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กนัยายน 2557…………………………………………..……....................... 
 

389 
43 คุณนิตยา สิทธิประเสริฐ ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2557………….... 391 
44 แผลที�หนา้ แขนและขา ที�เคยแฉะ ๆ  กลบัแหง้และสะอาด  สีของแผลลดความเขม้ลง...... 393 
45 คุณรักบุญ อโศกตระกลู ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555…………… 393 
46 คุณสุนนัทา เพียวไพบูลย ์ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2555 …………... 398 
47 พอ่แดงและแม่อุ ๊ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อปี 2556……………………………..…….. 400 
48 ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทย ์

วถีิธรรม เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558………...………………………...……… 
 

403 
49 คุณสุนทร เอี�ยมพินิจ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2556………………. 405 
50 คุณกิ�งแกว้  ฉัตรมณีวฒันา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมบาํเพ็ญกิจกรรมค่าย

สุขภาพ ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี………………………….………...…….. 

 
 

406 
51 คุณตะวนัเดือน วรรณวงษ ์ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไดร่้วมบนัทึกภาพในค่าย

พระไตรปิฎก จิตอาสา-แฟนพนัธ์ุแท ้เดือนตุลาคม 2557……………..……… 
 

408 
52 คุณสุชนา ทิวถนอม จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้ร่วมบันทึกภาพในค่าย

พระไตรปิฎก จิตอาสาแฟน-พนัธ์ุแท ้เดือนตุลาคม 2557…………………….. 
 

410 
53 คุณอิทธิชยั จนัทชาติ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ภาพถ่ายเมื�อร่วมกิจกรรมงาน 

“วชิชาลยับรรดาบณัฑิตบุญนิยม ครั� งที� 3” ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อาํเภอ 
วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่งวนัที� 28 ธนัวาคม 2557 –  3 มกราคม 
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54 ภาพถ่าย X-ray แขนขา้งขวาของ จิตอาสา อิทธิชยั จนัทชาติ………….……... 416 



(30) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
55 ขาขา้งขวาเมื�อไปถึงโรงพยาบาลไดรั้บการทาํแผลและเขา้เฝือกไวแ้ต่ยงัมี

เลือดยงัไหลไม่หยดุ………………………………………………............... 
 

416 
56 ผูว้จิยัแวะเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั  เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558……………... 416 
57 แม่ครั�ง มีทรัพย ์และพี�น้องจิตอาสาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร มา
เยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั ที�โรงพยาบาล…….………………………………….. 

 
 

417 
58 นกักายภาพบาํบดัพาฝึกเดิน และแผลเนื�อแดงหลงัเทา้ดา้นขวา ก่อนแพทย์

อนุญาตใหก้ลบับา้นได…้…………………………………………….......... 
 

417 
59 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพและเขา้ค่ายสุขภาพ

แพทยว์ิถีธรรม ที�สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร เมื�อ
เดือนกุมภาพนัธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์
ศูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด…์……………………………. 

 
 
 

418 
60 คุณบวรรัตน์  เอื�อจิตรญาณ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555……… 419 
61 คุณเกริกศกัดิP  คุณเกษม ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557………….. 422 
62 คุณภูมิพงศ ์หลงัจากไดท้าํกวัซาที�หนา้ ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และหลงั จากสีที�

เห็นบนผิวหนงั แปลผลไดว้า่มีพิษสะสมในระดบัที�มาก ซึ� งไดใ้ห้ขอ้มูลไว ้
เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2555………………………………………………. 

 
 

425 
63 คุณอดุงวิทย ์ภาพเปรียบเทียบก่อนเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมเมื�อ พ.ศ. 

2551 และหลงัจากไดดู้แลรักษาตวัเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธมา 6 ปี 
อาการบวมต่อมนํ�าเหลืองที�คอหายได…้…………………………………… 

 
 

426 
64 ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏิบติั ยาเม็ดที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ 

กายบริหาร ในค่ายอบรมสุขภาพ ณ สถาบันฝึกอบรมผู ้นํา  จังหวัด 
กาญจนบุรี วนัที� 12-18 มิถุนายน 2554………...…………………………...   

 
 

2483 
65 ผูเ้ขา้อบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนัอบรมผูน้าํ 

จงัหวดักาญจนบุรี ระหวา่งวนัที�  12-18  มิถุนายน  2554 ร่วมถ่ายภาพหมู่ใน
วนัสุดทา้ยของค่าย……..…...……………………..................................... 

