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและแนะน�าใน
ด้านการก�าจดัและกวาดล้างไข้ทรพษิ (5 สปัดาห์) แก่สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา ขององค์การอนามัยโลก
 • ที่ปรึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกรรมการทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ ประเมินคุณสมบัติ
และผลงานของบุคคลสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ของ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับต�าแหน่งทางวิชาการ 
ส�านักงาน ก.พ.
 • คณะกรรมการทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ ประเมินคุณสมบัติ
และผลงานของบคุคลสาขาวชิาควบคมุโรค (ด้านส่งเสริมพฒันา) 
ของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งทางวิชาการ ส�านักงาน 
ก.พ.
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 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(คณะเภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะ
วิทยาศาสตร์) และวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการระบาด 
สาขาโรคติดเชื้อ
 • คณะกรรมการร่างหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ
 • คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาการระบาด
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการระบาดทางการ
แพทย์ (นานาชาติ)
 • คณะกรรมการเสนอช่ือ Nominating Committee ของ IEA
 • วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
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ผลงาน
วิชาการ
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 • แต่งและเรียบเรียงต�าราเวชศาสตร์ป้องกันเร่ือง การ
ประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการควบคุมโรค หน้า 20 – 51  
จ�านวนหน้า 986 หน้า (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2531 
จ�านวน 1,000 เล่ม) ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป ็นเอกสารประกอบการสอนของนักศึกษาแพทย์และ
สาธารณสุข
 • แต่งและเรยีบเรยีงเอกสารการสอน ชดุวิชาวทิยาการระบาด
และการควบคุมโรค หน่วยที่ 4 หน้า 142-168 จ�านวนหน้า 
360 หน้า และหน่วยที่ 11 หน้า 501-546 จ�านวนหน้า 
731 หน้า (ฉบับพมิพ์ครัง้ที ่5 พ.ศ. 2531 จ�านวน 1,500 เล่ม) 
ของสาขาวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เป็นเอกสารประกอบการสอนระบบทางไกล 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 • Surveillance of food and waterborne diseases in 
Thailand, 1979-1984
 • Prospective study of the transmission of hepatitis in 
schoolchildren in Kampangphet province.
 • Development of indicators to measure effectiveness 
and impact of selected health programmes (At the 
National, Regional, Provincial and District Levels) in Thailand.

