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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(8 – 12) 

พ.ศ. 2507 – 2521 
กล่อง 43 

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

8 ประวัติค าไว้อาลัย “นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร” และลูกร าลึก
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประยงค์  ตั้งตรง
จิตร ต.ม.,ต.ช. เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธ์ิ 
ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์ พระนคร ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๐๗ 

- นายประยงค์ ตั้งตรงจิตรกับโรงพยาบาลสงฆ์ 

2507 1 เล่ม 
366 หน้า ไม่
รวมปก 

(7) ออ 2.3/8 
กล่อง 43 

9 ที่ระลึกงานฉลองครบรอบอายุ ๖๐  ปี ศาสตราจารยจ์ าลอง  
สุวคนธ์ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

- การพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ผู้ทรงให้ก าเนิดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศ

ไทย 
- ประวัติและการพัฒนาการของยา 

2512 1 เล่ม 
132 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/9 
 

10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
ดร.สตางค์  มงคลสุข ผู้ร่วมก่อตั้ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

2514 1 เล่ม 
180 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/10 
 

11 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ม.ว.ม.,ป.ช. 
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

- การบริการจิตเวชในประเทศไทย 
- ประวัติการแพทย์วิชาจิตเวชและสุขภาพจิต 
- กามารมย์และสมรส 

2520 1 เล่ม 
112 หน้า  
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/11 
 

12 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ ละออง 
ปานะนันทน ์ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๑ - สตัมปาร์ (ประวัติสถาบันอนามัยและโรงเรียน
สาธารณสุขในต่างประเทศ)  

2521 1 เล่ม 
56 หน้า  
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/12 
 



 2 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(13 - 15) 

พ.ศ. 2523 – 2524 
กล่อง 43 

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

13 หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัโท 
นายแพทย์นิตย์  เวชชวิศิษฏ์ (หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์) ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
29 กันยายน พ.ศ. 2523 

- ประวัติโรงพยาบาลกลาง 
- พ.ศ. 2483 สงครามไทย-อินโดจีนของฝรั่งเศส 
- ประวัติการตั้งกระทรวงสาธารณสุข 
- ประวัติการตั้งกรมการแพทย ์
- ประวัติโรงพยาบาลหญิง (ศูนย์การแพทย์ทุ่งพญา

ไท) 
- โครงการผลิตนางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2498 

- โรงเรียนแพทย์เชียงใหม ่
- ประวัติวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
- ประวัติของวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 

2523 1 เล่ม 
178 หน้า ไม่
รวมปก 

(7) ออ 2.3/13 
 

14 อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายแพทยฝ์น  แสงสิงแก้ว ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. 
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

- จากเด็กอีสานมาสู่จิตแพทย์ผู้มีช่ือ (ได้รับ
รางวัลแม็กไซไซ ปี พ.ศ. 2509) 

- คนดีของโลก (ศาสตราจารย์ฝน แสงสิงแก้ว 
ประธานสหพันธ์สุขภาพจิตโลก) 

2524 1 เล่ม 
(ไม่ระบุ

จ านวนหน้า) 

(7) ออ 2.3/14 
 

15 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สมบูรณ์  วัช
โรทัย ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 
วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

2524 1 เล่ม 
96 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/15 
 



 3 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(16 – 20) 

พ.ศ. 2528 – 2535 
กล่อง 43 – 44  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

16 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประดิษฐ์  หุตางกูร 
ป.ม., ท.ช. ณ เมรุวัดตรีทศเทพ วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2528 

- อาจารย์ประดิษฐ์กับงานบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
- เภสัชศักดินา 
- วิวัฒนาการของการวิจัยด้านเภสัช 

2528 1 เล่ม 
191 หน้า ไม่รวม

ปก 

(7) ออ 2.3/16 
 

17 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระบ าราศนราดูร 
(บ าราศ เวชชาชีวะ) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

2528 1 เล่ม 
จ านวน 494 หน้า 

(7) ออ 2.3/17 
 

18 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์
วีกูล วีรานุวัตติ์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ ณ เมรุหน้าพลับพลา
อิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๒๙ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๓๐  

- การดูงานด้านการแพทย์และการฝั่งเข็ม ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนคร
เชียงใหม่ 

2530 1 เล่ม 
44 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/18 
 

19 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเสรี เวชชาชีวะ ม.
ป.ช., ม.ว.ม. เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทรา
วาส วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

2534 1 เล่ม  190 หน้า (7) ออ 2.3/19 
กล่อง 44 

20 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  พลตรี นายแพทย์พึ่ง  
พินทุโยธิน ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 
๘ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
- ประวัติการสร้างตึกพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา 

และหอทดลอง ส านักงานโครงการวิจัยทางการแพทย์
ขององค์การ สปอ.  

