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ภาพที� 114 จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธใหค้าํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคลในกิจกรรม“ตลาดวถีิธรรม” 
ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วนัที� 29 มกราคม 2558  

ที�มา (ทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 29) 

 

ภาพที� 115 จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธให้คาํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล ยาเม็ดที� 5 การพอก ทา 
หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  ในกิจกรรม 
“ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วนัที� 24 
มีนาคม 2558  

ที�มา (ทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 24) 
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ภาพที� 116  จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมใหค้าํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย.2558, มกราคม 19) 
 

4.  การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วถิีธรรมผ่านสถานีโทรทัศน์   

4.1 สถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุขภาพดีกับแพทย์ 

วถิีธรรม  (หมอเขียว)”  ออกอากาศเวลา 6.00-7.00 น.  ทุกวนัพฤหสั และ วนัศุกร์ 

 

ภาพที� 117 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 118 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์ บุญนิยมทีว ี
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 

4.2  สถานีโทรทศัน์หมอเขยีวทวีอีอนไลน์   

 
ภาพที� 119 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านสถานีโทรทศัน์หมอเขียว ทีวี
ออนไลน์ ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 120  ทีมงานจิตอาสาสื�อแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเรียนรู้การทาํสื�อกบัสถาบนัสื�อ
บุญนิยม ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 วนัที� 21 มีนาคม 2558  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 21) 
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5.  การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วถิีธรรมผ่านสถานีวทิยุ 

รับฟังรายการแพทยว์ิถีธรรมทางอากาศ ทุกวนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มทางคลื�น 
102.75 หล่ายแกว้เรดิโอ    รับเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น   เช่น รับเชิญไปออกรายการสถานี
วทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จ. นครพนม  สถานีจงัหวดัอาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้น
โฮ่ง เวยีงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํพนู ฯลฯ 

 

ภาพที� 121 ผูว้จิยัรับเชิญไปออกรายการสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จ. นครพนม   
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, สิงหาคม 26) 
 

6. การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วถิีธรรมผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

หมอเขียวดอทเน็ต  www.mokeaw.net   

 

ภาพที� 122  ขอ้มูลการติดตามการแพทยว์ถีิธรรม ไดท้างหมอเขียวดอทเนท  
ที�มา (ณฐนพงศ ์ทองไพบูลย,์ ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 28) 
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ภาพที� 123 ก า รใ ห้บ ริก า รค วา ม ร
www.morkeaw.net  หนา้

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ,ภาพถ่าย
 

า ม รู้  แ ล ะ ข้อมู ล แพ ท ย์วิ ถี ธ รรม ผ่ า นระ บ บ อินเต
หนา้แรกของเวป 
่าย. 2558, มีนาคม 5) 

 

ิ น เตอ ร์ เ น็ต  ที� 
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หมอเขียวทวีอีอนไลน์ http://new.livestream.com/boonniyom/events/3 

 

ภาพที� 124  การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต หมอเขียวทีว ี 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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Facebook 

หมอเขียว แฟนคลบั  https://www.facebook.com/morkeawfansclub?ref=hl 

  

ภาพที� 125  การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต – เฟสเพจ  
“หมอเขียว แฟนคลบั”  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 126 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุค๊  
     ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 1 และ สวนป่านาบุญ 2  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 127 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต - เฟสบุค๊  
     ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 3 และ สวนป่านาบุญ 4  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 128 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  เฟสเพจ – 
“MP3 บรรยายสุขภาพหมอเขียว”  และ “ถอดเทปแยกหวัขอ้บรรยายแพทยว์ถีิธรรม”  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 129 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค 
    กลุ่ม “หมอเขียว”  และ  กลุ่ม “ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ”  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 130 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ  
                  “รวบรวมภาพจิตอาสา – หมอเขียว”   และ “เพลงหมอเขียว”  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5 
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ภาพที� 131 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ  
                 “คาํคมเพชรจากใจเพชร”  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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YoutubeMorkeaw 

ภาพที� 132 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต “ยทููปหมอเขียว” 
(Youtube Morkeaw)  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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Blogger เป็นการให้บริการข้อมูลการแพทย์วิถีธรรมอีกช่องทางหนึ&ง โดยการจัดทํา 

blogger ดังนี ̂

- เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-network.blogspot.com/ 

- วารสารแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawjournal.blogspot.com/ 

- ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ     
   http://suanpanaboon.blogspot.com/ 

- แชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบแพทยว์ถีิธรรม (ยา 9 เมด็) 

   http://morkeaw-healthcare.blogspot.com/ 

- ตอบคาํถามสุขภาพ http://answermorkeaw.blogspot.com/ 

- แพทยว์ถีิธรรม http://fansclubmorkeaw.blogspot.com/ 

- สื�อเผยแพร่องคค์วามรู้การแพทยท์างเลือกวถีิธรรม  

   http://morkeaw-media.blogspot.com/ 
- เมนูอาหารฤทธิD เยน็และเมนูอาหารปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ  

   http://morkeawfansclub-food.blogspot.com/ 

- นํ4าสมุนไพรปรับสมดุล http://morkeaw-herbdrinking.blogspot.com/ 

- แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 5 การพอกทา หยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 

   http://morkeaw-pills5.blogspot.com/ 
- แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล    

   http://morkeaw-nutrition.blogspot.com/ 

- ปัสสาวะบาํบดั-แพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-urine.blogspot.com/ 

