
             ทะเบียนรับมอบเอกสารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
 

วัน/เดือน/ปีท่ีรับเอกสาร 
(Date Received)  

วัน ..21.. /เดือน.มิถุนายน.../ ปี ..2555... 

เลขทะเบียน…รับครั้งที ่1………………………… 
(Accession No.) 

 

ชื่อผู้จัดทําเอกสาร …นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี… 
ชื่อผู้ส่งมอบเอกสาร..นางสาวภัทรวัต  เบญจมงคลวารี.. 
ที่อยู่ (Office of Origin)... โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย 35 ซ.ภาษี 1 ถ.เอกมัย 23 เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. 02 – 
3925596 , 02- 3082829   
ปริมาณเอกสาร (Volume of Records)…10 กล่อง 
วันเดือนปีของเอกสาร ....พ.ศ....                   
ชื่อเอกสาร และคําอธิบาย (Title and Description) เอกสารลายมือเขียน, กระดาษแผ่น, หนังสือ ตํารายา, รูปภาพ พร้อมกรอบ, 
วัตถุ ต่าง ๆ อันได้แก่ 

1. หนังสือตํารายา บรรจุกล่องลัง จาํนวน 8 กล่อง 
2. กล่องพลาสติก จํานวน 2 กล่อง 
3. กระเป๋าไหว้ครู บรรจุเอกสาร ตํารายา ลูกประคํา และมีดหมอ จํานวน 3 ใบ 
4. กระเป๋าสีน้ําตาล จํานวน 1 ใบ 
5. รูปภาพ พร้อมกรอบ จํานวน 6 รูป 

กล่อง Box Office 

1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
ให้ปริญญาบัตรนี้เพื่อแสดงว่า นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคณุธรรมควรแก่ปริญญา ครุศาสตรม
หาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ) มีศักด์ิและสิทธ์ิแห่งปริญญานี้ทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน
มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ [จํานวน 1 ฉบับ] 

2. แผ่นทองเหลือง สลักเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 9 จํานวน 2 แผ่น ในสมุดกระดาษสาสีน้ําเงิน มีบทกลอนความว่า 
“พระมหาราชเจ้า จอมจัก รีเอย พระยิ่งดวงใจรัก ปกหล้า ไทยเทศร่วมสมัคร จิตนบ สนองพระคุณเลิศหล้า แห่งน้ํา
พระหฤหัย ถึงกาลพิเศษพัน กาลใด หกรอบพระจอมไทย ท่านแล้ว เชิญพระรัตนตรัย สูงสุด เป็นประทีปเพริศแพร้ว 
สว่างพร้อมพระราชวงศ์” ขอถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก วัดบวร
นิเวศวิหาร ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒ [จํานวน 1 เล่ม] 

3. ตําราโอสถพระนารายณ์ ฉบับแผนโบราณ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๐๘ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

 
 
 



 

บรรจุในแฟ้มใส ห่วง มี 4 ช่อง 

4. ทบ.101-069 (แบบ สด. ๙) ใบสําคัญ แทนฉบับท่ีชํารุดเสียหาย ท่ี ๖๔๘ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ [เอกสาร 
เข้าบัญชีทหารกองเกิน คลือบพลาสติกแล้ว จํานวน 1 ฉบับ] 

5. *[เอกสารเปลี่ยนนามสกุล เป็นเอกสารเก่า เคลือบพลาสติกแล้ว พิมพ์ข้อความตามตัวสะกดในเอกสาร ความว่า] หนังสือสํา
คันฉบับนี้ให้ไว้เพื่อสแดงว่า นายพิศิษฐ  แซ่โง้ว บ้านเลขที่ ๖๓ – ๖๕ ตําบน ปากท่อ อําเพอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี ได้
ขอจดทเบียนชื่อสกุลว่า เบญจมงคลวารี เจ้าพนักงานได้อนุญาตและจดทเบียนไห้ตามกดหมายแล้ว ขออวยพรไห้ชื่อ
สกุลนี้ จงสถิตม่ันและมีความสุขความจเรินตลอดกาลเทอน ท่ีว่าการอําเภอปากท่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธสักราช 
๑๕๐๓ เลขทเบียนที่ ๑๔/๒๕๐๓ [จํานวน 1 ฉบับ] 

6. ภาพถ่าย พิธีรับใบประกาศ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ย. 
2548 [จํานวน 3 รูป] 

7. การ์ดอวยพรวันเกิด จาก สิรากร  เพิ่มวุฒิวรนันท์ ปุ๊ก [จํานวน 1 ฉบับ] 

8. เอกสาร เรื่อง การชําระค่าธรรมเนียมประจําปี ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ครบ 10 ปี) และการ
ต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล  เรียน ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและผู้รับอนุญาตให้ดําเนินการ
สถานพยาบาล จากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ สธ 
0702.04/2293  17 สิงหาคม 2553 [จํานวน 1 ชุด 11 แผ่น] 

9. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร์ ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ ท่ี 
ศธ.๐๕๕๑.๐๔/๒๓๘  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ๒๑ ท่าดัดตน เรียน อาจารย์พิศิษฐ  เบญจ
มงคลวารี [จํานวน 1 แผ่น พร้อมซอง] 

10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปณจ.ประตูน้ําพระอินทร์ 
ปทุมธานี ๑๓๑๘๐ ท่ี ศธ.๐๕๕๑.๐๘/๔๐๙  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร เรียน อาจารย์พิศิษฐ  
เบญจมงคลวารี [จํานวน 1 แผ่น พร้อมซอง] 

บรรจุในแฟ้มสอด ใส 

11. รูปภาพ ท่าการนวดไทย [รูปอาจารย์ ปริ๊นใส่กระดาษ A4 จํานวน 27 แผ่น]  

12. สําเนาเอกสาร บัตรจําตัวประชาชน จํานวน 2 แผ่น 

13. เกียรติบัตร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หนังสือนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาจารย์พิศิษฐ์  เบญจมงคงวารี เป็นบุคคลท่ีให้
การอบรม ฝึกสอนวิชานวดแผนโบราณ และสนับสนุนให้คนตาบอดมีอาชีพนวดแผนโบราณ ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เดือน 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2536 จํานวน 1 ฉบับ 

14. ภาพถ่าย ภาพงานแต่งงานของอาจารย์และภรรยา ภาพถ่ายขาวดํา ขนาด 8 x 10 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 



 

15. ตราไปรษณียากรท่ีระลึก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชุด ๑ วันแรกจําหน่าย : ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 60th 
Anniversary Celebration of His Majesty’s Accession to the Throne I Souvenir Sheet Date of issue : 5 
May 2006 ความมุ่งหมาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน
มหามงคลวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผู้ออกแบบ : นางวีณา จันทนทัศน์  บริษัทผู้พิมพ์ : คูร์วัวซิเอร์ 
ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 1 ใบ 

บรรจุในแฟ้มเอกสารสีแดง 

16. เอกสาร สมาชิกสามัญ ทะเบียนเลขที่ 788 หนังสือสําคัญฉบับนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณ 
แห่งประเทศไทย วัดสามพระยา พระนคร ได้รับ นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี เป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว ตามทะเบียน
หมายเลขที่ 788 ซ่ึงท่านผู้นี้ย่อมมีสิทธิตามข้อบังคับของสมาคมทุกประการ สมาคมขอขอบพระคุณ และขออํานวยพร
ให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ออกให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2521 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณ
แห่งประเทศไทย (วัดสามพระยา) ลงชื่อ เรียบ พรสมิทธวิชชาการ นายกสมาคม จํานวน 4 แผ่น 

17. เอกสาร เล่มท่ี 2 เลขที่ 12 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย วัดสามพระยา พระนคร วันที่ 30 เดือน ธ.ค. 
พ.ศ.2521 ได้รับเงินจากนายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี สมาชิกเลขที่ 788 จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นค่า ลงทะเบียน 
พ.ศ.2521 เงิน 20 บาท จํานวน 1 แผ่น 

18. เอกสาร เล่มท่ี 1 เลขที่ 15 สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย วัดสามพระยา พระนคร วันที่ 30 เดือน ธ.ค. 
พ.ศ.2521 ได้รับเงินจากนายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี สมาชิกเลขที่ 788 จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นค่า บํารุงสมาคม 
พ.ศ.2521 เงิน 20 บาท จํานวน 1 แผ่น 

