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การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ หมู่บา้ นไทลือม่านติวเมืองเชี ยงรุ่ ง (อําเภอเมือง
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พ.ศ. 2556 พบบ้านไม้ใต้ถุนสู งสร้างแบบเรี ยบง่าย ภาพจําหลักนครธม แสดง
ถึงการดูแลสุ ขภาพโดยการขูดซา และวิถีการดําเนิ นชี วิต ภาพพระพักตร์ ของ
พระโพธิ สัตว์สีทิศจํานวนมากทีนครธม….…………………………….….…
การเก็บข้อมูลภาคสนามณประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที 12-14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 แสดงถึ ง จุ ดเด่ นของวัฒนธรรมการประณี ตประหยัดของชาว
เวียดนาม จะเก็บเศษวัสดุต่าง ๆ มาตากเพือทําเชื อเพลิงใช้โต๊ะหรื อเก้าอีเล็ก ๆ
สําหรับนังรับประทานอาหาร เปลญวนสามารถเคลือนย้ายไปผูกโยงในทีต่าง ๆ
ได้ง่าย และการรับประทานพืชผักผลไม้เป็ นหลัก…………..……………..….
กรอบแนวคิดในการวิจยั ………………………………………..………….…
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ผลไม้ต่าง ๆ ณ ค่ายสุ ขภาพพึงตนฯ สวนป่ านาบุญ 1 ตําบลดอนตาล อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร…………………………………………………...
กิจกรรมต่างๆ ของค่ายสุ ขภาพพึงตนตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ณ สวนป่ า
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ภาพป้ าย “สวนป่ านาบุญ 5” การอบรมค่ายสุ ขภาพพึงตนตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ณ สวนป่ านาบุญ 5 จังหวัดระยอง และการทํากิจกรรมแพทย์วิถีพุทธ
สัญจรของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเครื อข่ายภาคตะวันออก……………………
ภาพป้ าย “มูลนิ ธิแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย” หน้าศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพ
พึงตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร…………………………………………………………………....
ภาพหมู่เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต้ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลําดับ………………..
ภาพหมู่เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ดัลลัสเท็กซัส-อเมริ กา อเล็กซานเดรี ย
หลุยเซี ยน่า-อเมริ กา และ ฟลอริ ดา้ -อเมริ กา ตามลําดับ…………………...…..
ภาพกราฟแสดงร้อยละจิตอาสาเครื อข่ายแพทย์วถิ ีพุทธแห่งประเทศไทย
(หมอเขียว) ปี 2558……………………………………………….………….
ค่ายพระไตรปิ ฎก (แฟนพันธ์แท้) และประชุมจิตอาสาทัวประเทศ วันที 30
เมษายน 2554 และค่ายแฟนพันธ์แท้ ครังที 6 มอบปลอกแขนจิตอาสารุ่ น 2
วันที 27 ตุลาคม 2555 ตามลําดับ ณ สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร………………………………………………………………..…....
กิจกรรมการลงแขกในค่ายพระไตรปิ ฎกครังที 5 ณ สวนป่ านาบุญ 1 จังหวัด
มุกดาหาร วันที 6 กรกฎาคม 2555 และค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีพุทธ สําหรับ
นักบวชหมู่บา้ นพลัม ณ ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี วันที 18 เมษายน 2555 ตามลําดับ…...………...….……………
การอบรมค่ายสุ ขภาพในต่างประเทศ ครังที 1 ณ รัฐแคลิฟลอเนีย สหรัฐอเมริ กา
วันที 4 พฤษภาคม 2555 และค่ายสุ ขภาพ 1 วัน ณ วัดพุทธบูชา ธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร วันที 19 ตุลาคม 2555 ตามลําดับ……...…………………
โครงการดูแลสุ ขภาพผูต้ อ้ งขังหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพือการ
พึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดําเนิ นงานตามโครงการกําลังใจ
ในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรื อนจํากลาง
นครพนม ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ……………….…………………..………