 
 

2483 
66 ผูว้จิยับรรยายค่ายสุขภาพ ณ แดนอโศก จ.นครปฐม วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ุ 2556 2484 

   



(31) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
67 การบรรยายค่ายสุขภาพ 1 วน้ ณ สโมสรนายทหารศูนยก์ลางทหารปืนใหญ่ 

จงัหวดัลพบุรี วนัที� 21 มิถุนายน 2555……………………………………...      
 

2484 
68 การอบคมค่ายสุขภาพ วนัที� 18 กนัยายน 2554 ที� อาํเภอพนสันิคม จงัหวดั

ชลบุรี............................................................................................................. 
 

2485 
69 ผูว้ิจยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ� าท่วมที�    

จงัหวดัปทุมธานี วนัที� 27 ตุลาคม 2554……………………….………….... 
 

2485 
70 ผูว้ิจยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ� าท่วมที�     

จงัหวดันนทบุรี วนัที� 28 ตุลาคม 2554…………………………………....... 
 

2486 
71 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร………………………………………….. 

 
 

2486 
72 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล        
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร…….……………………………….........             

 
 

2487 
73 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร.……………………………………......... 

 
 

2487 
74 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร.……………………………………......... 

 
 

2488 
75 ผูว้ิจ ัยบรรยายอบรมค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ ธนาคารเพื�อการเกษตรและ

สหกรณ์ สํานักงานใหญ่ นางเลิ�ง กรุงเทพมหานคร วนัที�   28  กันยายน  
2554……………………………………………….......…………………… 

 
 

2488 
76 ผูว้จิยับรรยาย ที�  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัที�  9 กนัยายน  2555 2489 
77 ผูว้ิจยับรรยายในงานสัมนามงัสวิรัตโลก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ The 5th 

Southeast Asian Vegetarian Congress go Veg for a better World วนัที� 24 
พฤศจิกายน 2555……………………………………………...………….... 
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(32) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
78 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม

หลกัการแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ ครั� งที� 3  วดัวางกาบรางสถานจงัหวดัน่าน 
วนัที� 2-6 กนัยายน 2556……………………………...……………..……….... 

 
 

2490 
79 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั� งที� 9 โดยกรมการพฒันาแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือกเมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ วนัที� 5 กนัยายน 2555…....... 
 

2490 
80 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั� งที� 10 โดยกรมการพฒันาแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือกเมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ วนัที�  7  กนัยายน  2556….... 
 

2491 
81 นกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เขา้รับฟังการบรรยายการแพทยว์ิถีธรรม ณ 

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ วนัที� 17 สิงหาคม 2554…...………………....… 
 

2491 
82 บรรยายสุขภาพที�ศิริราชพยาบาล วนัที� 30 สิงหาคม 2554……………….....…. 2492 
83 การอบรมสุขภาพพึ� งตนวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาล 

โพธาราม ร่วมกบั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรีวนัที� 15 มกราคม 2556. 
 

2492 
84 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ� งตนวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ วนัที� 4 กนัยายน 2556…........ 
 

2493 
85 ผูว้ิจ ัยร่วมเปิดหน่วยงานแพทย์วิถีธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม จังหวดั

ราชบุรี…………………………………………………………………………. 
 

2493 
86 ผูว้ิจยัร่วม เปิดสํานักงานแพทยว์ิถีธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี………………………………………………………………………..... 
2494 

87 บรรยายสุขภาพ ณ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศวนัที� 6 สิงหาคม 2556……...... 2494 
88 โครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ� งพาตนเองโดยวิถีธรรม ณ วดัธรรมธีราราม    

จ.บุรีรัมย ์ โดยงานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลบุรีรัมย ์วนัที� 25-31 สิงหาคม 
2556………………………………………………...........…………………... 

 
 

2495 
89 ค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา   

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม 2557…………………....….. 
 

2495 
90 ค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา   

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม 2557…………………..…... 
 

2496 
91 เดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 (บ้านแดนสวรรค์) อาํเภอธาตุพนม เพื�อไป

สักการะพระธาตุพนม  อาํเภอธาตุพนม  เป็นระยะทางทั�งสิ�น 23 กิโลเมตร....... 
 