19. เอกสาร เล่มท่ี 16 เลขที่ 789 วัดสามพระยา พระนคร ใบเสร็จรับเงนิสะสมเพื่อช่วยสมาชิกผู้ประสพภัยพิบัติหรือถึงแก่กรรม 
วันที่ 30 เดือน ธ.ค. พ.ศ.2521 ตามที่ นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี ได้บริจาคเงินเป็นจํานวน 10 บาท เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกของสมาคมผู้ประสพภัยพิบัติหรือถึงแก่กรรมนั้น สมาคมได้รับไว้แล้วด้วยความขอบคุณ และจะนําเงินที่ท่าน
บริจาคนี้สะสมรวมไว้ เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านต่อไป ลงชื่อ เรียบ พรสมิทธวิชชาการ นายก
สมาคม จํานวน 1 แผ่น 

20. เอกสาร สําเนาทะเบียนบ้าน ตําบลคลองตัน เขตพระโขนง จํานวน 2 แผ่น 

21. เอกสาร บทกลอน โรคนิทาน น่า ๕๓ จํานวน 25 แผ่น และ สมุดลายเส้น ลายมือเขียนชองอาจารย์ จํานวน 6 แผ่น 

บรรจุในแฟ้มเอกสาร ใส [ใหญ่ มีเชือกสีทอง] 

22. เอกสารบทความ ท่ีเคยลงนิตยสาร และเอกสารลายมือเขียนของอาจารย์ จํานวน 1 แฟ้ม 172 แผ่น 

23. แฟ้มภาพถ่าย ท่ีอาจารย์ไปสอนนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น IWAD College of Environmental and Welfare Studies Pisit 
Thai Traditional Medicine School จํานวน 1 แฟ้ม 6 แผ่น 

 



บรรจุในกล่องกระดาษ ฝาสีครีมลายสก็อต 

24. เอกสาร กรมสรรพากร 2 ถนนจักรพงษ์ กท 10200  ท่ี กค 0802/  กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง ภาษีการค้า กรณีการประกอบ
โรคศิลปะ สาขาเวชกรรม เรียน นายพิศิษฐ์  เบญจมงคลวารี จํานวน 1 แผ่น 

25. วิธีการนวดหาแนวแล่นเส้นประธานสิบและเส้นอื่น ๆ โดย อาจารย์สิปปกร โศภิตสกล จํานวน 1 เล่ม  

26. ภาพถ่าย ปริ๊นกระดาษ A4 ขนาด 8 x 10 นิ้ว จํานวน 24 แผ่น 

27. รูปถ่าย ขาวดํา ภาพครอบครัวและอาจารย์ บรรจุในซองจดหมาย จํานวน 23 รูป  

28. รูปถ่าย ท่าทางการสอนนวด 1 – 4  ขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 13 รูป 

29. รูปถ่าย ท่าทางการสอนนวด 5 – 6  ขนาด 4 x 6 นิ้ว จํานวน 16 รูป 

30. เอกสารเกี่ยวกับการนวด กดจุด และภาพวาด กล้ามเนื้อและโครงกระดูก จํานวน 62 แผ่น 

31. เอกสารลายมือเขียน และภาพถ่ายปริ๊นด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง จาํนวน 37 แผ่น 

32. จดหมาย จากลูกศิษย์ รามอน เปเรซ ถึง อาจารย์ จํานวน 2 แผ่น พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 ใบ 

33. กระดาษแผ่น ลายมือเขียน ในซองพลาสติก ห่วง จํานวน 3 แผ่น 

34. เอกสารลายมือเขียน การนวด และเอกสารการประชุม จํานวน 69 แผ่น 

บรรจุในแฟ้มพลาสติก ขอบซิปน้ําเงิน 

35. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริง  นาย พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี เกิดวันที่ 18 ธ.ค. 2478 ท่ีอยู่ 11 ซ.หมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วันออกบัตร 10 พ.ย. 2549 บัตรหมดอายุ ตลอดชีพ จํานวน 1 ใบ 

36. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ประกันตน นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี โรงพยาบาลยันฮี วันออกบัตร 1 ม.ค. 45 
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 1 ใบ 

37. บัตรประจําตัวผู้ป่วย สถาบันประสาทวิทยา 12493/53 นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี อายุ 74 ปี จํานวน 1 ใบ 

38. บัตรอนุญาตเข้าหอสมุดแห่งชาติ เลขที่บัตร ป.42970 วันออกบัตร 13 พ.ค. 29 บัตรหมดอายุ 13 ม.ค. 39 ชื่อ นายพิศิษฐ์  
เบญจมงคลวารี ท่ีอยู่ 35 ซอยวัดภาษี 1 เอกมัย พระโขนง จํานวน 1 ใบ 

39. หมายเลขสมาชิก ก.07 บัตรนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่า อ.พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี เป็นสมาชิกประเภท กรรมการ ของ โครงการ
ฟื้นฟูการนวดไทย  (สําลี  ใจดี) ประธานโครงการฟื้นฟูการนวดไทย จํานวน 1 ใบ 

40. เปรียญธรรมสมาคม บัตรประจําตัวสมาชิกประเภท สามัญ หมายเลขสมาชิก ๕๓๐ หมายเลขบัตร ๑๙/๒๕๓๗ ชื่อ นาย
พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี ท่ีอยู่ ๓๕ ซ.ภาษี ๑ ถ.เอกมัย คลองตัน เขตพระโขนง กทม. สมาชิกตลอดชีพ วันออกบัตร ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๓๗ จํานวน 1 ใบ 

41. ท่ี ๔/๒๕๒๖ อนุญาตให้ นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี  ผ่านเข้าบริเวณรัฐสภาได้ตลอด พ.ศ.๒๕๒๖ จํานวน 1 ใบ 



42. บัตรติดหน้าอก ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ 1994 – 2003 ทศวรรษการแพทย์แผนไทย  พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี จํานวน 1 ใบ 

43. บริษัท ไทยปะกันชีวิต จํากัด  พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี หัวหน้าหน่วย เขตปราณี กรุงเทพ 4 / ท่ีทํางาน : ตึกโชคชัย ชั้น 8 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร.3919198-9 ต่อ 27 / บ้าน : 35 ซอยวัดภาษี คลองตัน พระโขนง กทม. โทร. 3925994 
ต้องสั่งไว้ จํานวน 1 ใบ 

44. บัตรเชิญงานแต่งงาน ประนอม – พิศิษฐ ขอเชิญหลั่งน้ําพระพทุธมนต์และประสาทพร เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ณ บ้าน
คลองขุด วันศุกร์ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๐๖ เวลา 08.00 น. จํานวน 1 ใบ 

45. รูปถ่ายอาจารย์ถ่ายรูปกับลูกหลานเจ้าของบ้าน ท่ีอาจารย์ไปนวดให้เป็นประจํา ขนาด 3.5 x 5 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

46. รูปถ่ายอาจารย์ ภาพหน้าตรง สวมเสื้อสีน้ําตาล 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 

47. รูปถ่ายอาจารย์ ภาพหน้าตรง ขาว-ดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 

48. รูปถ่ายอาจารย์ ภาพหน้าตรง ขาว-ดํา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จํานวน 2 ใบ 

49. รูปถ่ายอาจารย์ ภาพหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 ใบ 

กระเป๋าเอกสาร ลายสานสีน้ําตาล แถบดํา 
50. ตําราเภสัชศึกษา สําหรับผู้ท่ีศึกษาวิชาเภสัชกรรมแผนโบราณเพื่อเข้าสอบรับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม จาก

กระทรวงสาธารณสุข เรียบเรียงโดย อาจารย์เชาวน์  กสิพันธุ์ บภ.บว. อาจารย์ฝ่ายวิชาการ สมาคมแพทย์ เภสัชกรรม
ไทยโบราณ 3-5 ถนนมหาราช ตรอกมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ2 (สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ) ๒๔ ธ.ค. 
๒๕๒๒  ๔๐๘ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

51. ตําราหมอ ดําเนินการโดย หมอนครบางยี่ขัน รวบรวมและเรียบเรียง โดย อาจารย์เชาวน์ กสิพันธุ์ บภ.บว.LT. อาจารย์ฝ่าย
วิชาการสมาคมแพทย์ เภสัชกรรมไทยโบราณ 3 – 5 ถนนมหาราช ตรอกมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ 10200 
(สงวนลิขสิทธ์ิ) ธ.ค. ๒๕๒๒  ๔๐๘ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

52. กายบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตน สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ISBN 974-7758-59-8 
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๗  ๓๙๙ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

กระเป๋าเอกสาร เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน มูลนิธิหมอชาวบ้าน สีเขียว  
53. Industrial Thailand Journal No.12 Jan, 2001 หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น จํานวน 1 ฉบับ 

54. แผ่น VCD นวด อ.พิศิษฐ ย่ีห้อ Princo CD-R 700 MB/ 80 Min 2X – 56X CD-Recordable จํานวน 1 แผ่น 

