
 

ภาพที� 95  โครงการประชา
สมเด็จพระนางเจ
ชนมพรรษา 80  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

ภาพที� 96 กิจกรรมการแพทย
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

ะชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า  80 พรรษามหาราชิน
างเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื�องในโอกาสพระราชพิธีม
80  พรรษา 12 สิงหาคม 2555 

จน, ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 16) 

พทยว์ถีิธรรม ณ เรือนจาํกลางนครพนม 
จน, ภาพถ่าย. 2557, กรกฏาคม 30) 

2499 

 
ราชินี  เฉลิมพระเกียรติ
พิธีมหามงคลเฉลิมพระ
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ภาพที� 97 ภาพปกวารสารกาํลงัใจ
ภาวะในเรือนจาํ ผูว้ิจยัถ่า
นครพนม    

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย

ภาพที� 98  โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  ภ
หลานเธอพระองค์เจา้พชั
(ธันวาคม 2556 - พฤศจิก
เป็นประจาํทุกเดือน มีผูต้อ้

ที�มา (เจา้หน้าที�เรือนจาํนครพนม
มิถุนายน 2) 

งัใจและหนังสือการวิจยัแพทยท์างเลือกวิถีธรรมกบัก
ิจยัถ่ายภาพร่วมกบัทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธหน้าเร

ถ่าย. 2557, สิงหาคม 19) 

ผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม  เพื�อการ
ยง  ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระด
า้พชัรกิติยาภา  ณ เรือนจาํกลางนครพนม  ระยะเวลาโค
ศจิกายน 2557) กิจกรรมประกอบดว้ยการอบรมสุขภา
ีผูต้อ้งขงัหญิงเขา้ร่วมโครงการนี4 ในเบื4องตน้ จาํนวน 200
ม และแก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557,  สิงหาค

กบัการสร้างสุข
น้าเรือนจาํกลาง

ื�อการพึ�งตนตาม
พระดาํริพระเจา้
ลาโครงการ 1 ปี 
ุขภาพ  1-2  วนั 
200  คน    

ิ งหาคม 19 และ
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รูปแบบการให้บริการการแพทย์วถิีพทุธ 
1. การจัดค่ายอบรมให้ความรู้ / ข้อมูลเกี&ยวกับสุขภาพพึ&งตนตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 

ที�นาํเอาจุดดีของการแพทยทุ์กแผนมาบูรณาการดว้ยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกปั้ญหา
และพฒันาทั4งดา้นร่างกาย จิตใจ และวฒันธรรมสังคมสิ�งแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั   เนน้การใชสิ้�งที�
ประหยดัเรียบง่าย ไดผ้ลเร็ว พึ�งตนเองได ้ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิต
ไดอ้ย่างย ั�งยืน โดยพฒันาคนไปสู่ ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�
เป็นสุข เพื�อเกื4อกูลมวลมนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ4 นเชื�อมโยงกันในทุกมิติ  และเผยแพร่ 
สัจธรรมให้กบัประชาชนที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน  ในเครือข่ายแพทย์
วถีิธรรมทั�วประเทศ   ไดแ้ก่  สวนป่านาบุญ 1   อาํเภอดอนตาล  จงัหวดัมุกดาหาร    สวนป่านาบุญ 2  
อาํเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช   สวนป่านาบุญ 3  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 
สวนป่านาบุญ 4  อาํเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม สวนป่านาบุญ 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
และเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรมทั�วประเทศ  จนกระทั�งปัจจุบนัสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า
หนึ�งแสนหกหมื�นคน    

1.1  ค่ายสุขภาพพึ&งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 3-7 วัน) จดัเดือนละ 1-2 ครั4 ง  
มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยครั4 งละ  200-300 คน   จดัที�ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 - 5    และเครือข่ายแพทย์
วถีิธรรมทั�วประเทศ  

 

ภาพที� 99  กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 21)                                                             
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ภาพที� 100  กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร  
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 21)                                                              
 

ตารางกจิกรรมค่ายสุขภาพ (หลกัสูตร 5 วนั) 

วนัที& 1  ของค่าย   

08.00  -  09.00 น. ลงทะเบียน   
09.00  -  10.00 น. ปฐมนิเทศน์ และ VDO คนคน้คน 
10.00  -  11.30 น. บรรยาย ความเป็นมา “การแพทยว์ถีิธรรม”  
 โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
11.30 -  13.00 น.   รับประทานอาหารสุขภาพ 
13.00  -  16.00 น.  บรรยาย เทคนิคปฏิบติัดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 