2496 



(33) 
 

    สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
92 โครงการรวมใจภกัดิP  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว  เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2554 มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ไดป้ลูกมเหสัก-สัก 
สยามินทร์  จาํนวนทั�งสิ�น  3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1 2 3 และ 4  ในพื�นที�
รวม 230 ไร่…………………………………………………………….….... 

 
 
 
 

2497 
93 ผูว้ิจยัและจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ถ่ายภาพร่วมกนัหน้าป้ายโครงการรวมใจ

ภักดิP  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 
ณ สวนป่านาบุญ 4  ในพื�นที�ประมาณ 120 ไร่…………………..…….…….. 

 
 
 

2497 
94 ผูว้ิจ ัยในฐานะประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้รับการ

ประสานจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  ให้แสดงปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ (World Teak 
Conference 2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” "Living in 
Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind" วนัที� 
25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ.... 

 
 
 
 
 

2498 
95 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้  80 พรรษามหาราชินี  เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื�องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555…………….. 

 
 

2499 
96 กิจกรรมการแพทยว์ถีิธรรม ณ เรือนจาํกลางนครพนม……………..……….. 2499 
97 ภาพปกวารสารกาํลงัใจและหนงัสือการวิจยัแพทยท์างเลือกวิถีธรรมกบัการ

สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ ผูว้จิยัถ่ายภาพร่วมกบัทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
หนา้เรือนจาํกลางนครพนม………………………………………………..…   

 
 

2500 
98 โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม  เพื�อการ

พึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การดําเนินงานตามโครงการ
กาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  ณ เรือนจาํ
กลางนครพนม  ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ธนัวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557) 
กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมสุขภาพ  1-2  วนั เป็นประจาํทุกเดือน มี
ผูต้อ้งขงัหญิงเขา้ร่วมโครงการนี� ในเบื�องตน้ จาํนวน 200  คน…………….….   

 
 
 
 
 

2500 



(34) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
99 กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร…………………………………….  
 

 2501 
100 กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร …………………………………… 
 

2502 
101 ผูเ้ขา้ค่าย ฟังการบรรยายหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (ยา 9 เม็ด) ณ สวนป่านาบุญ 1 

จงัหวดัมุกดาหาร………………………..………………………………….. 
 

2504 
102 กิจกรรมแช่มือแช่เทา้ในนํ� าสมุนไพรที�ถูกกนั (ยาเม็ดที� 4) ณ โรงเรียน 

อุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม………..…………. 
 

2504 
103 รถการขับเคลื�อนงานแพทย์วิถีธรรมโดยทีมงานศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ 5     

อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง……………………………………………... 
 

2506 
104 ร่วมออกบูธกิจกรรมแพทยว์ิถีธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์

อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม………………………………………….. 
 

2506 
105 บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม ฐานยาเมด็ที� 1 การดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล……… 
 

2507 
106 บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม ฐานยาเม็ดที� 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ 
เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย……………………..…….. 

 
 

2507 
107 ขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ ไดแ้ก่ หนงัสือ  วารสาร แผ่น

พบั แผน่การ์ดต่างๆ………………………………………………………... 
 

2509 
108 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือการแพทย์วิถีพุทธ สุขภาพพึ� งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละเล่ม………………………………………………... 
 

2510 
109 สื�อสิ�งพิมพง์านเขียนต่างๆ ของผูว้ิจยั ที�ใชเ้พื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพ 

พึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ที�จดัวางจาํหน่ายในกิจกรรมการอบรมค่าย
สุขภาพ………………………………………………………………..……. 

 
 

2514 
110 ผลงานสื�อสิ� งพิมพ์งานการเขียนหนังสือ การ์ด แผ่นพบั และวารสารต่างๆ

ของผูว้ิจยั ที�ใช้เพื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพเพื�อการพึ� งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกั การแพทยว์ิถีพุทธ ที�วางจาํหน่ายให้กบัผูส้นใจ
ทั�วไปในกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ ทุกค่ายที�จดัโดยศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 

 
 
 
  



(35) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
 1-5 เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย และในการทาํกิจกรรมแพทย์

วถีิพุทธที�ไดรั้บการประสานมาจากหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ…………….. 
 

2515 
111 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อเผยแพร่สัจธรรมและสืบ

สานพระพุทธศาสนา แต่ละเล่ม……………………………………………... 
 

