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แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์

ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๙๐/๗๔ หมู่บ้านทหารเรือ หมู่ ๗ 
 ถ.เทพารักษ์ ต เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ ่น ๗๐ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

พ.ศ.๒๕๐๘
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๐
- มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒
- Doctor of Medicine (แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) University of Melbourne, Australia  

พ.ศ. ๒๕๑๘
- FCCP Fellowship of The American College of Chest Physicians and The International 

Academy of Chest Physicians and Surgeons, USA, 1985 
- FRACP Fellowship of The Royal Australasian College of Physicians , Australia and  

New Zealand, 1995
- FRCP (Lond.) Fellowship of The Royal College of Physicians of London, UK. 1995
- FRCP (Glasg.) Fellowship of The Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, 

UK. 1996
- FRCP (Edin.) Fellowship of The Royal College of Physicians of Edinburgh, UK., 1997
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) สาขาอายุรศาสตร์โรค

ระบบการหายใจ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๒
- อ.ว.สาขาเวชบำาบัดวิกฤต แพทยสภา ๒๕๔๑

การทำางาน
๑. คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและวณัโรค ภาควชิาอายรุศาสตร์
  อาจารย์ - ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๓๕
 การบรรยายในร.ร.แพทย์ต่างประเทศ 
 - The Royal Melbourne Hospital , Melbourne University, Australia,1995 
 - The Ninewells Hospital and Medical School, University of Dundee, UK.,1996 
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๒. การบริหารพิเศษ (เฉพาะที่สำาคัญ)
   ๒.๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - ประธานกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
  - หัวหน้า ICU ภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๖
  - กรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร (ว.ว.)/อนุมัติบัตร (อ.ว.) สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบ

การหายใจ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕
  - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการและประธานการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำาปี (๓ วาระ)  

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๓
  - หวัหน้าสาขาวชิาโรคระบบการหายใจและวณัโรค ภาควชิาอายุรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕
  - ประธานกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร ว.ว/อ.ว. สาขาเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕
 ๒.๒  นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - เลขาธิการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย (๒วาระ) พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘, ๒๕๓๐-๒๕๓๔
  - กรรมการ/เลขานุการ/กรรมการแพทย์ ก.พ. ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๖
  - นายกสมาคมเวชบำาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย (๒ วาระ) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓
๓. ด้านการบริการทางวิชาการ:นอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราช อาทิ
 - ประธาน/กรรมการ/สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอกในคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๘
 - กรรมการ/อนุกรรมการวิสามัญเพื่อทำาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการตำาแหน่ง ผศ./รศ./ 

ศ. ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕
 - กรรมการดำาเนินการสอบเพื่อ ว.ว/อ.ว.สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗
 - ผู ้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐
 - อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ ว.ว./อ.ว. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ แพทยสภา 

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
 - อนุกรรมการสาขาโรคระบบการหายใจ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๗-

๒๕๔๐
 - อนุกรรมการแพทย์พิจารณาโรคปอดจากการประกอบอาชีพ สำานักงานกองทุนเงินทดแทน 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๘
 - กรรมการวางนโยบายป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๘
 - กรรมการประเมินอาหารและยาตัวใหม่ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓ 
 - ประธานคณะทำางานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑
 - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบการหายใจ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙
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 - Health examiner for Thai civil service scholarship holder for entry to  
Australia สถานทูตออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕

 - ประธานกรรมการตรวจรับรองสถาบันฝึกอบรมและคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ อ.ว./
ว.ว. สาขาเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖

 - กรรมการ/ตรวจเยี่ยมงาน ICU /โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑

๔. ด้านการบริการรักษา (พิเศษ)
    กรรมการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถวายการตรวจรักษา/รักษาพระราชวงศ์และ
พระบรมวงศานุวงศ์/บุคคลสำาคัญในและต่างประเทศ 
 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสนมหาเถระ) 

(กรรมการ/เลขานุการ) พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑
 - สมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนา ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๘
 - HRH Princess Prekshya Rajya, Sister of Shah of Nepal พ.ศ. ๒๕๒๘
 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
 - คณะแพทย์ประจำาพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แต่งตั้งโดยสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ) พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘
 - HRH Royal Grand Mother Ashi Phunsho Chhoden of King of Bhutan พ.ศ. ๒๕๓๕
 - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธาส อินทปัญโญ) พ.ศ. ๒๕๓๖
 - สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕
 - สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑
 - หม่อมหลวงบัว กิติยากร พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
 - แพทย์ประจำาพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕

๕.  ด้านแพทย์อาสาเพื่อชนบท
 - แพทย์หน่วยแพทย์อาสาชนบทคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๑๐-

๒๕๑๑
 - แพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
 - แพทย์อาสาในโครงการพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗

ผลงานทางวิชาการ
๑. ผลงานด้านบริหารงานวิจัย 
 เป็นผูอ้ำานวยการคณะบรหิาร ชดุโครงการวจัิยเพือ่สขุภาพผู้สงูอาย ุ (ว.ส.ส.) ของคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล รวม ๑๖ โครงการ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานทางสาธารณสุข และเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ  
๒ โครงการของสาขาวชิาโรคระบบหายใจและวณัโรค ส่วน ๑๔ โครงการเป็นของภาควชิาต่าง ๆ  ทางคลนิกิ 
ดำาเนนิการวจัิยในชมุชนรอบศริริาชครอบคลมุ ๖๒ ชมุชน ๑๐,๘๖๓ คน ได้รบัทุนอดุหนนุการวิจัยประเภท
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ชุดโครงการวิจัยปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑ ระยะทำาการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ จำานวน ๔๑ ล้านบาท  
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุจากความรู้สู่การปฏิบัติ 

