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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(2) ออ 2 หนังสือ  

.2 ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ 
(7 - 17 ) 

พ.ศ. 2447 – 2496 
กล่อง 35 

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

7 สมุดบันทึกของ กฤษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
เกี่ยวกับต ารายา ลักษณะโรคต่างๆ และอวัยวะสืบพันธุ์ 

- 1 เล่ม 
176 หน้า 

(2) ออ 2.2/7 
 

8 หนังสือ ประถมศาริรศาสตร์ หรือ วิชาฝ่ายร่างกายของมนุษย์ 
เพื่อใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดย หมอ 
ยอชแมกฟาแลน เป็นผู้แต่ง Bangkok Printed at “The 
American Presbyterian Mission Press” 1904 (พ.ศ. ๒๔๔๗) 

2447 1 เล่ม 
80 หน้า 

 

(2) ออ 2.2/8 
ช ารุด ต้องซ่อม

ปก 

9 หนังสือ สภากาชาดสยาม  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนนางพยาบาล สถานปา
สเตอร์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

2462 1 เล่ม 
226 หน้า 

(2) ออ 2.2/9 
 

10 หนังสือ ความเจริญของการแพทย์  
เรียบเรียงโดย นายพันโท พระศักดาพลรักษ์  
(ช่ืน พุทธิแพทย์)  
คุณหญิงจินดาภิรมย์ (น้อม ณ สงขลา) พิมพ์แจกในงานศพ 
นายพลโท พระยาพหลโยธินรามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน) 
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ 

2463 1 เล่ม 
49 หน้า 

 

(2) ออ 2.2/10 
 

11 หนังสือ ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๔ เรื่องวิชาแพทย์ไทย 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ แจกในงานศพ ขุนนา (เพิ่ม) มณิสุต ปีระกา 
พ.ศ. ๒๔๖๔ 

2464 1 เล่ม 
34 หน้า 

 

(2) ออ 2.2/11 
 

12 หนังสือ พระราชบัญญัติการแพทย์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖ 
โรงพิมพ์บ ารุงนุกูลกิจ    
 

2466 1 เล่ม 
17 หน้า 

 

(2) ออ 2.2/12 
กรอบ ช ารุด
ต้องซ่อม 

 
13 หนังสือ การประชุม สมาคมเวชชกรรมเมืองร้อนแห่งบุรพ

เทศ ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร  
นายพลตรี พระยาด ารงแพทยาคุณ (ช่ืน พุทธิแพทย์) พิมพ์
ช าร่วยในงานปลงศพมารดา วันที่ ๒๙ มีนาคม พระ
พุทธศักราช ๒๔๗๓ ณ วัดหัวล าโพง 

2473 1 เล่ม 
67 หน้า 

(2) ออ 2.2/13 
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14 หนังสือ วิทยาแห่งเพศ เป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเพศ 
โดยย่อและการเลี้ยงเด็ก โดยคณะแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 
๒๔๗๗ 
นายเสงี่ยม พยุงพงศ์ ผู้พิมพ์โฆษณา 
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีอักษร ถนนสิบสามห้าง พระนคร 

2477 1 เล่ม 
107 หน้า 

(2) ออ 2.2/14 
 

15 หนังสือ ติกิจฉานวิธี ของ หลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์ 
(M.D.) (กระจ่าง บุนนาค)  
คู่มือส าหรับแพทย์และผู้พยาบาลทั่วไป 
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดาทับทิม 
ป.จ. ในรัชกาลที่ ๕ ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส  
วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

2481 1 เล่ม 
258 หน้า 

(2) ออ 2.2/15 
 

16 หนังสือการปฐมพยาบาลในยามฉุกเฉิน  
โดยหลวงสุริยพงษ์พิสุทธิแพทย์  
หม่อมเจ้าประสงค์สมให้พิมพ์ขึ้นอุทิศถวายหม่อมเจ้าถาวร
มงคลวงษ์ ไชยันต์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ  
พ.ศ. ๒๔๘๔ 

2484 1 เล่ม 
92 หน้า 

(2) ออ 2.2/16 
 

17 หนังสือเรื่อง สภากาชาด กับ โรงเรียนแพทย์และพยาบาล 
เรียบเรียงโดย พลตรี พระยาด ารงแพทยาคุณ (ช่ืน พุทธิ
แพทย์) พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี 
พระยาด ารงแพทยาคุณ (ช่ืน พุทธิแพทย์) วันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ ณ เมรุหน้าพลับพลา
อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
 

2496 1 เล่ม 
149 หน้า 

(2) ออ 2.2/17 
 

 