55. แผ่น VCD มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เสนอ การสาธิตการนวดแผนไทย จํานวน 2 แผ่น 

56. รูปถ่ายโปสการ์ด อาจารย์กับลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่น ปี 2004 ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 4 ใบ ใส่ในซองจดหมายสมาคมเภสัชและ
อายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย 

57. รูปถ่าย ใส่ในซองพลาสติก ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 



 

58. หมอชาวบ้าน 25 จุด หยุดความเครียด  พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
และคณะ จัดทําโดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและมูลนิธิหมอชาวบ้าน 15 หน้า จํานวน 10 เล่ม 

59. บรรจุในซองเอกสารพลาสติกสีชมพู กระดุม 1 เม็ด เรื่อง แนวแล่นของเส้นประธานสิบระดับสูง ฉบับแก้ไขในการประชุมครั้ง
ท่ี 16 เมื่อวันจันทร์ท่ี 9 – วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 1 ชุด 10 แผ่น, เอกสารเกี่ยวกับ เส้นประธานอิทา จํานวน 6 แผ่น 

60. บรรจุในซองเอกสารพลาสติกสีชมพู กระดุม 2 เม็ด คู่มือการประกอบพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย จํานวน 1 ชุด 5 แผ่น, 
เอกสารสําเนา นิตยสารหมอชาวบ้าน คอลัมน์ นวดไทยเพื่อสุขภาพ พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย 
จํานวน 1 ชุด 27 แผ่น, เอกสารสําเนา หลักพื้นฐานและจริยธรรมของการนวดไทย รศ.นพ.กรุงไกร  เจนพาณิชย์ 
จํานวน 1 ชุด 14 แผ่น, สมุดปกแดง ภาพลายเส้น แสดงท่าทางกายบริหาร ฤาษีดัดตน จํานวน 1 เล่ม 48 แผ่น, 
เอกสารกระดาษแผ่น และเอกสารลายมือเขียน เกี่ยวกับเรื่องการนวด จํานวน 75 แผ่น, เอกสาร กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000  28 สิงหาคม 2544 เรื่อง เรียนเชิญปรึกษาหารือการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย เรียน อ.พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี จํานวน 1 แผ่น, โครงการสัมมนาการนวดไทย ๑๕ พย. ๒๕๒๘ 
จํานวน 1 เล่ม 21 แผ่น, หลักความรู้ แพทย์ตําบล เล่ม ๑ เรื่องโรคต่าง ๆ โดย พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น  
สุนทรเวช) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมเภสัชลายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์โดย สมาคมเภสัชและ
อายุรเวชโบราณ แห่งประเทศไทย จํานวน 1 เล่ม ๕๔ หน้า, ข่าว อ.พิศิษฐ์  เบญจมงคลวารี ชายผู้นีมี้ดีท่ีการนวด ใน
คอลัมน์ หลากสไตล์ หลายอาชีพ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าว ฉบับวันเสาร์ท่ี 16 – 22 พฤศจิกายน 2539 จํานวน 1 ฉบับ 
2 หน้า, กระดาษจดบันทึกลายมือเขียน เกี่ยวกับเดินทางไปญี่ปุ่น ในซองจดหมายสีเหลือง จํานวน 24 แผ่น, 
ทบวงมหาวิทยาลัย 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ท่ี ทม. 0205(4)/ ว.321  8 เมษายน 2546 
เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เรียน นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี จํานวน 1 ชุด 3 แผ่น ในซองจดหมายสีขาว, 
เอกสารจากสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 จํานวน 15 แผ่น 

61. เอกสารบรรจุในซองพลาสติกสีเขียว พาราไดม์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 เล่ม 16 แผ่น, เอกสารเกี่ยวกับการนวด 41 แผ่น 

62. เอกสารบรรจุในซองพลาสติกสีชมพูอ่อนขนาด F4 กระดาษแผ่นลายมือเขียน เกี่ยวกับสูตรตํารายาไทย จํานวน 32 แผ่น 

63. บรรจุในซองเอกสารพลาสติกใส กระดุม 2 เม็ด เอกสาร กระดาษแผ่น กระดาษลายมือเขียน เกี่ยวกับการนวด จํานวน 137 
แผ่น, ซองพลาสติกสีชมพู ภาพถ่ายสาธิตการนวด จํานวน 8 แผ่น 32 รูป 

กระเป๋าเอกสาร กระทรวงสาธารณสุข สีดํา (ใช้สําหรับไปทําพิธีกรรมไหว้ครู) 
64. คู่มือพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 4 มีนาคม 2543 จํานวน 1 เล่ม 6 แผ่น 

65. ตําราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๑ : ๒๗๗ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

 



66. ตํารับยาแผนโบราณ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๑ : ๒๐๐ หน้า จํานวน 
1 เล่ม 

67. ตําราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาผดุงครรภ์ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๑ : ๘๘ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

68. ตําราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๑ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ม.ป.ป.  ๙๘ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

69. ตําราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๒ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๔๑ : ๑๔๖ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

70. ตําราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม เล่ม ๓ โดย กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๔๑ : ๘๖ หน้า จํานวน 1 เล่ม 

71. หมอชาวบ้าน รับรองด้วยประสบการณ์นวดไทยมากกว่า ๓๐ ปี ของอาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
เลม่ ๒   ๔๐ ท่านวดดัดกายคลายโรค ท่านวดดัดคู่แสนง่าย คลายปวดเม่ือยทั่วกายด้วยฝีมือคนใกล้ตัว ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๓๗  136 หน้า ISBN 974-9508-43-2 ราคา 125 บาท จํานวน 1 เล่ม 

72. หมอชาวบ้าน รับรองด้วยประสบการณ์นวดไทยมากกว่า ๓๐ ปี ของอาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
เล่ม ๑  นวดเพื่อผ่อนคลายทั่วร่างกาย มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕  104 หน้า ISBN 974-9507-02-9 ราคา 95 บาท จํานวน 
1 เล่ม 

73. หมอชาวบ้าน รับรองด้วยประสบการณ์นวดไทยมากกว่า ๓๕ ปี ของอาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
เล่ม ๓ นวดดัด บําบัดอาการเบื้องต้น ISBN 978-611-507-005-3 ราคา 135 บาท จํานวน 1 เล่ม [ห่อซองพลาสติกไว้ 
ยังไม่ได้เปิด]   

74. หมอชาวบ้าน พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และคณะ คู่มือบรหิาร
และแก้ไขอาการติดขัดของข้อต่อในร่างกายด้วยตนเองแบบฤาษีดัดตน ๒๑ ท่า ดัดตน รับรองประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช้ท่ีได้ผลดี  ISBN 978-974-8266-11-4 ราคา 65 บาท จํานวน 1 เล่ม [ห่อซองพลาสติกไว้ ยังไม่ได้เปิด]   

75. หมอชาวบ้าน  25 จุด หยุดความเครียด พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
และคณะ 15 หน้า จํานวน 1 เล่ม [หนังสือขนาดเล็ก] 

76. คู่มือการประกอบพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลําดับท่ี 
๓๔๒ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ ๒, 72 หน้า  
ISBN 978-974-05-6035-7 ราคา 45 บาท จํานวน 1 เล่ม 

77. ลูกประคํา สีน้ําตาล มีเชือกสีแดง ผูกเป็นพู่ จํานวน 1 เส้น 

78. มีดหมอ เล่มเล็ก สีดํา จํานวน 1 เล่ม 

79. มีดหมอ ปลอกหนัง สีน้ําตาล ด้ามเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปลิง จํานวน 1 เล่ม 
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80. ประวัติหลวงปู่โอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี “อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิ
หัง” [ม.ป.ป.] 63 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

81. หมวดวิชาการนวดไทย วิชาการนวดไทยบําบัด 2 ร่าง 21 เมษายน พ.ศ. 2555, 44 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

82. หมวดวิชาการนวดไทย วิชาการนวดไทยบําบัด 3 แนวสังเขปรายวิชา การบําบดัด้วยวิธีการดัดดึง การนวดเหยียบเหล็กแดง 
และการนวดน้ํามัน [ม.ป.ป.] 69 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

83. (ร่างต้นฉบับ) หมวดการนวดไทยบําบัด ๔ เมษายน พ.ศ. 2554, 65 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

84. (ร่างต้นฉบับ) หมวดวิชาการนวดไทย วิชาความเจ็บปวด เมษายน พ.ศ. 2554, 227 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

85. ตําราเส้นสิบฉบับอนุรักษ์ พิมพ์ฉบับท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554, 122 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

86. ทําเป็นธรรม มิถุนายน พ.ศ. 2549, 521 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