๒. ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
 Research Interest : Applied pulmonary physiology, Diseases of the chest, Critical care 
medicine, Intervention pulmonology, Geriatric medicine and Sleep medicine.
 - ผลงานวิจัย ๘๓ เรื่อง : ชื่อแรก ๓๕ เรื่อง วิทยานิพนธ์ ๒ เรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ  

๖ องค์กรให้ทุน พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๔๕   
 - รายงานผู้ป่วย ๑๗ เรื่อง ชื่อแรก ๗ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๗
 - ตำาราภาษาไทย ๖ เล่ม ชือ่แรก ๒๘ บท และร่วมแต่งตำาราภาษาองักฤษ ๑ บท พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๔๓ 

ได้แก่ ตำาราการบำาบัดฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ตำาราโรคระบบการหายใจและวัณโรค ตำารา 
การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์ ตำาราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตำาราอุรเวชช์ปริทรรศน์ 
ตำาราเวชบำาบัดวิกฤต และ Lung Biology in Health and Disease (Volume 51).

 - บทความทางวิชาการ ๗๒ เรื่อง ชื่อแรก ๓๓ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๘

๓. วารสารทางการแพทย์
 - บรรณาธิการ สารศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕
 - Editorial Member: Asian Pacific J Allergy Immunology, 1990
 - กองบรรณาธิการแพทยสภาสาร (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) และจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

การเชิดชูเกียรติ 
 - รางวัลสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาได้ที่ ๑ โรงเรียนอัมพวา “อัมพวันวิทยาลัย” พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๐๐
 - เหรียญทองแดงสอบไล่ได้เป็นท่ี ๑ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีท่ี ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(รับพระราชทาน) พ.ศ. ๒๕๐๔      
 - เหรียญทองแดงสอบได้เป็นท่ี ๑ วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาแพทย์ปีที่ ๑  

คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๕
 - Distinguished Leadership Award for Outstanding Service in the Teaching of Medicine. 

Board of Registras, The American Biographic Institute, USA, 1993
 - เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๓๗
 - รางวลัทนุเจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธบิด ีสำาหรบัอาจารย์คลนิกิดเีด่น คณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘
 - เข็มเกียรติยศ ศิษย์ศิริราชดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช พ.ศ. ๒๕๓๘
 - โล่รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำาปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒
 - ราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๙
 - ราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๓๙
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 - รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๔๐

 - โล่ที่ระลึกพระราชทานสำาหรับผู้ทำาคุณประโยชน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. ๒๕๔๑

 - ราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๔๕
 - รางวัลโล่เกียรติคุณสมเป็นบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
 - รางวลัอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ผูป้ระพฤตตินดเีด่นในเชิงจรยิธรรม แพทยสภา 

พ.ศ.๒๕๔๕
 - รางวลั “มหดิลทยากร” สำาหรบัศษิย์เก่าผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี สร้างผลงานดเีด่น

เป็นแบบอย่างต่อสงัคมและประเทศชาต ิสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัมหดิลในพระบรมราชปูถัมภ์ 
พ.ศ.๒๕๔๕

 - โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการด้านการลดอุบัติเหตุ 
จากการทำางาน เรื่องค่ามาตรฐานสมรรถภาพการทำางานของปอดในประชากรไทย สำานักงาน 
กองทุนเงินทดแทน สำานักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๕

หลังเกษียณอายุราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔)

๑.  คุณวุฒิ
 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๕  
 - แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
 - อ.ว.สาขาโรคจากการหลับ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒.  ภารกิจ
 - รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ 
 - แพทย์ประจำาพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๖ 
 - กรรมการกลางคณะกรรมการบรหิารสมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจบุนั 
 - ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน 

เพื่อเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมเวชบำาบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - Reviewer วารสารทางการแพทย์ จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - กองบรรณาธิการวารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำาบัดวิกฤต พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน 
 - Readerตำาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ.และ ศ. ของ ม.มหิดล และอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน  
 - คณะทำางานสาขาแพทยศาสตร์และสาธารณสุข โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดย 

พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
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 - กรรมการเพื่อจัดทำาแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๔  

 - นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ๒วาระ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 - นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๒ วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๑ 
 - ที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ทีป่รกึษาสมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพ่ือสังคมไทยปลอดบหุรีแ่ละกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคมุการบรโิภคยาสบู แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
 - ที่ปรึกษาสมาคมนิทราเวชศาสตร์ (ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 - คณะบรรณาธกิาร:หนังสอื Guideline OSA สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ตำาราในโครงการตำาราศิริราช ๒๕๖๔
 - Advisory board and reviewer: วารสาร Electronic Clinical Critical Care สมาคมเวชบำาบดั

วิกฤตฯ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและสิ่งตีพิมพ์ 
 - ผลงานวิจัย ๑๑ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารหลักของต่างประเทศ ๓ เรื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
 - บทความในหนังสือ ๓ เล่มเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๘ ได้แก่ เหนื่อยทรมาน, สาระน่ารู้

เพื่อผู้สูงวัย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ๑๔ เคล็ดลับทำาให้อายุยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - บทความในสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชน เร่ืองผูสู้งอาย ุโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - บทความในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน เร่ือง โรคทางอายุรศาสตร์ (ปรับปรุง) (รอตีพิมพ์)  

พ.ศ.๒๕๖๓ 

หลักการทำางาน          
 	 หลัก ครองใจแก่นแท้ ครองคน
      การ		   ก่อสติครองตน           ห่อนเว้น
        	 ท�า			   จิตมุ่งหมายยล         สฤษดิ์ล่วง  
       	 งาน		   ส่งสรรสุขเน้น          กล่าวได้เกินแสวง ฯ 