193
194

196
196
197

201

201

202

203

(27)

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
22

23

24
25

26

27
28

หน้า
โครงการรวมใจภักดิP ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที 5
ธันวาคม 2554 โดยมูลนิธิแพทย์วถิ ีธรรมแห่ งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมได้ร่วมกันปลูกต้นมเหสัก-สักสยามินทร์ จํานวนทังสิ น 3,304 ต้น ณ
สวนป่ านาบุญ 1, 2,3, และ 4 ในพืนทีรวม 230 ไร่ …………..………………
นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิ ธิแพทย์วิถีธรรมแห่ ง
ประเทศไทยได้รั บ การประสานจากมู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์พ นั ธุ ก รรมพื ช สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดายามบรมราชกุมารี ให้แสดงปาฐกถาในงานประชุ มสัก
นานาชาติ (World Teak Conference 2013) หัวข้อ “สวนป่ านาบุญ เพือมวล
มนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our Contribution to WellBeing of Mankind) เมือวันที 25 มี นาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็ นทรัลทารา
แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพฯ………………….……………….…………
การจัดอบรมค่ายสุ ขภาพการแพทย์วถิ ีพุทธ (เทคนิค 9 ข้อ) ณ สวนป่ านาบุญ 1
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร…………………………….………………
ค่ายพระไตรปิ ฎก (แฟนพันธุ์แท้ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ) เดิ นตามรอยบาท
พระศาสดา ณ สวนป่ านาบุญ 1 จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที 19-23 ตุลาคม
2557………………………………………………………………….………
ข้อมูลองค์ความรู ้ การแพทย์วิถีพุทธในรู ปแบบของสิ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อ
วารสาร แผ่นพับ แผ่นการ์ ดต่างๆ และสื อที จัดทําในรู ปของซี ดี ดี วีดี วีซีดี
และเอ็มพีสาม (CD, DVD, VCD และ MP3) เป็ นต้น ……………………….
การให้บริ การความรู ้/ ข้อมูลการแพทย์วิถีพุทธ ผ่านสถานี โทรทัศน์บุญนิ ยม
ทีว…
ี ……………………………………………………………………..…...
การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลการแพทย์วถิ ีพุทธ ผ่านสถานีโทรทัศน์หมอ
เขียวทีวอี อนไลน์ โดยปกติจะเป็ นการออกอากาศสดการบรรยายสุ ขภาพของ
หมอเขียว ในค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีธรรม ณ ศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ 1-5 และ ณ
สถานทีของเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธต่างๆ…………….………………………
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หน้าโฮมเพทหรื อหน้าหลักของเวปหมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีพุทธผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต….…...
ตัวอย่างของรางวัลและเกียรติบตั รต่างๆ ทีมีต่อการปฏิบตั ิงานของการแพทย์
วิถีพุทธ……………………………………………………………………..
ผูท้ ีต้องการทดสอบว่าสิ งใด ๆ นันเป็ นประโยชน์ (ถูกกัน) กับตนหรื อไม่ ให้
สัมผัสกับสิ งนัน แล้วเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ข้างใดข้างหนึ งชนกันให้เป็ น
ลักษณะวงกลม เกร็ งให้แน่น…………………...……………………………
ให้อีกคนหนึ งสอดนิ วชี ทังสองข้างเข้าไปในวงกลมดังกล่ าวจากด้านหน้า
ของผูส้ อดนิ วโค้ง เข้า มาหาตัว เองเหมื อ นตะขอ แล้ว ออกแรงดึ ง ง้า งให้
นิ วหัวแม่มือกับนิ วชี แยกออกจากกัน คนทีเกร็ งนิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ให้เป็ น
วงกลมกับคนทีใช้นิวชี ทังสองง้างออก จะต้องออกแรงโดยประมาณให้เท่า
เดิมทุกครัง………………………………………………………………….
การตรวจสอบโรคหรื อความไม่สมดุลของร่ างกาย ด้วยการให้คนหนึ งสัมผัส
กับผูท้ ีมีโรค หรื อความไม่สมดุลของร่ างกาย ณ อวัยวะใด โดยสัมผัสผิวหนัง
ทีตรงตามอวัยวะทีต้องการทดสอบโดยสัมผัสผ่านผ้า (เสื อ) ของผูน้ นั ๆ……