87. เกร็ดความรู้ เรื่อง ยาไทยแผนโบราณ กรกฎาคม พ.ศ. 2525, 36 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

88. เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยท่ี 6 – 10 นวดแผนไทย 2 Thai Traditional Massage II พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555, 48 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

89. เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยท่ี 11 – 15 นวดแผนไทย 2 Thai Traditional Massage II พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554, 52 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

90. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย พิมพ์ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542, 448 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

91. คัมภีร์เภสัช รัตนโกสินทร์ พิมพ์ฉบับท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2550, 720 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

92. ตํารา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ [ม.ป.ป.] 321 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

93. ตํารา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ [ม.ป.ป.] 618 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

94. วรรณกรรมไทย เรื่อง กรรมทีปนี โดย พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดดอน กรุงเทพมหานคร มิถุนายน 
พ.ศ. 2527, 1097 หน้า จํานวน 1 เล่ม 
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95. เอกสาร บทท่ี ๑ การนวด [ม.ป.ป.] 16 แผ่น จํานวน 6 ฉบับ 

96. เอกสาร สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย THE UNION OF THAI TRADITIONAL MEDICINE SOCIETY OF 
THAILAND กันยายน พ.ศ. 2545, 20 แผ่น จํานวน 5 ฉบับ 



97. ๘๔ ป ีคุณพ่ออ.ยงค์ อยู่วิจิตร์ ท่ีระลึกงานวันเกิด สิงหาคม พ.ศ. 2555, 94 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

98. เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการข้อมูลสถานบริการและ สถาบันการศึกษาด้านการนวดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
กันยายน พ.ศ. 2554, 71 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

99. ร่าง 1 วิชาการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ [ม.ป.ป.] 22 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

100. การประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๖๕ – ๑๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมตรีผลา  
อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กันยายน พ.ศ. 2553 จํานวน 1 เล่ม 

101. เอกสาร กําหนดการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ครั้งที่ ๕๕-
๖/๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ อีเดน การ์เดน รีสอร์ท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
มกราคม พ.ศ. 2553 จํานวน 1 ฉบับ 

102. เอกสาร คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๖๙-๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์
และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มกราคม พ.ศ. 2554 จํานวน 1 เล่ม 

103. เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๗๑-๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคาร
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 1 เล่ม 

104. ระเบียบวาระประชุม เอกสารประกอบการประชุม [ม.ป.ป.] จํานวน 1 แฟ้ม  

105. ทศพิธราชธรรม พิมพ์ฉบับท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530, 60 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

106. เอกสาร การประชุมระดมความคิดเห็นร่างคู่มือการเรียนการสอนและการทดลองใช้คู่มือฯ สําหรับโครงการพัฒนาคู่มือ
การเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (หลักสูตรต่อเนื่อง 500 ชั่วโมง สําหรับผู้พิการทางสายตา) วันอังคารที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวนกีฬา ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข เมษายน พ.ศ. 
2555 จํานวน 1 แฟ้ม 

107. เอกสาร จากหนังสือนวดเพื่อสุขภาพ เล่ม ๑ ; นวดเพื่อผ่อนคลายทั่วร่างกาย [ม.ป.ป.] จํานวน 1 แฟ้ม 

108. เอกสาร เสริม TD 241 องค์ความรู้ และ การดัดตน พ.ศ. 2553 จํานวน 1 แฟ้ม 

109. เอกสาร ความรู้เรื่องฤาษีดัดตน มีนาคม พ.ศ. 2554, 1- 15 แผ่น จํานวน 1 แฟ้ม 

110. เอกสาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรมและถ่ายทํารายการ “คนสู้โรค” 
จํานวน 1 แฟ้ม 



111. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการนวดไทย ครั้งที่ 15/2552 เรื่อง เส้น
ประธานสิบและลมที่สัมพันธ์กับอาการและโรคในแต่ละโรคในแต่ละกลุ่มอาการ/โรค วันอังคารที่ 15 – วันพฤหัสบดีท่ี 
17 กันยายน 2552 จํานวน 1 แฟ้ม 

112. เอกสาร มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ตุลาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 1 แฟ้ม 

113. เอกสาร ตํารานวดไทยเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 – 2552 จํานวน 1 แฟ้ม 

114. เอกสาร ตารางอบรมหลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – และทดสอบวันที่ ณ อาคาร
ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยพัฒนา อ.เมือง จ.นนทบุรี จํานวน 1 แฟ้ม 

115. เอกสาร แจงสรุปงานประเมินผลการฝึกเสริมทักษะ ณ สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข วันเสาร์ท่ี 26 
และ อาทิตย์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 1 แฟ้ม 

116. เอกสาร (ร่าง) รายการคําศัพท์เสนอพิจารณา วันที่ ๙ พ.ค. ๕๔ ส่วนที่เหลือของวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔ จํานวน 1 แฟ้ม 

117. เอกสาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งสําเนาคําสั่งและเชิญประชุม จํานวน 1 แฟ้ม 

118. กระเป๋าสีครีมแถบชมพู โครงการรวมพลังมิตรภาพบําบัดต้านภัยมะเร็ง (Friendships Support For Cancer Care 
Project) บรรจุหนังสือ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑ – เล่ม ๓ 

119. สมุดจดบันทึกลายมือเขียน (ปกสีน้ําเงิน) HERVE.TOUCH with medicinal herb packs จํานวน 1 เล่ม 
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120. เอกสาร อาจารย์พิศิษฐ เษญจมงคลวารี กรมการด้านเนื้อหา ชุดวิชา 55316 ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จํานวน 1 แฟ้ม 

121. พระราชพิธี พระพี่นาง จารึกไว้ในโลกา พสกนิกรไทยพร้อมใจถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์
ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างงดงาม จํานวน 1 เล่ม 

122. ประทับใจในราษฎร์ ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีและงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี พิมพ์ฉบับท่ี 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2549, 151 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

123. เอกสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งการ
เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย จํานวน 1 แฟ้ม 

124. เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาชีพ ด้านการสบืทอดความรู้จากผู้ประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 
๑๙-๑๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ (๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารคลงัพัสดุ สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จํานวน 1 แฟ้ม 

125. เอกสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งการ
เลือกตั้งกรรมการวชิาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย จํานวน 1 แฟ้ม 



126. เอกสาร กรมส่งเสริมการส่งออก Department of Export Promotion วาระการประชุม การกําหนดแผนงานธุรกิจ
นวดแผนไทย ปี 2543 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2542 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักกิจกรรมการส่งออก ชั้น 
4 จํานวน 1 แฟ้ม 

127. สมุนไพรจีน [ม.ป.ป.] 152 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

128. โครงการ ส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แก่แพทย์แผนไทย รุ่นใหม่ ๒๕๔๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จํานวน 1 เล่ม 

129. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย ประจําปี พ.ศ. 2554, 192 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

130. ตํารายาศิลาจารกึ วัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์ [ม.ป.ป.] 165 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

131. คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หลักสูตรต่อเนื่องสําหรับผู้นวดตาบอด) รุ่นที่ 2 /2554 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2554 , 26 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

132. เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย ในคณะอนุกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๗๖-๑๑/๒๕๕๔ วันที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคาร
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จํานวน 1 แฟ้ม 

133. เอกสาร สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพการ
นวดไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 – วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วาสิฏฐี ซิต้ี โฮเทล 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 เล่ม 

134. ๒๙ ราชันย์ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ ๒๙ พระองค์ท่ัวโลก พิมพ์ฉบับท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549, 279 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

135. สถาบันการแพทย์แผนไทย The Institute of Thai Traditional Medicine การประชุมจัดทําตําราการแพทย์แผนไทย 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะริช (พระราม ๕) อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 1 แฟ้ม 

136. วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine พ.ศ. 
2554, 90 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

137. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เกหลง พานิช ๒๔๕๘ – ๒๕๕๑ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 
125 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

138. เอกสาร สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพการนวด
ไทย ครั้งที่ 1/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 – วันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วาสิฏฐ ีซิต้ี โฮเทล 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 5 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

 



139. เอกสาร สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพการ
นวดไทย ครั้งที่ 1/2553 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 – วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช 
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ; 9 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

140. เอกสาร ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวด
ไทย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สํานักพัฒนา
มาตรฐานฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; 6 หน้า จํานวน 1 ฉบับ 

141. เอกสารระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการสําหรับโครงการพัฒนาผู้พิการ
ทางสายตา ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (หมอนวดไทย) ครั้งที่ 16-
6/2554 วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อํานวยการยุทธศาสตร์
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชั้น 2 อาคารที่ทําการสวนกีฬา ถนนสาธารณสุข 7 กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 เล่ม 