2535 1 เล่ม  240 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/20 
 



 4 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(21 - 23) 

พ.ศ. 2536 – 2541 
กล่อง 44  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

21 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์ 
สวัสดิ์  แดงสว่าง ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริ
ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๓๖ 

- “ประวัติการระบาดของอหิวาตกโรคในแหลม
ทอง”  ในค าไว้อาลัยของ ศ.นพ. เสม พริ้งพวง
แก้ว บ้านเลขที่ ๔๒๖ ซอย ๙๓ สุขุมวิท 

- ประวัติแพทย์ พ.ศ. ๒๔๗๐ (แพทย์ประกาศ
นียบัตร์รุ่นสุดท้าย) 

- สมเด็จพระราชบิดาฯ กับงานสาธารณสุข 
- บทความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบ

ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย) 

- การแพทย์ไทยบางเรื่อง ศาสตราจารย์นายแพทย์
สวัสดิ์ แดงสว่าง 

2536 1 เล่ม 
(ไม่ระบุจ านวน

หน้า) 

(7) ออ 2.3/21 
 

22 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายแพทยสุ์ด แสงวิเชียร ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

- สัมภาษณ์ อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ 
นิสิตทันตแพทย์รุ่นแรก 

- ความรู้กายวิภาคในบ้านเรา 
- ประวัติเกี่ยวกับโบราณคดีและก่อน

ประวัติศาสตร ์

2538 1 เล่ม 
จ านวน 270 หน้า 

(7) ออ 2.3/22 
 

23 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท ชม ศรทัตต์ ป.ช.
,ป.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วัน
จันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2541  

- ประวัติการแพทย์ทหารบก พ.ศ. ๒๔๑๕ – 
๒๕๑๕  

2541 1 เล่ม 
134 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/23 
 



 5 

บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(24 – 25) 

พ.ศ. 2541 – 2548 
กล่อง 44  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

24 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน 
จันทวิมล ป.ม., ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัด
เทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ประวัติโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทย 

- ประวัติการระบาดของอหิวาตกโรค 
- ประวัติการระบาดของไข้ทรพิษ 
- ประวัติการระบาดของกาฬโรค 
- ไข้รากสาดใหญ่ 

2541 1 เล่ม 
192 หน้า 

(7) ออ 2.3/24 
 

25 ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประกอบ  ตู้จินดา  ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 
23 เมษายน พ.ศ. 2548 

- ประสบการณ์การท างานด้านการผลิตชีววัตถุ
ของโรงงานเภสัชกรรม-องค์การเภสัชกรรม 

- สถาบันวิจัยไวรัส (VIRUS RESEARCH 
INSTITUTE) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- แนวคิดเรื่องสุขภาพดีถ้วนหน้า เมื่อ 2543 
(Health for All by the Year 2000) 

- สาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษใหม่ โดย
นายแพทย์อมร นนทสุต 

2548 1 เล่ม 
จ านวน 240 หน้า 

(7) ออ 2.3/25 
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บัญชีส ำรวจเอกสำรอ้ำงอิง 
(7) ออ 2 หนังสือ  

.3 ประวัติบุคคลส าคัญทางการแพทย์ 
(26) 

พ.ศ. 2552 
กล่อง 45  

 
เลขที ่ เรื่อง พ.ศ. แผ่น หมำยเหตุ 

26 ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์กมล  
สินธวานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ณ เมรุหลวงหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 

- นายแพทย์กมล สินธวานนท์ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 

- งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
- ปัญหาโรคหัวใจในประเทศไทย 
- หนังสือพุทธธรรมยามป่วยไข้ โดยนายแพทย์สม

พนธ์ บุณยคุปต ์
- หนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ส าหรับ

ประชาชนทั่วไป 

2552 1 เล่ม 
352 หน้า 
ไม่รวมปก 

(7) ออ 2.3/26 
กล่อง 45 

 

 