 โดย จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
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16.00  -  17.00  น.  บรรยาย การแพทยว์ถีิธรรม “ชีวติกบัความสมดุลร้อนเยน็”  
 โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
17.00  -  18.00 น.      รับประทานอาหารสุขภาพ/ปฏิบติัภารกิจส่วนตวั 
18.00  - 20.00  น. บรรยายการแพทยว์ถีิธรรม  โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
20.00 - 21.00 น.       เตรียมพกัผอ่นนอนหลบัสบาย 
วนัที& 2 -4  ของค่าย   

03.30  -  04.30 น. ตื�นนอน ทาํธุระส่วนตวั   
04.30  -  05.00 น. สวดมนต ์ เจริญสมาธิ 
05.00  -  05.45 น. เดินเร็ว   
05.45  -  07.00 น. โยคะ กดจุดลมปราณ  
07.00  -  08.00 น. รับประทานอาหารสุขภาพ 
08.00  -  9.30  น.   ร่วมดว้ยช่วยกนั  บาํเพญ็บุญตามฐานงาน 
09.30  -  11.30 น. บรรยายการแพทยว์ถีิธรรม  
 โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
11.30 -  13.00 น.   รับประทานอาหารสุขภาพ 
13.00  -  13.30 น.  แลกเปลี�ยนประสบการณ์ จากจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม 
13.30  -  15.00  น.  บรรยาย เทคนิคปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม  
 โดย จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
15.00  -  17.00 น.     บรรยาย การแพทยว์ถีิธรรม โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
17.00  -  18.00 น.     รับประทานอาหารสุขภาพ/ปฏิบติัภารกิจส่วนตวั 
18.00  - 20.00  น. เขา้กลุ่มแลกเปลี�ยนเรียนรู้   
 โดย จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
20.00 - 21.00 น.       เตรียมพกัผอ่นนอนหลบัสบาย 
วนัที& 5  ของค่าย   

03.30  -  04.30 น. ตื�นนอน ทาํธุระส่วนตวั   
04.30  -  05.00 น. สวดมนต ์ เจริญสมาธิ 
05.00  -  05.45 น. เดินเร็ว   
05.45  -  07.00 น. โยคะ กดจุดลมปราณ  
07.00  -  08.00 น. รับประทานอาหารสุขภาพ 
08.00  -  9.30  น.   เปิดใจ แลกเปลี�ยนประสบการณ์ผูม้าเขา้ค่าย 
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09.30  -  11.30 น. ตอบปัญหาคาใจ “ตอบแหลกก่อนแหกค่าย” 
 โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
11.30 -  13.00 น.   ปิดอบรม/รับประทานอาหารสุขภาพ อิ�มสบาย 
หมายเหตุ   กาํหนดการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
ภาพที� 101  ผูเ้ขา้ค่าย ฟังการบรรยายหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ (ยา 9 เมด็) ณ สวนป่านาบุญ 1  
  จ.มุกดาหาร  
ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 23) 

 
ภาพที� 102 กิจกรรมแช่มือแช่เทา้ในนํ4าสมุนไพรที�ถูกกนั (ยาเมด็ที� 4) ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ 

ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุพนม จ.นครพนม  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 19) 
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ตารางกจิกรรมค่ายสุขภาพ (หลกัสูตร 3 วนั - ไม่พกัค้าง) 

วนัที& 1 ของค่าย   

8.00 น. ลงทะเบียน 
9.00.-9.30 น. พิธีเปิดงาน 
9.30-9.45 น. VDO คนคน้คน 
9.45-12.00 น. การบรรยายโดย อ.ใจเพชร กลา้จน 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.00 น. การสาธิตยา 9 เมด็โดยทีมงานจิตอาสา 
14.00-16.00 น. การบรรยายโดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
18.00-21.00 น. สรุปงาน กาย-ใจ 

วนัที& 2 ของค่าย   

8.00-9.15 น. โยคะ กดจุดลมปราณ 
9.15-12.00 น. การบรรยายโดย อ.ใจเพชร กลา้จน 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.00 น. การสาธิตยา 9 เมด็โดยทีมงานจิตอาสา 
14.00-16.00 น. การบรรยายโดย อ.ใจเพชร กลา้จน 
18.00.-21.00 น. สรุปงาน กาย-ใจ 