2516 
112 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือ “สัจจะกู้ชาติ” และ “ผลการดาํเนินการและ

ความก้าวหน้า ปี 2556-2557 โครงการรวมใจภักดิP  ปลูกมเหสักข์-สัก 
สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั”…………….……………..… 

 
 

2517 
113 ผลงานสื�อ CD, DVD, VCD และ MP3ของผูว้จิยั………………...………….. 2518 
114 จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธให้คาํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล ในกิจกรรม 

“ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
วนัที� 29 มกราคม 2558……………………………………………...……….. 

 
 

2519 
115 จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธให้คาํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล ยาเม็ดที� 5 การ

พอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย ในกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร วนัที� 24 มีนาคม 2558……………….…… 

 
 
 

2519 
116 จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมใหค้าํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล…...…………... 2520 
117 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี 2520 
118 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี 2521 
119 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์หมอเขียว 

ทีวอีอนไลน์…………………………………………………..............……... 
 

2521 
120 ทีมงานจิตอาสาสื�อแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเรียนรู้การทาํสื�อกบั

ทางสถาบนัสื�อบุญนิยม ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 วนัที� 21 มีนาคม 
2558…………………………………………………………..……………... 

 
 

2522 
121 ผู ้วิจ ัยรับเชิญไปออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย        

จงัหวดันครพนม………………………………………………………......… 
 

2523 
122 ขอ้มูลการติดตามการแพทยว์ถีิธรรม ไดท้างหมอเขียวดอทเนท……...…..…… 2523 
123 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที� 

www.morkeaw.net  หนา้แรกของเวป………..……………………………… 
 

2524 



(36) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
124 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

หมอเขียวทีว…ี……………………………….…………………………….... 
 

2525 
125 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต - เฟสเพจ 

“หมอเขียวแฟนคลบั” ………….……………………………...…………….. 
 

2526 
126 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค 

ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 1 และสวนป่านาบุญ 2……………………….. 
 

2527 
127 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต - 

เฟสบุค๊ ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 3 และสวนป่านาบุญ 4……………….. 
 

2528 
128 การใหบ้ริการความรู้/ ขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ – 

“MP3 บรรยายสุขภาพหมอเขียว” “ถอดเทปแยกหัวขอ้บรรยายแพทยว์ิถี
ธรรม” ……………………………………………………………………..... 

 
 

2529 
129 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เฟสบุค๊ กลุ่ม “หมอเขียว” และ กลุ่ม “ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ”……..…….... 
 

2530 
130 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ 

“รวบรวมภาพจิตอาสา – หมอเขียว”  “เพลงหมอเขียว”……………………... 
 

2531 
131 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ 

“คาํคมเพชรจากใจเพชร”…………………………………………………..... 
 

2532 
132 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ยูทูป

หมอเขียว (Youtube Morkeaw)……………………………………………....  
 

2533 
133 การให้บริการความรู้และขอ้มูลการแพทยว์ิถีธรรมผ่านช่องทางระบบการ

สื�อสารทางโทรศพัทแ์บบ  “LINE” ………………………………………..... 
 

2535 
134 การให้บริการความรู้ คาํแนะนาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาสุขภาพ การส่งกาํลงัใจ 

และขอ้มูลการแพทยว์ิถีธรรมผ่านช่องทางระบบการสื�อสารทางโทรศพัท์
แบบ “LINE” ………………………………………………………………... 

 
 

2536 
135 การจดัประชุมเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรม “บุคคลากรสาธารณสุข ครั� งที� 1” และ

เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรมทั�วประเทศ ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 9.00-17.00 น…….……. 

 
 

2538 
   



(37) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
136 รางวลัประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตัรต่างๆ ของผูว้ิจยั ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2536 

– 2558……………………………………………………………………….. 
 

2523 
137 ผูว้ิจยัรับรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ดา้นสาธารณสุข” ที�คุรุสภา 

วนัที� 12 มกราคม 2558….…………………………………………………… 
 

2525 
138 รับรางว ัล “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ด้านสาธารณสุข” วนัที�  12 

มกราคม 2558……………………………………………………………….. 
 

2526 
139 ผูว้จิยัรับรางวลักิตติคุณสัมพนัธ์  “สังขเ์งิน”  เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคล

ที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใช้ในกิจการ
และทาํประโยชน์ให้กบัสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนกัประชาสัมพนัธ์
แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558…………………….......……   

 
 
 

2526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



(38) 
 

 
 