ชุมพล ยอดสะเทิน ประคองภรรยา เตือนใจ จันทะ มาให้สัมภาษณ์ หลังจาก
ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื นที “ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านา
บุญ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” เมือวันที 5 กรกฎาคม 2556………..
เตือนใจ จันทะ สุ ขภาพแข็งแรงดี หลังจากปฏิบตั ิตวั ต่อเนื องมาประมาณ 1 ปี
ครึ ง หายดี แล้ว มาเข้าค่ าย ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง สวนป่ านาบุ ญ อํา เภอดอนตาล จัง หวัด มุ ก ดาหาร เมื อวัน ที 21
ธันวาคม 2557 หน้าตายิมแย้มแจ่มใสมีความสุ ข…………………………….
ภาพถ่ ายเตื อนใจ จันทะ กับครอบครั ว ขณะที ป่ วยพักฟื นเมือกลางปี 2556
และหลังจากหายแล้วสุ ขภาพแข็งแรงดี เมือเดือนธันวาคม 2557…….……...
ผูว้ จิ ยั ถ่ายภาพกับนายแพทย์ชยั พร กันกา อดีตผูอ้ าํ นวยการศูนย์มะเร็ งลพบุรี
เมือผูว้ จิ ยั ได้ไปบรรยายค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีธรรมทีจัดโดยเครื อข่ายจิตอาสา
ในจังหวัดลพบุรีเมือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555………………..…………..…
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คุณทรงกลด นาคอร่ าม ให้สัมภาษณ์เมือวันที 10 กันยายน 2557 พร้อมแสดง
ข้อมูลเกียวกับผลสุ ขภาพตาจากโรงพยาบาลแห่งหนึง……………...……...…
คุณคฑาวุฒิ เอกตาแสง ให้สัมภาษณ์เมือวันที 19 กันยายน 2555…..…………
คุณป้ าปาน กาญน์นภรัฐ รุ่ งสวัสดิP ให้สัมภาษณ์เมือวันที 15 กันยายน 2555….
คุ ณยุวดี นโมชัยยากร ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุ ขภาพยูเอสเอ เมือวันที 26
กันยายน 2557………………………………………………........................
คุณอรรถวรรณ หงอสุ วรรณ ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุ ขภาพยูเอสเอ เมือวันที 25
กันยายน 2557…………………………………………..…….......................
คุณนิตยา สิ ทธิ ประเสริ ฐ ให้สัมภาษณ์เมือวันที 24 สิ งหาคม 2557…………....
แผลทีหน้า แขนและขา ทีเคยแฉะ ๆ กลับแห้งและสะอาด สี ของแผลลดความเข้มลง......
คุณรักบุญ อโศกตระกูล ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 15 กันยายน 2555……………
คุณสุ นนั ทา เพียวไพบูลย์ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 9 มีนาคม 2555 …………...
พ่อแดงและแม่อุ๊ ให้สัมภาษณ์ เมือปี 2556……………………………..……..
ภิ กษุ สมบูรณ์ สมาจาโร ร่ วมกิ จกรรมการสวดมนต์ในค่ายสุ ข ภาพแพทย์
วิถีธรรม เมือวันที 20 เมษายน 2558………...………………………...………
คุณสุ นทร เอียมพินิจ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 17 มิถุนายน 2556……………….
คุ ณกิ งแก้ว ฉัตรมณี วฒั นา จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ร่ วมบําเพ็ญกิ จกรรมค่าย
สุ ขภาพ ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ 3
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี………………………….………...……..
คุณตะวันเดือน วรรณวงษ์ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้ร่วมบันทึกภาพในค่าย
พระไตรปิ ฎก จิตอาสา-แฟนพันธุ์แท้ เดือนตุลาคม 2557……………..………
คุ ณ สุ ช นา ทิ ว ถนอม จิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ ได้ ร่ ว มบัน ทึ ก ภาพในค่ า ย
พระไตรปิ ฎก จิตอาสาแฟน-พันธุ์แท้ เดือนตุลาคม 2557……………………..
คุณอิทธิ ชยั จันทชาติ จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ภาพถ่ายเมือร่ วมกิจกรรมงาน
“วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิ ยม ครังที 3” ณ พุทธสถานราชธานี อโศก อําเภอ
วาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที 28 ธันวาคม 2557 – 3 มกราคม
2558…………………………………………………………………………..
ภาพถ่าย X-ray แขนข้างขวาของ จิตอาสา อิทธิ ชยั จันทชาติ………….……...
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
55
56
57