วนัที& 3 ของค่าย   

8.00.-9.15 น. โยคะ กดจุดลมปราณ 
9.15.-12.00 น. การบรรยายโดย อ.ใจเพชร กลา้จน 
13.00.-18.00 น. สรุปงาน กาย-ใจ 

1.2 ค่ายสุขภาพพึ&งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (หลักสูตร 1 วัน ) มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ย
ครั4 งละ 20-200 คน   จดัที�ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ  3, 4 และ 5 และเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรมทั�วประเทศ    
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ภาพที� 103  รถขบัเคลื�อนงานแพทยว์ถีิธรรมโดยทีมงานศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 5 อ.บา้นค่าย  จ.ระยอง 
ที�มา (กุศล บูรพากลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 14) 
 

 
ภาพที� 104  ร่วมออกบูธกิจกรรมแพทยว์ิถีธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม  
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 19)  
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ภาพที� 105  บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม ฐานยาเมด็ที� 1 การดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล 

ที�มา (แกว้ใจเพชร  กลา้จน, ภาพถ่าย.2558, มกราคม 19) 

 
ภาพที� 106    บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อ.ธาตุพนม  
 จ.นครพนม ฐานยาเม็ดที� 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร 

ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
ที�มา (แกว้ใจเพชร  กลา้จน, ภาพถ่าย.2558, มกราคม 19) 



2508 

 

ตารางกจิกรรมค่ายสุขภาพ (หลกัสูตร 1 วนั) 

7.00  -  9.00  น. ลงทะเบียน   
9.00  -  10.00 น. ปฐมนิเทศ และ VDO คนคน้คน 
10.00  - 10.30 น. บรรยาย “ ชีวติกบัความสมดุลร้อนเยน็” โดย อ.ใจเพชร กลา้จน 

(หมอเขียว) หรือ จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม (ตามแต่สถานการณ์) 
11.00 - 12.00 น. การสาธิตยา 9 เมด็   โดยทีมงานจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  -  16.00 น.  การสาธิตยา 9 เมด็ โดยทีมงานจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม 
16.00  -  16.30 น.  ตอบคาํถามคาใจ โดย อ.ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

หรือ ทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรม (ตามแต่สถานการณ์) 

1.3 ค่ายแฟนพันธ์ุแท้  เพื�อตามหาและสร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เสียสละทาํงานฟรี ไม่รับ
อามิสสินจา้งเงินทองรางวลัใด ๆ  แต่ทาํประโยชน์เพื�อผองชนเพื�อผูอื้�น จดัปีละ 1 ครั4 ง  มีผูเ้ขา้ร่วม
การอบรมเฉลี�ยครั4 งละประมาณ 300 คน 

1.4 ค่ายพระไตรปิฏก  เพื�อเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา  เนน้ฝึกฝนปฏิบติัเขม้ขน้
ลด ละ ลา้งกิเลส และฆ่ากิเลส   ฝึกรับประทานอาหารเพียงมื4อเดียว  (อาหารไม่มีเนื4อสัตวร์สจืด)  
ฝึกฝนสมรรถนะและความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจดว้ยกิจกรรมพิเศษ  เดินจาริกจากสวนป่า
นาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค)์  อาํเภอธาตุพนม   เพื�อไปสักการะพระธาตุพนม  อาํเภอธาตุพนม   เป็น
ระยะทางทั4งสิ4น 23 กิโลเมตร  มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ย 300 ท่าน  จดัปีละ 2 ครั4 ง ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ 
สวนป่านาบุญ  1  และ สวนป่านาบุญ 4    

2.  การให้บริการความรู้ / ข้อมูลแพทย์วิถีธรรมในรูปแบบของสิ&งพิมพ์  ได้แก่ หนังสือ  

วารสาร แผ่นพบั  แผ่นการ์ดต่างๆ    

ผูว้ิจยัได้ส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาองค์ความรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพ 
การศึกษา ปฏิบติั ด้วยการจดัค่ายสุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามเครือข่ายแพทย ์
วิถีธรรมทั�วประเทศและทั�วโลกเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อง   ไดเ้ขียนผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้น
สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแลว้จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มี
ยอดพิมพร์าว  1,800,000 เล่ม  อนัประกอบดว้ยหนงัสือชื�อต่าง ๆ ดงัต่อไปนี4     