142. หอมกรุ่นทั่วไทย หอมไกลทั่วโลก มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ๑ – ๕ กันยายน ๒๕๕๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
หนังสือประกอบการอบรมระยะสั้น ภูมิปัญญาไทย เพื่อสุขภาพดี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 4 พิมพ์ฉบับท่ี 1 
พ.ศ. 2553, 176 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

143. ฟ้าทะลายโจร [ม.ป.ป.] 20 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

144. ว่านหางจระเข้ [ม.ป.ป.] 24 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

145. ข้อแนะนํา ในการใช้สมุนไพร [ม.ป.ป.] 20 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

146. ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การปรุงยา [ม.ป.ป.] 20 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

147. “ข้อคิดดี ๆ จากเพื่อนทางอีเมล์” กันยายน พ.ศ. 2554, 63 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

148. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม แนวคิด ความเป็นมา และเป้าหมาย พฤศจิกายน พ.ศ. 2552, 48 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

149. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ พิมพ์ฉบับท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552, 53 หน้า จาํนวน 1 เล่ม 

150. ร่าง แผนแม่บทการวิจัยแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (พ.ศ. 2555 - 
2559) พิมพ์ฉบับท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554, 69 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

151. นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับท่ี 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555, 30 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

152. คู่มือ การประกอบพิธี ไหว้ครู แพทย์แผนไทย พิมพ์ฉบับท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

153. เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมษายน พ.ศ. 2555, 77 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

154. สูจิบัตร การประวิชาการประจําปกีารแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2554, 19 หน้า จํานวน 1 เล่ม 



155. เกมการเมืองโลก เพื่อครองอํานาจผูกขาดตลาดยา พิมพ์ฉบับท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552, 285 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

156. ขบวนการสานต่อ หนึ่งศตวรรษยืนหยัดเพื่อสังคม : เสม พริ้งพวงแก้ว พิมพ์ฉบับท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554, 79 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

157. ความทรงจํา และประสบการณ์ สิงหาคม พ.ศ. 2552, 106 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

158. การสังคายนาตํารายาพ้ืนบ้านอีสาน : กรณีไข้หมากไม้ พิมพ์ฉบับท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552, 200 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

159. สารัตถะ แห่งสิทธิชุมชน หลักการและความเคลื่อนไหว เรื่องสิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. 
2540, 206 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

160. กดจุด 126 ท่า ชะลอความชรา ต้านโรค เพิ่มพลังชีวิต รวมท่ากดจุดอย่างง่าย ๆ ได้ประโยชน์ท้ังผ่อนคลาย สบายตัว 
ชะลอความชราต้านโรค และเพิ่มพลังชีวิต [ม.ป.ป.] 144 หน้า จาํนวน 1 เล่ม 

161. บันทึกเจตนารมณ์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พิมพ์ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552, 51 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

162. หลวงพ่อสมัย วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2554, 24 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

163. เรื่อง ทองแดง The Story of Tongdaeng พิมพ์ฉบับท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547, 172 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

164. อย่าปล่อยให้ สเตียรอยด์ ลอยนวล พิมพ์ฉบับท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554, 52 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

165. รายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พิมพ์ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554, 
104 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

166. เอกสาร แผนตําราหมอนวด และฤาษีดัดตน ของ พระยาพิศณปุระสารทเวชรวบรวมจากฉบับโบราณแรก พิมพ์ครั้งแรก 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ โรงพิมพ์พฤฒิบาศ กรุงเทพฯ จํานวน 1 แฟ้ม 

167. Flower Essnces [ม.ป.ป.] จํานวน 1 เล่ม 

168. สมุดจดบันทึกรายมือเขียน กพย. แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา จํานวน 1 เล่ม 

169. หนังสือพิมพ์สารชาวพุทธ ปีท่ี ๑/๔ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ จํานวน 2 ฉบับ 

บรรจุในกล่อง 1.14 

170. พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก [ม.ป.ป.] 223 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

171. THE SACRED BUDDHA IMAGES OF THAILAND พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง จํานวน 1 เล่ม 

172. เอกสาร การอบรมครูนวดไทย รุนที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมตรีนิต้ี สีลม 15-19 
กันยายน 2540 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 1 แฟ้ม 

 



173. เอกสาร ตารางเปรียบเทียบชื่อโรคในการบําบัดอาการเบื้องต้น และบําบัดรักษา วันที ่22 – 24 ตุลาคม 2551 จํานวน 
1 แฟ้ม  

174. เอกสาร พิธีไหว้ครูและมอบใบประกาศณียบัตร หลักสูตรอบรมการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ประจําปี 2547 ณ 
อาคารทรงไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สํานักงานข้าราชการพลเรือน วันที่ 
27 พฤษภาคม 2547 เวลา 07.00 น. – 18.00 น. ดําเนินการโดย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา จํานวน 1 แฟ้ม 

175. เอกสาร รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๗๖-๑๑/๒๕๕๔ วันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จํานวน 1 แฟ้ม 

176. เอกสาร กรอบแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพการนวดไทย [ม.ป.ป.] จาํนวน 1 แฟ้ม 

177. หนังสือสวดมนต์ วัดกล้วย ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี สนัติธรรมนําสุข [ม.ป.ป.] 128 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

178. หนังสือ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ม.ป.ป.] 14 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

179. สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และ ๑๙ 
– ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ; 8 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

180. ใบแก้ไขภาพและคําบรรยาย ตําราการนวดไทย เล่ม ๑ พิมพ์ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550, 7 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

181. King Bhumibol พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ พิมพ์ฉบับท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547, 46 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

182. การปฐมพยาบาล [FIRST AID] พิมพ์ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550, 104 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

183. วารสาร สมาคมเภสัชและอายุรเวช โบราณแห่งประเทศไทย (วัดธาตุทอง) พิมพ์ฉบับท่ี6 พ.ศ. 2554, 15 หน้า จํานวน 
1 เล่ม 

184. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development Promotion Committee [ม.ป.ป.] 40 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

185. เอกสาร บทบาทหน้าท่ีของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ผช.พท.)3 [ม.ป.ป.] จํานวน 1 เล่ม 

186. กินตามแม่ พิมพ์ฉบับท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546, 128 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

187. พระอนาคตวงศ์ พระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ในอนาคต พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, 208 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

188. ตํารา หมอนวด นวดแผนโบราณ และ สากล มิถุนายน พ.ศ. 2535, 160 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

189. ตํารายาผง แพทย์แผนโบราณ [ม.ป.ป.] 334 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

190. คู่มือโหรพิเศษ ภาค ๓ พิมพ์ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2502, 742 หน้า จํานวน 1 เล่ม 



191. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๑ [ม.ป.ป.] 396 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

192. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๒ [ม.ป.ป.] 456 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

193. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๓ [ม.ป.ป.] 440 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

194. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๔ [ม.ป.ป.] 404  หน้า จํานวน 1 เล่ม 

195. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๕ [ม.ป.ป.] 436 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

196. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๖  [ม.ป.ป.] 396 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

197. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๘ [ม.ป.ป.] 338 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

198. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๙ [ม.ป.ป.] 429 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

199. ตํารายาไทย แผนโบราณ เล่ม ๑๑ [ม.ป.ป.] 312 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

บรรจุในกล่อง 5.3 

200. หมอชาวบ้าน กินตามสี ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 316 สิงหาคม พ.ศ. 2548, 108 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

201. หมอชาวบ้าน ยาเพิ่มความสูง ระวัง! ถูกหลอก ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 348 เมษายน พ.ศ. 2551, 98 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

202. หมอชาวบ้าน ออกกําลังป้องกันสมองเสื่อม ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 377 กันยายน พ.ศ. 2553, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

203. หมอชาวบ้าน ๓ สมุนไพรพิชิตโรคเบาหวาน ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 379 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, 95 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

204. หมอชาวบ้าน อาหารฉลองปีใหม่ ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 380 ธันวาคม พ.ศ. 2553, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

205. หมอชาวบ้าน แค่ดูก็รู้ว่า ‘ท้อง’ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 321 มกราคม พ.ศ. 2549, 114 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

206. หมอชาวบ้าน ๑๒ สูตรสวยด้วยผักและผลไม้ใกล้ตัว ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 339 กรกฎาคม พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 
2  เล่ม 

207. หมอชาวบ้าน ตาย ๗ คนต่อวัน มะเร็งปากมดลูก รักษาหาย ป้องกันได้ ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 346 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2551, 96 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

208. หมอชาวบ้าน แค่ขยับ เท่ากับ สุขภาพ ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 337 พฤษภาคม พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