58
59

60
61
62

63

64

65

66

หน้า
ขาข้างขวาเมื อไปถึ งโรงพยาบาลได้รับการทําแผลและเข้าเฝื อกไว้แต่ยงั มี
เลือดยังไหลไม่หยุด………………………………………………...............
ผูว้ จิ ยั แวะเยียมจิตอาสาอิทธิ ชยั เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2558……………...
แม่ครัง มีทรัพย์ และพีน้องจิตอาสาจากศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพพึงตนตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง สวนป่ านาบุ ญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุ กดาหาร มา
เยียมจิตอาสาอิทธิ ชยั ทีโรงพยาบาล…….…………………………………..
นักกายภาพบําบัดพาฝึ กเดิน และแผลเนื อแดงหลังเท้าด้านขวา ก่อนแพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้………………………………………………..........
มิสเตอร์ เราโน ไลทาไลเนน เมื อมาดูแลรั กษาสุ ขภาพและเข้าค่ายสุ ขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ทีสวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เมือ
เดือนกุมภาพันธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุ ขภาพจากแพทย์
ศูนย์สุขภาพเมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์……………………………….
คุณบวรรัตน์ เอือจิตรญาณ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 12 ธันวาคม 2555………
คุณเกริ กศักดิP คุณเกษม ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 25 กันยายน 2557…………..
คุณภูมิพงศ์ หลังจากได้ทาํ กัวซาทีหน้า ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และหลัง จากสี ที
เห็นบนผิวหนัง แปลผลได้วา่ มีพิษสะสมในระดับทีมาก ซึ งได้ให้ขอ้ มูลไว้
เมือวันที 31 พฤษภาคม 2555……………………………………………….
คุณอดุ งวิทย์ ภาพเปรี ยบเทียบก่อนเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมเมือ พ.ศ.
2551 และหลังจากได้ดูแลรักษาตัวเองตามหลักการแพทย์วิถีพุทธมา 6 ปี
อาการบวมต่อมนําเหลืองทีคอหายได้………………………………………
ผูเ้ ข้าอบรมฝึ กปฏิ บตั ิ ยาเม็ดที 6 การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ
กายบริ หาร ในค่ า ยอบรมสุ ขภาพ ณ สถาบั น ฝึ กอบรมผู ้นํ า จัง หวัด
กาญจนบุรี วันที 12-18 มิถุนายน 2554………...…………………………...
ผูเ้ ข้าอบรมค่ายสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันอบรมผูน้ าํ
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที 12-18 มิถุนายน 2554 ร่ วมถ่ายภาพหมู่ใน
วันสุ ดท้ายของค่าย……..…...…………………….....................................
ผูว้ จิ ยั บรรยายค่ายสุ ขภาพ ณ แดนอโศก จ.นครปฐม วันที 4 กุมภาพันธุ์ 2556

416
416

417
417

418
419
422

425

426

2483

2483
2484

(31)

สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
67
68
69
70
71

72

73

74
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76
77

หน้า
การบรรยายค่ายสุ ขภาพ 1 ว้น ณ สโมสรนายทหารศูนย์กลางทหารปื นใหญ่
จังหวัดลพบุรี วันที 21 มิถุนายน 2555……………………………………...
การอบคมค่ายสุ ขภาพ วันที 18 กันยายน 2554 ที อําเภอพนัสนิ คม จังหวัด
ชลบุรี.............................................................................................................
ผูว้ ิจยั และที มงานจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนําท่วมที
จังหวัดปทุมธานี วันที 27 ตุลาคม 2554……………………….…………....
ผูว้ ิจยั และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยนําท่วมที
จังหวัดนนทบุรี วันที 28 ตุลาคม 2554………………………………….......
กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติแก่ประชาชนในวันพ่อ 5 ธันวาคม และ
วันแม่ 12 สิ ง หาคม เป็ นประจํา ทุ ก ปี ณ หน้า ตลาดสดเทศบาลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร…………………………………………..
กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติแก่ประชาชนในวันพ่อ 5 ธันวาคม และ
วันแม่ 12 สิ ง หาคม เป็ นประจํา ทุ ก ปี ณ หน้า ตลาดสดเทศบาลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร…….……………………………….........
กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติแก่ประชาชนในวันพ่อ 5 ธันวาคม และ
วันแม่ 12 สิ ง หาคม เป็ นประจํา ทุ ก ปี ณ หน้า ตลาดสดเทศบาลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.…………………………………….........
กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติแก่ประชาชนในวันพ่อ 5 ธันวาคม และ
วันแม่ 12 สิ ง หาคม เป็ นประจํา ทุ ก ปี ณ หน้า ตลาดสดเทศบาลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.…………………………………….........
ผูว้ ิ จ ัย บรรยายอบรมค่ า ยสุ ข ภาพ 1 วัน ณ ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์ สํา นัก งานใหญ่ นางเลิ ง กรุ ง เทพมหานคร วันที 28 กันยายน
2554……………………………………………….......……………………
ผูว้ จิ ยั บรรยาย ที มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช วันที 9 กันยายน 2555
ผูว้ ิจยั บรรยายในงานสัมนามังสวิรัตโลก มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ The 5th
Southeast Asian Vegetarian Congress go Veg for a better World วันที 24
พฤศจิกายน 2555……………………………………………...…………....
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91

