
 

ภาพที� 107  ข้อมูลแพทย์วิถ
แผน่การ์ดต่างๆ 

ที�มา (แกว้เกื4อกลู สุภิวงศ,์ 
 

1. งานวทิยานิพ

2. แพทยว์ถีิธรร

3. หมอเขียว  ผ

4. ยา่นาง  สมุน

5. ถอดรหสัสุข

6. ถอดรหสัสุข

7. ถอดรหสัสุข

8. ไขรหสัลบัสุ

9. ไขรหสัลบัสุ

10. ไขรหสัลบัสุ

11. คู่มือการใชส้

12. มหศัจรรยน์ํ4า

13. เทคนิคการด

ย์วิถีธรรมในรูปแบบของสิ� งพิมพ์  ได้แก่ หนังสือ
่างๆ  

 ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 22) 

านิพนธ์ดีเยี�ยม ความเจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพตามแนว

ถีิธรรมกบัการสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ    

ว  ผูผ้า่ทางตนัสุขภาพดว้ยการแพทยว์ถีิพุทธ   

สมุนไพรมหศัจรรย ์  

สัสุขภาพ เล่ม 1  (ร้อน-เยน็  ไม่สมดุล) 

สัสุขภาพ เล่ม 2  (ความลบัฟ้า)   

สัสุขภาพ เล่ม 3  (มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ)  

ลบัสุดขอบฟ้า 1 (การผา่ตดักิเลส  เหตุแห่งโรคทุกขท์ั4งปว

ลบัสุดขอบฟ้า 2 (ผา่ตดัโรคภยัโดยใชส้มดุลร้อนเยน็)   

ลบัสุดขอบฟ้า 3 (โสดดีหรือมีคู่)   

ใชส้มุนไพรฤทธิD เยน็     

รยน์ํ4 าปัสสาวะ  (ยาดีที�คนส่วนใหญ่ไม่รู้)   

ารดูแลสุขภาพ   
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งสือ  วารสาร แผ่นพับ  

แนวเศรษฐกิจพอเพียง     

ั4งปวง)   
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14. อาหารลา้งพิษปรับสมดุล    

15. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดดว้ยสมุนไพร    

16. การปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม  

17. คู่มือค่ายสุขภาพ   

18. แผน่พบั กวัซา   

19. แผน่การ์ด นํ4าคลอโรฟิลล ์   

20. โบชวัร์ การปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจ 

21. สมุดบนัทึกรักษสุ์ขภาพแพทยว์ถีิธรรม   

22. สมุดบนัทึกบทเพลงธรรม    

23. วารสารแพทยว์ถีิธรรม 

 

1. งานวทิยานิพนธ์ดีเยี�ยมความเจบ็ป่วย 
กบัการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.แพทยว์ถีิธรรมกบัการสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ 

 

3.หมอเขียว  ผูผ้า่ทางตนัสุขภาพดว้ย 
การแพทยว์ถีิพุทธ 

 

4. ยา่นาง  สมุนไพรมหศัจรรย ์(พิมพค์รั4 งที� 24) 

ภาพที� 108  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ถีิพุทธ สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
     แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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5. ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 1  
ร้อน-เยน็ ไม่สมดุล (พิมพค์รั4 งที� 30) 

 
6. ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 2   
ความลบัฟ้า (พิมพค์รั4 งที� 15) 

 
7. ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 3  
มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ (พิมพค์รั4 งที� 17) 

 
8. ไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า 1  
การผา่ตดักิเลสเหตุแห่งโรคทุกขท์ั4งปวง 

 
9. ไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า 2 
ผา่ตดัโรคภยัโดยใชส้มดุลร้อนเยน็ 

 
10. ไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า 3 โสดดีหรือมีคู่ 

ภาพที� 108  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ถีิพุทธ สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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11. คู่มือการใชส้มุนไพรฤทธิD เยน็ 

 
12. มหศัจรรยน์ํ4าปัสสาวะ 

 
13. เทคนิคการดูแลสุขภาพ 

 
14. อาหารลา้งพิษ ปรับสมดุล 

 
15. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ  
อาบ  เช็ด ดว้ยสมุนไพร 

 
16. การปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจ 
ตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 

ภาพที� 108  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ถีิพุทธ สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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17. คู่มือค่ายสุขภาพ 

 
18. แผน่พบั กวัซา 

 
19. แผน่การ์ด นํ4าคลอโรฟิลล ์

 
20. โบชวัร์ การปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจ 

 
21. สมุดบนัทึกรักษสุ์ขภาพแพทยว์ถีิธรรม 

 
22. สมุดบนัทึกบทเพลงธรรม 

ภาพที� 108  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ิถีพุทธ สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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23. วารสารแพทยว์ถีิธรรม ฉบบัที� 4 

 
24. วารสารแพทยว์ถีิธรรม ฉบบัที� 5 

ภาพที� 108  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ิถีพุทธ สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
 

 
ภาพที� 109 สื�อสิ�งพิมพง์านเขียนต่างๆ ของผูว้ิจยั ที�ใชเ้พื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพพึ�งตนตาม

หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ที�จดัวางจาํหน่ายในกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ  
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5)  
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ภาพที� 110  ผลงานสื�อสิ�งพิมพง์านการเขียนหนงัสือ การ์ด แผน่พบั และวารสารต่างๆของผูว้ิจยั ที�

ใช้เพื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพเพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกั 
การแพทยว์ิถีพุทธ ที�วางจาํหน่ายให้กบัผูส้นใจทั�วไปในกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ 
ทุกค่ายที�จดัโดยศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 1-5 เครือข่ายแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย และ
ในการทาํกิจกรรมแพทยว์ถีิพุทธที�ไดรั้บการประสานมาจากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ 

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5)  
 
นอก จา ก นี4 ผู ้วิ จ ัยย ัง ได้ เผย แพ ร่สั จธรรมใ นพ ระ พุ ทธ ศ าส นา แล ะ เพื� อ สืบ ส า น

พระพุทธศาสนา โดยการเขียนผลงานสื�อสิ�งพิมพ์หนงัสือ เช่น  ความผาสุกที�แทจ้ริง  คนพอเพียง 
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ)  สู้ทุกทุกข์ภยัด้วยใจที�เป็นสุข บทเพลงธรรมชุดหัวใจ
คุณธรรมและชุดถนนคนกลา้ดี   รวมพลคนดี  ฯลฯ  
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ความผาสุกที�แทจ้ริง คนพอเพียง 

  
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง 

(ส่งวญิญาณ) 
สู้ทุกทุกขภ์ยัดว้ยใจเป็นสุข 

ภาพที� 111  ภาพแสดงหนา้ปกหนงัสือการแพทยว์ถีิพุทธ เพื�อเผยแพร่สัจธรรมและสืบสาน
พระพุทธศาสนา แต่ละเล่ม  

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5)  

ผู ้วิจ ัยได้เ ขียนผลงานการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เรื�อง  “สัจจะกูช้าติ  ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชยัชนะที�แทจ้ริง”  มีเนื4อหา
หลกัอยู่ที�ส่งเสริมให้ประชาชนต่อสู้ดว้ยหลกัสันติ  อหิงสา  อโหสิ  ไม่ใช้ความรุนแรง  ปราศจาก
อาวธุ ใชแ้ก่นของพระพุทธศาสนาดว้ยการหยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 

ในส่วนของการร่วมรับสนองดาํเนินกิจกรรมตามโครงการในพระราชดาํริ “โครงการ
รวมใจภกัดิD  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว” ภายใตโ้ครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   (อพ.สธ.) และ มูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) ผูว้จิยัไดมี้การนาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานเป็นระยะๆ โดยที�ผา่นมาได้



 

มีการนําเสนอ “ผลการดาํเ
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 

สัจจะก
ภาพที� 112  ภาพแสดงหนา้ป

2556-2557 โคร
พระเจา้อยูห่วั” 

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ
 
นอกจากนี4  ผูว้จิยัแ

พีสาม (CD, DVD, VCD แล
ค่ายพระไตรปิฎก โยคะ ก
ประสบการณ์    สวดมนต์
คนพอเพียง  ความผาสุกที�แทจ

รดาํเนินการและความก้าวหน้า ปี 2556-2557 โครงกา
ร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต่อมูลนิธิอนุ
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) 

 
ัจจะกูช้าติ รายงานความกา้วหนา้
นา้ปกหนงัสือ “สัจจะกูช้าติ” และ “ผลการดาํเนินการแ
โครงการรวมใจภกัดิD  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถว
”  

นัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5)  

ูว้จิยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ยงัไดจ้ดัทาํสื�อซีด
และ MP3) เช่น ค่ายสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ

คะ กายบริหาร และการกดจุดลมปราณ  ยา 9 เม็ด
ต-์ฝึกลมหายใจ  กวัซา  มหศัจรรยน์ํ4 าปัสสาวะ  เทคนิคท

ที�แทจ้ริง  ฯลฯ  จนถึงปัจจุบนั (เมษายน พ.ศ. 2558)  รวมประ
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รงการรวมใจภกัดิD  ปลูก
ิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช  

 
หนา้โครงการสักฯ 

การและความกา้วหนา้ ปี 
ร์ ถวายพระบาทสมเด็จ 

ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็ม
ีพุทธ  ค่ายแฟนพนัธ์ุแท ้ 
เม็ด   การแลกเปลี�ยน
นิคทาํใจให้หายโรคเร็ว  

มประมาณ  12,000 แผน่    
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ภาพที� 113 ผลงานสื�อ CD, DVD, VC
ที�มา (ทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

 

3. การให้บริการความรู้ แล

รายบุคคลโดยตรง (ตัวต่อตัว) 

, VCD และ MP3 ของผูว้ิจยั  
ุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 

และข้อมูลหลกัการแพทย์วถิีธรรมและให้คําปรึกษาปัญ

 

 

าปัญหาสุขภาพ