ผลงำนวิชำกำร
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ผลงานสำาคัญ
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ด้านระบาดวิทยา
 • พ.ศ. 2523 รเิริม่และผลกัดันโครงการแพทย์ประจ�าบ้าน 
แขนงระบาดวิทยา หรือโครงการอบรม FETP (FETP : Field 
Epidemiology Training Program) จนเป็นหลกัสตูรทีแ่พทยสภา
ให้การรับรอง และอนุมัติบัตรรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2528 โดย
ปัจจุบันโครงการฯ ได้ขยับขยายเติบโตเป็นโครงการระดับ
นานาชาติ (International FETP - Thailand) ตามค�ารับรองของ 
WHO และ ASEAN เพิ่มการอบรมให้กับทีมแพทย์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศจีน พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ฯลฯ 
 • พ.ศ. 2530 ริเร่ิมขยายเครือข่ายงานระบาดวิทยาไว้ใน
แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 – 
2534) จนครอบคลุมไปทั่วประเทศ ถึงระดับต�าบล เป็นผลให้
กองระบาดวิทยาได้รับการรายงานโรคเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้
สนับสนุนการน�าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโรคแทนการใช้มือ เป็นผลให้
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สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ นับเป็นจุดตั้งต้นของการขยายงานและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาได้อย่างครอบคลมุและสมบูรณ์ 
 • พ.ศ. 2529 ริเริ่มจัดตั้งกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ 
(NEB : National Epidemiology Board)
 • พ.ศ. 2506-2509 ร่วมก่อตั้งโครงการระบาดวิทยา 
แห่งชาติ โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ 
(Rockefeller Foundation) ใน 2 ปีแรก และผลักดันให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเห็นความส�าคัญของงาน
ระบาดวิทยาในการน�าไปใช้วางแผนแก้ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ต่อมามกีารใช้งานระบาดวิทยาอย่างแพร่หลายทัง้โรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จนกระทั่งได้พัฒนาเป็นกองระบาด
วิทยา ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2513 ก่อน
จะกลายเป็นกองระบาดวทิยา สงักดักรมควบคุมโรคในปัจจุบนั
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ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 กำรป้องกันและก�ำจัดฝีดำษ (ไข้ทรพิษ)
 พ.ศ. 2501-2505 นายแพทย์ประยูร กุนาศล ขณะที่ยัง
เป็นนายแพทย์จบใหม่ ได้เป็นก�าลังส�าคัญของการควบคุม 
การระบาดและสานต่อโครงการก�าจัดไข้ทรพิษในประเทศไทย 
ระดมเจ้าหน้าที่ไปปลูกฝีป้องกันโรคตามสถานที่ราชการต่างๆ 
ฉีดวัคซีน ตลอดจนปิดภาพโฆษณาในบริเวณท่ีเกิดไข้ทรพิษ 
ปิดภาพโฆษณาเรื่องการปลูกฝีเด็ก และค�าแถลงการณ์เร่ืองไข้
ทรพิษ เพ่ือให้ประชาชนทราบและให้ความร่วมมือ รวมทั้งให ้
ผู้ช่วยแพทย์เข้าเยี่ยม และตรวจค้นหาผู้ป่วยรายใหม่อย่าง 
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู ้ให้การดูแลผู ้ป ่วยไข้ทรพิษ 
รายสดุท้ายในประเทศไทย ขณะเดียวกนักม็กีารสอบสวน ติดตาม 
และเร่งระดมปลูกฝีป้องกันโรค จนกระทั่งไข้ทรพิษถูกก�าจัด 
หมดไปจากประเทศไทย
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	 การป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออก	และอหวิาตกโรค
	 พ.ศ.	2501	นพ.ประยรู	กนุาศล	ร่วมกบันพ.สชุาต	ิเจตนเสน	
(หัวหน้าทีม)	 และนพ.	 ธวัช	 จายนียโยธิน	 มีส่วนส�าคัญ 
ในการสอบสวนและควบคุมการระบาดใหญ่ครั้งแรกของ 
โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยทั้งการรณรงค์ปราบยุงลาย 
ที่เป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออกการออกตรวจเย่ียมบ้าน 
การฉีดพ่นฆ่ายุงตัวแก่ด้วยสารเคมีดี.ดี.ที	ตลอดจนให้สุขศึกษา
และความรู ้แก ่ภาคประชาชนในการก�าจัดลูกน�้ายุงลาย 
ในภาชนะที่มีน�้าขัง	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2504	 ได้ศึกษาวิจัย 
ด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไข ้เลือดออกร ่วมกับกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 และองค์กรซีอาโต้แล็ป	 (SEATO 
Laboratory)	 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 (ปัจจุบันคือ 
AFRIMS)	ต่อมาผลการศกึษาได้ถูกใช้เป็นความรูพ้ืน้ฐานในการ
พัฒนาวัคซีน	นอกจากนี้ยังร่วมโครงการศึกษาเพื่อควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ทดลองที่ต�าบลห้วยขวาง	 ขององค์การ
อนามยัโลก	เพือ่หาวธีิการทีดี่ทีส่ดุทีจ่ะควบคมุยงุลาย	โดยภาย
หลังได้ผลักดันให้มีการก�าจัดลูกน�้ายุงลายแทนการท�าลายยุง 
ตัวแก่ด้วยสารเคมี	เป็นผลให้การระบาดของโรคลดลง
	 	 พ.ศ.	2501	–	2502	เกิดการระบาดใหญ่ครั้งที่	5	ของ
อหิวาตกโรคขึ้นในประเทศไทย	หลังจากสงบมานานกว่า	8	ปี	
โดยเริ่มต้นระบาดในพื้นที่จ.	 ธนบุรี	 และกระจายต่อไปยังต่าง
จังหวัด	นพ.ประยูร	กุนาศล	ร่วมกับนพ.	ธวัช	จายนียโยธิน	เริ่ม
ปราบอหิวาตกโรค	 โดยการตั้งรับรักษาผู้ป่วยที่สถานีอนามัย 
ชั้น	2	ประจ�าอ�าเภอ	แล้วล่องเรือกระทรวงสาธารณสุขออกให้
สุขศึกษาแก่ชาวบ้าน	 ตั้งโรงฉายหนัง	 พากย์หนัง	 แปลงสถานี
อนามัยให้กลายเป็นโรงพยาบาลเอกเทศรักษาผู้ป่วย	 จาก
สมุทรสาคร	 ราชบุรี	 ก ่อนที่จะเดินทางไปลุ ่มแม่น�้าตาปี 
จ.	สรุาษฎร์ธาน	ีเพือ่ปราบอหวิาตกโรคถวายในหลวงรัชกาลที	่๙	
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 กำรควบคุม และกวำดล้ำงโรคโปลิโอ
 พ.ศ. 2520 นพ.ประยรู กนุาศล ขณะทีย่งัเป็นเจ้าหน้าทีก่อง
โรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมโรคโปลิโอ มี
การให้เจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยทดลองให้วัคซีนโปลิโอในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ ออกเคาะประตูบ้านให้สุขศึกษา และรณรงค์ให้
ประชาชนพาเด็กมารับวัคซีน จนในที่สุดได้รับการยอมรับจาก
ภาคประชาชน ปรบัเปลีย่นให้มกีารรบัวคัซนีในสถานบรกิาร ซึง่
ต่อมากระทรวงสาธารณสขุเริม่ท�าแผนงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กันโรค 
เป็นผลให้อัตราการป่วยของโรคโปลิโอมีอัตราลดลง ทั้งน้ี 
พ.ศ. 2534 ขณะที่นพ.ประยูร กุนาศล กลับมาด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการ
รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ (NIDs: National 
Immunization Days) ซึง่เป็นโครงการส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารกวาดล้าง
โรคโปลิโอ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานะปลอดโรคโปลิโอ
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 กำรรับมือกับปัญหำโรคเอดส์ในประเทศไทย
 พ.ศ. 2527 ช่วงต้นการระบาดของโรคเอดส์ นพ.ประยูร 
กุนาศล เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการติดตามข้อมูล 
เฝ้าระวัง ศึกษาการระบาดของโรคเอดส์อย่างต่อเน่ือง โดย 
มีการจัดท�าแนวทางวินิจฉัยโรคเอดส์ และเผยแพร่ข้อมูล 
ให้แพทย์ทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง ไว้พร้อมรับมือก่อนเกิด 
การระบาดภายในประเทศ ความมุ ่งมั่นและไม ่ย ่อท ้อ 
ต่ออุปสรรคในการท�าประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้โครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล 
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่รีะบบป้องกนัและควบคมุ
โรคเอดส์ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง

 กำรผลักดันหลักสูตรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนเวชศำสตร์ป้องกัน แขนงสำธำรณสุข 
  พ.ศ. 2532 – 2533 นพ.ประยูร กุนาศล ริเริ่ม ชักชวน
อาจารย์จากภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนั และภาควชิาเวชศาสตร์
ชุมชน จากโรงเรียนแพทย์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
ผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข ร่างหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรม
แพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญ ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงสาธารณสุข โดยเน้นความส�าคัญของการป้องกันควบคุม
โรค และประสบการณ์งานสาธารณสุขในพื้นที่จนส�าเร็จ และ
ผ่านการพิจารณารับรองของคณะกรรมการแพทยสภา 
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 ด้ำนนโยบำยด้ำนวัคซีน/เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข
 • ทีป่รกึษาและเสนอแนะในการก�าหนดนโยบายการพฒันา
งานด้านการพัฒนาวัคซีนและสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคของ
ประเทศ 
 • ที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรมในการจัดสร้างโรงงานและ
ผลิตวัคซีนไข้หวัดนก
 • ที่ปรึกษาโครงการ Thai AIDS Vaccine Evaluation Group 
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • คณะอนุกรรมการของ Vaccine supply and Quality 
control กระทรวงสาธารณสุข
 • คณะอนุกรรมการของ Vacc ine Spec ificat ion 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประธาน Technical Consultative Group WHO, South 
East Asia Regional office
 • คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการ AIDS Vaccine Trial 
 • คณะกรรมการ Data and safety Monitoring Board of 
AIDS Vaccine Trial, Dengue Vaccine Trial
 • ร่วมวางแผนควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) และโรคไข้หวัดนก ซึ่งระบาดใน
ประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2547
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รางวัลสำาคัญ
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 • พ.ศ. 2552 รางวัลผู้ผลักดันการวิจัย พัฒนา และผลิต
วัคซีนในประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการ 90 ปี การ
สาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี
 • พ.ศ. 2556 โล ่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ท�า 
คุณประโยชน์และให้การสนับสนุนงานด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรค” ประจ�าปี 2556 ขณะด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา 
กรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2564 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อุทิศตนด้านงานป้องกัน
ควบคุมโรคและได้รบัเหรียญเชดิชูเกยีรต ิ“ขนุประเมนิวมิลเวชช์” 
ประจ�าปี 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



28

ต�าแหน่ง
ปัจจุบัน
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 • ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2548 - 2564)
 • ที่ปรึกษาอาวุโส กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข   
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

ตำาแหน่ง
ปัจจุบัน
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ภาพด้านหน้า

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ภาพด้านหลัง

เหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์”

นายแพทย์ประยูร กุนาศล

19 กันยายน 2564
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วาระสำาคัญนี้
กรมควบคุมโรคมีความยินดี
และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ

เหรียญเชิดชูเกียรติ
“ขุนประเมินวิมลเวชช์”

ประจำาปี ๒๕๖๔
พร้อมเงินรางวัล ๑ แสนบาท

แด่
นายแพทย์ประยูร กุนาศล
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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 



36

 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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