หน้า
โครงการอบรมหลัก สู ต รการดู แ ลสุ ข ภาพตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
หลักการแพทย์ทางเลื อกวิถีพุทธ ครั งที 3 วัดวางกาบรางสถานจังหวัดน่ า น
วันที 2-6 กันยายน 2556……………………………...……………..………....
งานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ครั งที 9 โดยกรมการพัฒนาแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเมืองทองธานี กรุ งเทพ ฯ วันที 5 กันยายน 2555….......
งานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ครังที 10 โดยกรมการพัฒนาแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเมืองทองธานี กรุ งเทพ ฯ วันที 7 กันยายน 2556…....
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เข้ารับฟั งการบรรยายการแพทย์วิถีธรรม ณ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วันที 17 สิ งหาคม 2554…...………………....…
บรรยายสุ ขภาพทีศิริราชพยาบาล วันที 30 สิ งหาคม 2554……………….....….
การอบรมสุ ข ภาพพึ งตนวิถี ธ รรมตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงพยาบาล
โพธาราม ร่ วมกับ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดราชบุรีวนั ที 15 มกราคม 2556.
โครงการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ ค่ ายสุ ข ภาพพึ งตนวิถีธ รรม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง โรงพยาบาลอํานาจเจริ ญ จ.อํานาจเจริ ญ วันที 4 กันยายน 2556…........
ผูว้ ิ จ ัย ร่ ว มเปิ ดหน่ ว ยงานแพทย์วิ ถี ธ รรม ที โรงพยาบาลโพธาราม จัง หวัด
ราชบุรี………………………………………………………………………….
ผูว้ ิจยั ร่ วม เปิ ดสํานักงานแพทย์วิถีธ รรม ที โรงพยาบาลโพธาราม จัง หวัด
ราชบุรี……………………………………………………………………….....
บรรยายสุ ขภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวันที 6 สิ งหาคม 2556……......
โครงการรั ก ษ์สุ ข ภาพแบบพึ งพาตนเองโดยวิ ถี ธ รรม ณ วัด ธรรมธี ร าราม
จ.บุรีรัมย์ โดยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที 25-31 สิ งหาคม
2556………………………………………………...........…………………...
ค่ายพระไตรปิ ฎก จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา
สวนป่ านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วันที 19-23 ตุลาคม 2557…………………....…..
ค่ายพระไตรปิ ฎก จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา
สวนป่ านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วันที 19-23 ตุลาคม 2557…………………..…...
เดิ นจาริ ก จากสวนป่ านาบุ ญ 4 (บ้า นแดนสวรรค์) อํา เภอธาตุ พ นม เพื อไป
สักการะพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม เป็ นระยะทางทังสิ น 23 กิโลเมตร.......
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
92
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หน้า
โครงการรวมใจภักดิP ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัว เนื องในวโรกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5
ธันวาคม 2554 มูลนิ ธิแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย ได้ปลูกมเหสัก-สัก
สยามินทร์ จํานวนทังสิ น 3,304 ต้น ณ สวนป่ านาบุญ 1 2 3 และ 4 ในพืนที
รวม 230 ไร่ …………………………………………………………….…....
ผูว้ ิจยั และจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ถ่ายภาพร่ วมกันหน้าป้ ายโครงการรวมใจ
ภัก ดิP ปลู ก มเหสั ก ข์ -สั ก สยามิ น ทร์ ถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว
เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ สวนป่ านาบุญ 4 ในพืนทีประมาณ 120 ไร่ …………………..…….……..
ผูว้ ิจ ัย ในฐานะประธานมู ล นิ ธิ แ พทย์วิถี ธ รรมแห่ ง ประเทศไทยได้รั บ การ
ประสานจากมูลนิ ธิอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยาม
บรมราชกุมารี ให้แสดงปาฐกถางานประชุ ม สักนานาชาติ (World Teak
Conference 2013) หัวข้อ “สวนป่ านาบุญ เพือมวลมนุษยชาติ” "Living in
Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind" วันที
25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพฯ....
โครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิ นี เฉลิมพระ
เกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิ งหาคม 2555……………..
กิจกรรมการแพทย์วถิ ีธรรม ณ เรื อนจํากลางนครพนม……………..………..
ภาพปกวารสารกําลังใจและหนังสื อการวิจยั แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมกับการ
สร้างสุ ขภาวะในเรื อนจํา ผูว้ จิ ยั ถ่ายภาพร่ วมกับทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
หน้าเรื อนจํากลางนครพนม………………………………………………..…
โครงการดูแลสุ ขภาพผูต้ อ้ งขังหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพือการ
พึ งตนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต้ก ารดํา เนิ น งานตามโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิ ติยาภา ณ เรื อนจํา
กลางนครพนม ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ธันวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557)
กิ จกรรมประกอบด้วยการอบรมสุ ข ภาพ 1-2 วัน เป็ นประจําทุ ก เดื อน มี
ผูต้ อ้ งขังหญิงเข้าร่ วมโครงการนีในเบืองต้น จํานวน 200 คน…………….….