209. หมอชาวบ้าน น้ําตาล กินไม่เกินวันละ ๖ ช้อนชา ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 345 มกราคม พ.ศ. 
2551, 96 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

210. หมอชาวบ้าน ตะลิงปลิง ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 352 สิงหาคม พ.ศ. 2551, 94 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

211. หมอชาวบา้น อาหาร สุขภาพ มิติทางจิตวิญญาณ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 324 เมษายน พ.ศ. 2549, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 



212. หมอชาวบ้าน มังคุด : สมุนไพรแห่งอนาคต ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 323 มีนาคม พ.ศ. 2549, 114 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

213. หมอชาวบ้าน นอนกรน รักษาได้ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 318 ตุลาคม พ.ศ. 2548, 106 หน้า จํานวน 5 เล่ม 

214. หมอชาวบ้าน คุยสร้างสุข ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 313 พฤษภาคม พ.ศ. 2548, 104 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

215. หมอชาวบ้าน สมองและการเรียนรู้ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 317 กันยายน พ.ศ. 2548, 109 หน้า จํานวน 4 เลม่ 

216. หมอชาวบ้าน ฝึกหายใจช้า...ช้า ลดน้ําตาล ลดความดัน ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 347 มีนาคม พ.ศ. 2551, 96 หน้า จํานวน 
3 เล่ม 

217. หมอชาวบ้าน กินอย่างไรไกลเบาหวาน ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 344 ธันวาคม พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

218. หมอชาวบ้าน วัคซีนทางใจ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 319 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548, 110 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

219. หมอชาวบ้าน อกหักรักเป็นพิษ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 322 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549, 110 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

220. หมอชาวบ้าน ใคร...ควรจัดฟัน ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 312 เมษายน พ.ศ. 2548, 102 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

221. หมอชาวบ้าน ของเล่น...อนัตราย ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 311 มีนาคม พ.ศ. 2548, 98 หน้า จํานวน 5 เล่ม 

222. หมอชาวบ้าน หยุดเอดส์ด้วย...รัก ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 368 ธันวาคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

223. หมอชาวบ้าน รับมือไข้หวัดนก รอบ ๓ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 320 ธันวาคม พ.ศ. 2548, 114 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

224. หมอชาวบา้น วัยรุ่น วัยเรียน วัยเสี่ยงเรื่องเพศ ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 310 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548, 98 หน้า จาํนวน 4 เล่ม 

225. หมอชาวบ้าน ๓ อ. ลดความอ้วน ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 371 มีนาคม พ.ศ. 2553, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

226. หมอชาวบ้าน ยาเม็ดวิตามิน...ดีจริงหรือ ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 363 กรกฎาคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

227. หมอชาวบ้าน อาหารเช้ากับสุขภาพ ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 375, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

228. หมอชาวบ้าน วัยรุ่นคลั่งขาว...อันตราย..หลีกเลี่ยงกลูตาไทโอน ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 369 มกราคม พ.ศ. 2553, 98  
หน้า จํานวน 2 เล่ม 

229. หมอชาวบ้าน นมจากเนื้อไก่ แก้ไขโรคแพ้โปรตีนนมวัว ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 350 มิถุนายน พ.ศ. 2551, 97 หน้า  
จํานวน 3 เล่ม 

230. หมอชาวบา้น มะเร็ง ในมุมมองของแพทย์ผู้รักษา ปท่ีี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 289 พฤษภาคม พ.ศ. 2546, 94 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

231. หมอชาวบ้าน วัคซีนทางใจ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 319 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548, 110 หนา้ จํานวน 1 เล่ม 

232. หมอชาวบ้าน เมนูวัยทอง ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 314 มิถุนายน พ.ศ. 2548, 106 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

233. หมอชาวบ้าน สุริยุปราคากับสุขภาพดวงตา ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 198 ตุลาคม พ.ศ. 2538, 79 หน้า จํานวน 2 เล่ม 



234. หมอชาวบา้น แมลงกินได้ อร่อย มีคุณคา่...แต่... ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 353 กันยายน พ.ศ. 2551, 97 หน้า จาํนวน 2 เล่ม 

235. หมอชาวบ้าน มะเร็งลําไส้ใหญ่ ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 338 มิถุนายน พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

236. หมอชาวบา้น หอบหืดในเด็ก ควบคุมได้ด้วยตนเอง ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 340 สิงหาคม พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

237. หมอชาวบ้าน แค : ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 335 มีนาคม พ.ศ. 2550, 91 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

238. หมอชาวบ้าน วิตามิน : กินให้ถูกขนาด ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 331 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549, 92 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

239. หมอชาวบา้น เดก็ติดเกม เล่นสนกุหรือเสพติด ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 334 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550, 94 หน้า จาํนวน 1 เลม่ 

240. หมอชาวบ้าน สุขกาย-สุขใจด้วยเสียงหัวเราะ ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 373 พฤษภาคม พ.ศ. 2553, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

241. หมอชาวบ้าน กินป้องกันกระดูกพรุน ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 330 ตุลาคม พ.ศ. 2549, 92 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

242. หมอชาวบ้าน หนอนบําบัด ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 354 ตุลาคม พ.ศ. 2551, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

243. หมอชาวบา้น อาหารและสมุนไพรกระตุ้นน้ํานม ปท่ีี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 355 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

244. หมอชาวบ้าน ส้มป่อย เพิ่มภูมิคุ้มกัน กําจัดพิษกาย-ใจ ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 365 กันยายน พ.ศ. 2552, 97 หน้า จํานวน 
1 เล่ม 

245. หมอชาวบ้าน รําไทยพิชิตปวด ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 364 สิงหาคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

246. หมอชาวบ้าน ผลไม้ไทยสร้างสุขภาพ ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 361 พฤษภาคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

247. หมอชาวบ้าน ภัยเงียบ...มะเร็ง ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 367 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

248. หมอชาวบ้าน ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ปีท่ี 32 พิมพ์ฉบับท่ี 376 สิงหาคม พ.ศ. 2553, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

249. หมอชาวบ้าน สปา : ทางเลือกของคนรักสุขภาพและความงาม ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 302 มิถุนายน พ.ศ. 2547, 90 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

250. หมอชาวบ้าน เปิดทลายแห่งความสุข ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 315 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, 120 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

251. หมอชาวบ้าน เสียง (ดัง) ! เป็นพิษ ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 356 ธันวาคม พ.ศ. 2551, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

252. ความสุข ๘ ประการในที่ทํางาน ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 349 พฤษภาคม พ.ศ. 2551, 106 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

253. หมอชาวบ้าน ๖ เดือน นมแมอ่ย่างเดียว อย่างอื่นไม่เกี่ยว ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 336 เมษายน พ.ศ. 2550, 94 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

254. หมอชาวบ้าน ๒๒ เมนูอาหารไทยสู้มะเร็ง ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 351 กรกฎาคม พ.ศ. 2551, 95 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

255. หมอชาวบ้าน มะละกอ ต้านอนุมูลอิสระ ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 360 เมษายน พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 



256. หมอชาวบา้น ทับทิมทางเลือกใหมข่องวัยทอง ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 358 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552, 98 หน้า จาํนวน 1 เล่ม 

257. หมอชาวบ้าน โรควัวบ้า ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 263 มีนาคม พ.ศ. 2544, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

258. หมอชาวบ้าน น้ําผึ้ง...ความหวานท่ีมากคุณค่า ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 290 มิถุนายน พ.ศ. 2546, 90 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

259. หมอชาวบ้าน คู่มือพิชิตสุข (ฉบับอยากทุกข์ไม่ต้องอ่าน) ปีท่ี 30 พมิพ์ฉบับท่ี 357 มกราคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

260. คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา ปีท่ี 21 พิมพ์ฉบับท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548, 1092 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

บรรจุในกล่อง 5.1 

261. หมอชาวบ้าน แอลกอฮอล์กับโรคหัวใจ ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 196 สิงหาคม พ.ศ. 2538, 79 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

262. หมอชาวบา้น หยุดหวาน-มัน-เค็ม หยุดย้ังโรคเรื้อรัง ปีท่ี 33 พิมพ์ฉบับท่ี 393 มกราคม พ.ศ. 2555, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

263. หมอชาวบ้าน ไข้หวัดนก เรียนรู้ไว้...ป้องกันได้ ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 299 มีนาคม พ.ศ. 2547, 90 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

264. หมอชาวบ้าน เบาหวาน ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 255 กรกฎาคม พ.ศ. 2543, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

265. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 9 พิมพ์ฉบับท่ี 104 ธันวาคม พ.ศ. 2530, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

266. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 10 พิมพ์ฉบับท่ี 109 พฤษภาคม พ.ศ. 2531, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

267. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 10 พิมพ์ฉบับท่ี 110 มิถุนายน พ.ศ. 2531, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

268. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 10 พิมพ์ฉบับท่ี 111 กรกฎาคม พ.ศ. 2531, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

269. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 10 พิมพ์ฉบับท่ี 117 มกราคม พ.ศ. 2532, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

270. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 10 พิมพ์ฉบับท่ี 118 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

271. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 11 พิมพ์ฉบับท่ี 124 สิงหาคม พ.ศ. 2532, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

272. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 11 พิมพ์ฉบับท่ี 128 ธันวาคม พ.ศ. 2532, 100 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

273. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 12 พิมพ์ฉบับท่ี 133 พฤษภาคม พ.ศ. 2533, 110 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

274. หมอชาวบ้าน หันมาหาการรักษาตนเอง ปีท่ี 18 พิมพ์ฉบับท่ี 212 ธันวาคม พ.ศ. 2539, 88 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

275. หมอชาวบ้าน มะละกอ ต้านอนุมูลอิสระ ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 360 เมษายน พ.ศ. 2552, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

276. หมอชาวบ้าน มะเขือเทศราชินี ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 359 มีนาคม พ.ศ. 2552, 98 หน้า  
จํานวน 1 เล่ม 

277. หมอชาวบา้น ทับทิมทางเลือกใหมข่องวัยทอง ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 358 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552, 98 หน้า จาํนวน 1 เล่ม 



278. หมอชาวบ้าน โรคพิษสุนัขบ้า/ดูแลเพื่อนซ้ีสี่ขาให้ปลอดภัยอย่างไร ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 300 เมษายน พ.ศ. 2547, 88 
หน้า จํานวน 5 เล่ม 

279. หมอชาวบ้าน พริกขี้หนู ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 305 กันยายน พ.ศ. 2547, 100 หน้า  
จํานวน 3 เล่ม 

280. หมอชาวบ้าน GMOs การดัดแปรพันธุกรรม ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 306 ตุลาคม พ.ศ. 2547, 100 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

281. หมอชาวบ้าน แอลกอฮอล์ : ดีกรีแห่งความทุกข์ ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 308 ธันวาคม พ.ศ. 2547, 98 หน้า จํานวน 5 เล่ม 

282. หมอชาวบ้าน ไข้หวัดนก เรียนรู้ไว...ป้องกันได้ ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 299 มีนาคม พ.ศ. 2547, 90 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

283. หมอชาวบ้าน เด็กไทยเสี่ยงภัยต้ังแต่เกิด ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 301 พฤษภาคม พ.ศ. 2547, 88 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

284. หมอชาวบา้น ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะใกล้ตาย ปท่ีี 25 พิมพฉ์บับท่ี 296 ธันวาคม พ.ศ. 2546, 88 หน้า จาํนวน 3 เลม่ 

285. หมอชาวบ้าน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 261 มกราคม พ.ศ. 2544, 68 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

286. หมอชาวบ้าน คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปีท่ี 14 พิมพ์ฉบับท่ี 157 พฤษภาคม พ.ศ. 2535, 88 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

287. หมอชาวบา้น ไตหาย ขโมยกันได้งา่ย ๆ จรงิหรือ? ปีท่ี 21 พิมพ์ฉบับท่ี 245 กันยายน พ.ศ. 2542, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

288. หมอชาวบา้น เศษอาหาร จุลินทรย์ีมหัศจรรย์ ปีท่ี 21 พิมพ์ฉบับท่ี 247 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542, 64 หน้า จาํนวน 1 เลม่ 

289. หมอชาวบ้าน ยาคุมฉุกเฉิน ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 254 มิถนุายน พ.ศ. 2543, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

290. หมอชาวบ้าน เด็กอ้วน : ความรักแบบผิด ๆ ท่ีทําให้ลูกอ้วน ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 258 ตุลาคม พ.ศ. 2543, 64  หน้า  
จํานวน 1 เล่ม 

291. หมอชาวบา้น อี.ดี. อาการ “มะเขือเผา” ในผู้ชาย ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 292 สิงหาคม พ.ศ. 2546, 94 หนา้ จํานวน 4 เล่ม 

292. หมอชาวบ้าน น้ําผึ้ง...ความหวานท่ีมากคุณค่า ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 290 มิถุนายน 2546, 90 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

293. หมอชาวบา้น ภัยเงียบ! โรคตับอักเสบจากไวรัสซี ปท่ีี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 293 กันยายน พ.ศ. 2546, 92 หน้า จาํนวน 3 เลม่ 

294. หมอชาวบ้าน น้ํามันพืช : ใช้อย่างไรให้ถกูต้องและปลอดภัย ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 291 กรกฎาคม พ.ศ. 2546, 94 หน้า 
จํานวน 2 เล่ม 

295. หมอชาวบ้าน ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร ปีท่ี 23 พิมพ์ฉบับท่ี 275 มีนาคม พ.ศ. 2545, 56 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

296. หมอชาวบ้าน เหยียบกะลาแบบยายเน้ย ปีท่ี 23 พิมพ์ฉบับท่ี 273 มกราคม พ.ศ. 2545, 56 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

297. หมอชาวบ้าน เครื่องสําอางของนอกกับของไทย ต่างกันตรงไหน? ปีท่ี 24 พิมพ์ฉบับท่ี 286 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546, 82 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

298. หมอชาวบ้าน ฮอร์โมนวัยทอง ก่อมะเร็งแน่นอน ปีท่ี 24 พิมพ์ฉบับท่ี 287 มีนาคม พ.ศ. 2546, 82 หน้า จํานวน 1 เล่ม 



299. หมอชาวบ้าน จมน้ํา...สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กไทย! ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 294 ตุลาคม พ.ศ. 2546, 88 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

300. หมอชาวบา้น รสหวาน : ความอรอ่ยที่พึงประเมิน ปีท่ี 24 พิมพ์ฉบับท่ี 285 มกราคม พ.ศ. 2546, 78 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

301. หมอชาวบ้าน ยาตีกัน...อันตราย ปีท่ี 33 พิมพ์ฉบับท่ี 394 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555, 98 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

302. หมอชาวบ้าน ฮีโมฟีเลีย : โรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 304 สิงหาคม พ.ศ. 2547,  98  หน้า  
จํานวน 4 เล่ม 

303. หมอชาวบ้าน ไข้หวัดนก ระลอกใหม่ ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 307 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547, 100 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

304. หมอชาวบ้าน คุยสบายสบาย กับ ชัยราชวัตร ปีท่ี 24 พิมพ์ฉบับท่ี 281 กันยายน พ.ศ. 2545, 68 หนา้ จํานวน 1 เล่ม 

305. หมอชาวบ้าน อ้วน...อ้วน...อ้วน ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 332 ธันวาคม พ.ศ. 2549, 90 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

306. หมอชาวบ้าน ต่อมลูกหมากโต ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 230 มิถุนายน พ.ศ. 2541, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

307. หมอชาวบ้าน แค่ดูก็รู้ว่า ‘ท้อง’ ปท่ีี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 321 มกราคม พ.ศ. 2549, 114 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

308. หมอชาวบา้น ความสุข ๘ ประการในที่ทํางาน ปีท่ี 30 พิมพ์ฉบับท่ี 349 พฤษภาคม พ.ศ. 2551, 106 หน้า จาํนวน 2 เลม่ 

309. หมอชาวบ้าน ผักขม : ของขวัญจากธรรมชาติ ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 333 มกราคม พ.ศ. 2550, 92 หน้า จํานวน 3 เล่ม 

310. หมอชาวบ้าน สปา : ทางเลือกของคนรักสุขภาพและความงาม ปีท่ี 26 พิมพ์ฉบับท่ี 302 มิถุนายน พ.ศ. 2547, 90 หน้า 
จํานวน 2 เล่ม 

311. หมอชาวบา้น เดก็ติดเกม เล่นสนกุหรือเสพติด ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 334 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550, 94 หน้า จาํนวน 1 เลม่ 

312. หมอชาวบ้าน แค : ดับพิษร้อน ถอนไข้ ปีท่ี 28 พิมพ์ฉบับท่ี 335 มีนาคม พ.ศ. 2550, 91 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

313. หมอชาวบ้าน โรคร้ายแห่งการสะสม ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 342 ตุลาคม พ.ศ. 2550, 95 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

314. หมอชาวบ้าน สัมผัสลูกด้วยการนวด ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 194 มิถุนายน พ.ศ. 2538, 79 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

315. หมอชาวบ้าน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ รู้ทัน ป้องกันได้ ปีท่ี 31 พิมพ์ฉบับท่ี 362 มิถุนายน พ.ศ. 2552, 98 
หน้า จํานวน 1 เล่ม 

