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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(2) ออ 2 หนังสือ  

.1 ต ารายา 
(1 - 5) 

พ.ศ. 2456 – 2501 
กล่อง 2 

 
เลขที่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหตุ 

1  
 
 
 

 ซีดีส าเนาหนังสือ   
ต าราโรคนิทาน ค าฉันท์ ๑๑  
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง 
นายพันโทหม่อมเจ้าก ามสิทธิ์ ได้ตรวจแก้แลแต่งเติมเนื้อความ  
พิมพ์ครั้งแรก ๑,๐๐๐ ฉบับ (มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ) 
โดยโรงพิมพ์บ ารุงนุกูล 
ผู้ผลิต ร้านหนังสือท่าช้าง 

2456 1 แผ่น 
 
 

(2) ออ 2.1/1 
 
 

2 ปกิรณเทศนา กับ ต ารายาไทย 
พิมพ์แจกในงานศพนายสมบุญ พุกกะเวส เมรุวัดไตรมิตต์
วิทยาราม วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ยิ้มศรี 

2483 1 เล่ม 
25  
หน้า 
ไม่รวม
ปก 

(2) ออ 2.1/2 
 

3 หมอประจ าบ้าน เล่ม ๑  
พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี 
(สุ่น สุนทรเวช) พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ บางขุนพรหม  
พระนคร 

2497 1 เล่ม 
395  
หน้า 

 

(2) ออ 2.1/3 
 

4 ต ารายา หมอประจ าบ้าน เปนคู่มือที่ดีของพ่อบ้านแม่เรือน
ทั่วไป.รวบรวมโดย เถกิง กาญจนวรรณ 
จากต าหรับสมุดข่อยของเก่า จัดพิมพ์โดยเขษมบรรณกิจ 

2500 1 เล่ม 
144  
หน้า 

(2) ออ 2.1/4 
 

5 ต ารายา ปฐมจินดา ของ เถกิง กาญจนวรรณ 
เปนต าหรับอธิบายและตัวยารักษาไข้ละเอียดส าหรับเปนคู่มือ
แพทย์ต าบลและแพทย์ ผู้สนใจความรู้ 
จัดพิมพ์โดยเขษมบรรณกิจ 

2501 1 เล่ม 
144  
หน้า 

 

(2) ออ 2.1/5 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(2) ออ 2 หนังสือ  

.1 ต ารายา 
(6 - 9) 

พ.ศ. 2509 – 2551 
กล่อง 2 

 
เลขที่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหตุ 

6 ต ารา สรรพคุณยาไทย โดยนายไพฑูรณ์ ศรีเพ็ญ 
ส านักพิมพ์ เขษมบรรณกิจ 

2509 1 เล่ม 
120  หน้า 

(2) ออ 2.1/6 
 

7 ต ารายา แพทย์เก่า โดย เถกิง กาญจนวรรณ 
เปนคู่มือพ่อบ้านแม่เรือนทั้งในเขตต์จังหวัดและชนบท  
คู่มือแพทย์ประเภท (ค) หมอประจ าบ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และผู้ใฝ่ใจศึกาหาความรู้แพทย์ศาสตร์โบราณ 
จัดพิมพ์โดยเขษมบรรณกิจ 

2511 1 เล่ม 
72  หน้า 
ไม่รวมปก 

(2) ออ 2.1/7 
 

8 นิตยสาร ข่าวสารสมุนไพร ฉบับที่ ๒๖  
จัดท าโดย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  

2529 1 เล่ม 
68  หน้า 

(2) ออ 2.1/8 
 

9 ๙ สุดยอดต ารา การแพทย์โบราณ โดยชาตรี เจตนธรรมจักร 
และ วันทนี เจตนธรรมจักร 
เป็นหนังสือที่รวบรวมต าราการแพทย์ที่พิมพ์ตั้งแต่ยุค
เร่ิมแรกของการพิมพ์ในประเทศไทย คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
จนถึงรัชกาลที่ ๖ รวม ๘ เล่ม ประกอบด้วย ต าราการแพทย์
ฝร่ัง (การแพทย์แผนปัจจุบัน) ๒ เล่ม ต าราการแพทย์ไทย
โบราณ ๓ เล่ม และต าราการแพทย์ฝรั่งแกมไทย ๔ เล่ม 
หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือเก่าที่หายาก รวมอายุของหนังสือ
ได้ ๙๙๑ ปี พิมพ์ที่จามจุรีโปรดักท์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2551 1 เล่ม 
355 หน้า 

(2) ออ 2.1/9 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(2) ออ 2 หนังสือ  

.1 ต ารายา 
(10 - 11) 

พ.ศ. 2551 – 2552 
กล่อง 2 

 
เลขที่ เร่ือง พ.ศ. แผ่น หมายเหตุ 

10 สืบสานต ารับยาสมุนไพรของ ..คุณพ่อจันดี เข็มเฉลิม 
อดีตแพทย์ประจ า ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา บิดาผู้ก่อเกิดผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 
บรรณาธิการ โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร และ  
ดิสทัต โรจนาลักษณ์ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 
ปี ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

2551 1 เล่ม 
200  หน้า 
ไม่รวมปก 

(2) ออ 2.1/10 
 

11 บันทึกเวชกรรมไทย โดย ประเวศ วะสี 
พิมพ์ครั้งที่ 4 จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน 

2552 1 เล่ม 
358  หน้า 

(2) ออ 2.1/11 
 

 
 