2497

2497

2498

2499
2499

2500

2500
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
99
100
101
102
103
104
105
106

107
108
109

110

หน้า
กิ จกรรมลงทะเบี ยน – ตรวจสุ ขภาพ ค่ายสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร…………………………………….
กิ จกรรมลงทะเบี ยน – ตรวจสุ ขภาพ ค่ายสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร ……………………………………
ผูเ้ ข้าค่าย ฟั งการบรรยายหลักการแพทย์วิถีพุทธ (ยา 9 เม็ด) ณ สวนป่ านาบุญ 1
จังหวัดมุกดาหาร………………………..…………………………………..
กิ จ กรรมแช่ มื อ แช่ เ ท้า ในนําสมุ น ไพรที ถู ก กัน (ยาเม็ด ที 4) ณ โรงเรี ย น
อุ่มเหม้าประชาสรรค์ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม………..………….
รถการขับ เคลื อนงานแพทย์วิ ถี ธ รรมโดยที ม งานศู นย์ฯ สวนป่ านาบุ ญ 5
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง……………………………………………...
ร่ วมออกบูธกิ จกรรมแพทย์วิถีธรรม 1 วัน ณ โรงเรี ยนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม…………………………………………..
บูธกิจกรรมแพทย์วถิ ีธรรม 1 วัน ณ โรงเรี ยนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ฐานยาเม็ดที 1 การดืมนําสมุนไพรปรับสมดุล………
บูธกิจกรรมแพทย์วถิ ีธรรม 1 วัน ณ โรงเรี ยนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ฐานยาเม็ดที 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ
เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย……………………..……..
ข้อมูลแพทย์วิถีธรรมในรู ปแบบของสิ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อ วารสาร แผ่น
พับ แผ่นการ์ ดต่างๆ………………………………………………………...
ภาพแสดงหน้ า ปกหนั ง สื อ การแพทย์ วิ ถี พุ ท ธ สุ ข ภาพพึ งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละเล่ม………………………………………………...
สื อสิ งพิมพ์งานเขียนต่างๆ ของผูว้ ิจยั ทีใช้เพือการเผยแพร่ การดูแลสุ ขภาพ
พึงตนตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทีจัดวางจําหน่ายในกิจกรรมการอบรมค่าย
สุ ขภาพ………………………………………………………………..…….
ผลงานสื อสิ งพิมพ์งานการเขียนหนังสื อ การ์ ด แผ่นพับ และวารสารต่างๆ
ของผูว้ ิจยั ที ใช้เพื อการเผยแพร่ ก ารดู แลสุ ข ภาพเพื อการพึ งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก การแพทย์วิถีพุทธ ทีวางจําหน่ายให้กบั ผูส้ นใจ
ทัวไปในกิจกรรมการอบรมค่ายสุ ขภาพ ทุกค่ายทีจัดโดยศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที

111
112

113
114

115

116
117
118
119
120

121
122
123

หน้า
1-5 เครื อข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย และในการทํากิจกรรมแพทย์
วิถีพุทธทีได้รับการประสานมาจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ……………..
ภาพแสดงหน้าปกหนังสื อการแพทย์วิถีพุทธ เพือเผยแพร่ สัจธรรมและสื บ
สานพระพุทธศาสนา แต่ละเล่ม……………………………………………...
ภาพแสดงหน้า ปกหนัง สื อ “สัจจะกู้ชาติ ” และ “ผลการดํา เนิ นการและ
ความก้ า วหน้ า ปี 2556-2557 โครงการรวมใจภัก ดิP ปลู ก มเหสั ก ข์ -สั ก
สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”…………….……………..…
ผลงานสื อ CD, DVD, VCD และ MP3ของผูว้ จิ ยั ………………...…………..
จิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธให้ค าํ ปรึ ก ษาปั ญหาสุ ข ภาพรายบุ ค คล ในกิ จกรรม
“ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ สวนป่ านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
วันที 29 มกราคม 2558……………………………………………...………..
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพรายบุคคล ยาเม็ดที 5 การ
พอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ ด ด้วยสมุ นไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของ
ร่ า งกาย ในกิ จ กรรม “ตลาดวิ ถี ธ รรม” ณ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ ฯ สวนป่ านาบุ ญ 1
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที 24 มีนาคม 2558……………….……
จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรมให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพรายบุคคล…...…………...
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีธรรมผ่านสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีธรรมผ่านสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านสถานี โทรทัศน์หมอเขียว
ทีวอี อนไลน์…………………………………………………..............……...
ทีมงานจิตอาสาสื อแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย ร่ วมเรี ยนรู ้การทําสื อกับ
ทางสถาบันสื อบุญนิ ยม ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ สวนป่ านาบุญ 1 วันที 21 มีนาคม
2558…………………………………………………………..……………...
ผู ้วิ จ ัย รั บ เชิ ญ ไปออกรายการสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
จังหวัดนครพนม………………………………………………………......…
ข้อมูลการติดตามการแพทย์วถิ ีธรรม ได้ทางหมอเขียวดอทเนท……...…..……
การให้บริ ก ารความรู ้ และข้อมู ล แพทย์วิถี ธรรมผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ที
www.morkeaw.net หน้าแรกของเวป………..………………………………
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134