316. หมอชาวบ้าน ย.โย่ง สอนเรา ปีท่ี 18 พิมพ์ฉบับท่ี 216 เมษายน พ.ศ. 2540, 92 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

317. หมอชาวบ้าน ไตวายเรื้อรัง ป้องกันได้ ! ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบบัท่ี 295 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546, 90 หน้า จํานวน 4 เล่ม 

318. หมอชาวบ้าน นมแม่กับสมองลูก ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 232 สิงหาคม พ.ศ. 2541, 64 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

319. หมอชาวบ้าน บริหารร่างกายกับป้าบุญมี ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 235 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541, 64 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

320. หมอชาวบ้าน วัณโรคปอด ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 234 ตุลาคม พ.ศ. 2541, 64 หน้า จํานวน 3 เล่ม 



321. หมอชาวบ้าน เวียกรา : ยามหัศจรรย์ ? ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 231 กรกฎาคม พ.ศ. 2541, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

322. หมอชาวบ้าน มะเร็งเต้านม ปีท่ี 19 พิมพ์ฉบับท่ี 228 เมษายน พ.ศ. 2541, 76 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

323. หมอชาวบ้าน เสียงดนตรีเสริมการรักษาโรค ปีท่ี 22 พิมพ์ฉบับท่ี 256 สิงหาคม พ.ศ. 2543, 68 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

324. หมอชาวบ้าน สมองเสื่อม ปีท่ี 21 พิมพ์ฉบับท่ี 250 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543, 64 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

325. หมอชาวบ้าน จะอายุยืนไปทําไม ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 192 เมษายน พ.ศ. 2538, 84 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

326. หมอชาวบ้าน ธาตุเหล็ก ร่างกายต้องการตั้งแต่ก่อนเกิด ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 298 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547, 88 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

327. หมอชาวบ้าน ไซนัสอักเสบ โรคท่ีบั่นทอนคุณภาพชีวิต ปีท่ี 25 พิมพ์ฉบับท่ี 297 มกราคม พ.ศ. 2547, 88 หน้า จํานวน 
1 เล่ม 

328. หมอชาวบ้าน มะเร็งเต้านม มะเร็งอันดับ ๒ ของผู้หญิง ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 341 กันยายน พ.ศ. 2550, 95 หน้า 
จํานวน 3 เล่ม 

329. หมอชาวบ้าน วิกฤตชีวิตคู่ ปีท่ี 13 พิมพ์ฉบับท่ี 145 พฤษภาคม พ.ศ. 2534, 86 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

330. หมอชาวบ้าน ปลอดโรคด้วยสมาธิ ปีท่ี 14 พิมพ์ฉบับท่ี 159 กรกฎาคม พ.ศ. 2535, 88 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

331. หมอชาวบ้าน เข็มขัดนิรภัย ปีท่ี 15 พิมพ์ฉบับท่ี 169 พฤษภาคม พ.ศ. 2536, 84 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

332. หมอชาวบ้าน เมื่อย่างเข้าวัยสูงอายุ ถึงเวลา เกษียณอายุ ปีท่ี 18 พิมพฉ์บับท่ี 210 ตุลาคม พ.ศ. 2539, 88 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

333. หมอชาวบ้าน ฉี่ไม่ออก...! ถึงคราวน้ําตาชายต้องไหลริน ปีท่ี 20 พิมพ์ฉบับท่ี 230 มิถุนายน พ.ศ. 2541, 64 หน้า 
จํานวน 1 เล่ม 

334. หมอชาวบ้าน โรคร้ายแห่งการสะสม ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 342 ตุลาคม พ.ศ. 2550, 95 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

335. หมอชาวบ้าน สัก เจาะ กรีด ผ่าลิ้น แฟชั่นอันตราย ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 343 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550, 95 หน้า จํานวน 
2 เล่ม 

336. หมอชาวบา้น อาหาร สุขภาพ มิติทางจิตวิญญาณ ปีท่ี 27 พิมพ์ฉบับท่ี 324 เมษายน พ.ศ. 2549, 98 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

337. หมอชาวบ้าน สารพิษโบทูลินในหน่อไม้ปี๊บ ปีท่ี 28 325 พฤษภาคม พ.ศ. 2549, 90 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

338. หมอชาวบา้น หอบหืดในเด็ก ควบคุมไดด้วยตนเอง ปีท่ี 29 พิมพ์ฉบับท่ี 340 สิงหาคม พ.ศ. 2550, 96 หน้า จํานวน 2 เล่ม 

339. หมอชาวบ้าน ตรวจตนเองมะเร็งเต้านม ปีท่ี 3 พิมพ์ฉบับท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2524, 103 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

340. หมอชาวบา้น หมอชาวบ้าน ประสาท...โรคประสาท ปท่ีี 4 พิมพ์ฉบับท่ี 48 เมษายน พ.ศ. 2526, 102 หน้า จาํนวน 1 เลม่ 



341. หมอชาวบ้าน สวัสดีปีใหม่ ๒ ๕ ๔ ๐ ปีท่ี 18 พิมพ์ฉบับท่ี 213 มกราคม พ.ศ. 2540, 88 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

342. หมอชาวบ้าน หัวใจ...ทําไมหนอ เจ้าจึงเป็นโรค? (โรคหัวใจ) ปีท่ี 4 พิมพ์ฉบับท่ี 40 สิงหาคม พ.ศ. 2525, 103 หน้า  
จํานวน 1 เล่ม 

343. ฉลาดซ้ือ 100 สิ่งที่ไม่ต้องทํา (ก็ได้) ก่อนตาย ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 100 มิถุนายน พ.ศ. 2552, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

344. ฉลาดซ้ือ เอสเปรสโซ ดวลกัน shot ต่อ shot ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 103 กันยายน พ.ศ. 2552, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

345. ฉลาดซ้ือ ความลับในสาหร่ายทะเล ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 108 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

346. ฉลาดซ้ือ นั่งรถกับใคร ปลอดภัยท่ีสุด ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 110 เมษายน พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

347. ฉลาดซ้ือ สําเนาไม่ถูกต้อง การเขา้ถึงงานลิขสิทธ์ ปีท่ี 16 พิมพ์ฉบับท่ี 111 พฤษภาคม พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

348. ฉลาดซ้ือ ๑ ๗ ปี ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 112 – 113 มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2553, 88 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

349. ฉลาดซ้ือ เฟรนช์ฟราย จานด่วน อันตราย ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 114 สิงหาคม พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

350. ฉลาดซ้ือ ขนมนําเข้า เอาอะไรมาฝาก? ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 117 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

351. ฉลาดซ้ือ ไขความลับ ผลไม้ปีใหม่ ปีท่ี 17 พิมพ์ฉบับท่ี 118 ธันวาคม พ.ศ. 2553, 72 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

352. ชีวิตและสุขภาพ ปีท่ี 3 พิมพ์ฉบับท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2526, 92 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

353. วารสาร แพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย ปีท่ี 3 พิมพ์ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2545, 49 หน้า จํานวน 1 เล่ม 

สภาพเอกสาร (Condition of Records) 
สภาพการจัดเรียง (Order)                สภาพทางกายภาพ (Physical)                การจัดเรียงเอกสาร (Arrangement)     
[ / ] ดีมาก                                         [ / ] ดีมาก                                               [   ] ตามลําดับอักษร 
[   ] ดี                                                [   ] ดี                                                      [   ] ตามลําดับตัวเลข 
[   ] พอใช้                                         [   ] พอใช้                                               [ / ] ตามลําดับเหตุการณ์               
[   ] ไม่มีระบบ                                  [   ] ชาํรุด                                                [   ] ตามลําดับเนื้อหา 
                                                                                                                         [   ] อื่น 
ๆ...................................... 
ประเภทเอกสาร (Type of Records) 
[ / ] กระดาษ [   ] แถบบันทึกเสียง [   ] ซีดี-รอม [   ] ดีวีดี [   ] วีดีโอ [   ] แถบบันทึกเสียง [ / ] หนังสือ [   ] แผนที่ [   ] แปลน       
[   ] วีดิทัศน์ [   ] หนังสือโต้ตอบ [   ] ภาพถ่าย [   ] รายงาน [   ] บัตร [   ] ฟิล์มภาพยนตร์ [   ] วัสดุย่อส่วน [   ] เครื่องมือ
เครื่องใช้    [ / ] อื่น ๆ............................................................................................................................. 
ตําแหน่งที่จัดเก็บ (Location).หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น 3 สถาบันบําราศนราดูร กระทรวง
สาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.... 
เงื่อนไขการใช้ (Restrictions)............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ (Comment) .........................................................................................................................................................................  
 