135

หน้า
การให้ บ ริ ก ารความรู ้ และข้อ มู ล แพทย์วิ ถี ธ รรมผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
หมอเขียวทีว…
ี ……………………………….……………………………....
การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต - เฟสเพจ
“หมอเขียวแฟนคลับ” ………….……………………………...……………..
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เฟสบุ๊ค
ของศูนย์เรี ยนรู ้สวนป่ านาบุญ 1 และสวนป่ านาบุญ 2………………………..
การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เฟสบุค๊ ของศูนย์เรี ยนรู ้สวนป่ านาบุญ 3 และสวนป่ านาบุญ 4………………..
การให้บริ การความรู ้/ ข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เฟสเพจ –
“MP3 บรรยายสุ ขภาพหมอเขี ยว” “ถอดเทปแยกหัวข้อบรรยายแพทย์วิถี
ธรรม” …………………………………………………………………….....
การให้บ ริ ก ารความรู ้ และข้อมู ลแพทย์วิถี ธรรมผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
เฟสบุค๊ กลุ่ม “หมอเขียว” และ กลุ่ม “ถาม-ตอบปั ญหาสุ ขภาพ”……..……....
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เฟสเพจ
“รวบรวมภาพจิตอาสา – หมอเขียว” “เพลงหมอเขียว”……………………...
การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เฟสเพจ
“คําคมเพชรจากใจเพชร”………………………………………………….....
การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ยูทูป
หมอเขียว (Youtube Morkeaw)……………………………………………....
การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลการแพทย์วิถีธรรมผ่านช่ องทางระบบการ
สื อสารทางโทรศัพท์แบบ “LINE” ……………………………………….....
การให้บริ การความรู ้ คําแนะนําปรึ กษาแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ การส่ งกําลังใจ
และข้อมูลการแพทย์วิถีธ รรมผ่านช่ องทางระบบการสื อสารทางโทรศัพ ท์
แบบ “LINE” ………………………………………………………………...
การจัดประชุมเครื อข่ายแพทย์วถิ ีธรรม “บุคคลากรสาธารณสุ ข ครังที 1” และ
เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทัวประเทศ ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม
กรุ งเทพมหานคร เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-17.00 น…….…….
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สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที
136
137
138
139

หน้า
รางวัลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตั รต่างๆ ของผูว้ ิจยั ตังแต่ปี พ.ศ. 2536
– 2558………………………………………………………………………..
ผูว้ ิจยั รับรางวัล “ครู ดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิ น ด้านสาธารณสุ ข” ทีคุ รุสภา
วันที 12 มกราคม 2558….……………………………………………………
รั บ รางวัล “ครู ดี ไ ม่ มี อ บายมุ ข ของแผ่ น ดิ น ด้ า นสาธารณสุ ข ” วัน ที 12
มกราคม 2558………………………………………………………………..
ผูว้ จิ ยั รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” เป็ นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ทีได้ให้ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ และสามารถนํามาใช้ในกิ จการ
และทําประโยชน์ให้กบั สังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558…………………….......……

2523
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2526
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