- DHAMMA ALTERNATIVE MEDICINE (9 PILLS)   

   http://morkeawninepills.blogspot.com/ 

- สาเหตุของโรคตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawfanclub.blogspot.com/ 

- 9 pills of  morkeaw http://nalsusa.org/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=9 

- 9 pills of  morkeaw 
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- http://www.goodsiam.com/2010/06/01/the-nine-pills-of-mor-keaw/?lang=TH 

 
7. การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อมูลทาง LINE 

  
ภาพที� 133  การให้บริการความรู้ และขอ้มูลการแพทยว์ิถีธรรมผา่นช่องทางระบบการสื�อสารทาง

โทรศพัทแ์บบ  “LINE”  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ภาพที� 134  การให้บริการความรู้ คาํแนะนาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาสุขภาพ การส่งกาํลงัใจ และขอ้มูล

การแพทยว์ถีิธรรมผา่นช่องทางระบบการสื�อสารทางโทรศพัทแ์บบ “LINE”  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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8.  ได้รับเชิญออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ต่างๆ  

• สารคดีธรรมชาติบาํบดัพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสาํนกังานหลกัประกนั   

     สุขภาพแห่งชาติ  เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 

• สารคดี สุขภาพดีวถีิไทย กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 

• รายการสุขภาพดีดว้ย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ทาง 

     สถานีโทรทศัน์เพื�อมวลมนุษยชาติ (FMTV) 

• รายการคนคน้คน “หมอเขียวศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง  

 9 อสมท. 

• รายการ เรื�องจริงผา่นจอ เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 5 

• รายการ ครูสร้างคน คนสร้างโลก ของคุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยยีวยาครอบครัวครู    

     โดย สกสค. เผยแพร่ทาง อสมท. 

• สารคดี ทางนาํชีวติ ตอน “ธรรมะดบัโรค”  เผยแพร่ทาง ไทยพีบีเอส 

 

9.  การจัดการความรู้ ทาํวจัิย และพฒันาด้านวชิาการ 

• จดัตั4งกลุ่มวชิาการเพื�อศึกษาวิจยัในการใชก้ารแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของประชาชนซึ�งไดมี้ผูส้นใจเขา้ร่วมทั4งหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐ สสจ. เจา้หนา้ที�ดา้น

สาธารณสุข แพทย ์พยาบาล อสม. ร่วมกบัภาคประชาชนที�เป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม     

• ร่วมกบัสาํนกัการแพทย ์กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ใน

การทาํหลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

• ร่วมกบัสถาบนัอาศรมศิลป์ เปิดหลกัสูตร ความถนดัแพทยว์ถีิธรรม  

• ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลกัสูตรการแพทยว์ถีิธรรมให้นกัเรียน กศน. 

• ร่วมทาํวจิยักบัโครงการกาํลงัใจในพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ในการ

ฟื4 นฟูผูต้อ้งขงัหญิง ไดแ้ก่  เรือนจาํจงัหวดันครพนม  เรือนจาํจงัหวดัภูเก็ต เรือนจาํจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที� 135  การจดัประชุมเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรม  “บุคคลากรสาธารณสุข ครั4 งที� 1” และ 
 เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั�วประเทศ ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 9.00 - 17.00 น.  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 1) 
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ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีธรรม  
1. ศรัทธาต่อแพทยว์ถีิพุทธ ประเด็นประสบการณ์และขอ้คิดเห็นจากบุคคลต่างๆ 
2. ศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ในประเด็นรางวลัและเกียรติบตัรต่างๆ 

ผูว้จิยั ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตัรจากหน่วยงานและองคก์รต่าง ดๆ ที�เป็นผลจาก
การดาํเนินกิจกรรมคุณความดีตลอดระยะเวลามากกวา่ 2 ทศวรรษ ตั4งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบนัปี 
พ.ศ. 2558 ดงันี4  
 

ปี 2536 ขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น 

ปี 2543 

 

ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์ชา้งเผอืก ชั4นที� 4  จตุัรถาภรณ์ 

วนัที� 5 ธนัวาคม 2543 เป็นปีที� 55 ในรัชกาลปัจจุบนั 

ปี 2543 รางวลัขา้ราชการสาธารณสุขดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  

ปี 2543 รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  

ปี 2545 ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั4นที� 3  ตริตาภรณ์ 

วนัที� 5 ธนัวาคม 2545 เป็นปีที� 57 ในรัชกาลปัจจุบนั 

ปี 2553 รางวลัตน้แบบคนดีแทนคุณแผน่ดิน  พ.ศ. 2553 เครือข่ายเดอะเนชั�น 

ปี 2553 รางวลัคนคน้คนอวอร์ด ครั4 งที� 2 สาขาคนตน้เรื�องแห่งปี พ.ศ. 2553 

ปี 2554 รางวลัชนะเลิศ ผลงานวชิาการ Routine to Research “ผา่ทางตนัปัญหา
สุขภาพดว้ยการแพทยว์ถีิธรรม ของหน่วยแพทยว์ถีิธรรมโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ”  พ.ศ. 2554 

ปี 2554 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ผลงานวชิาการงานเวชปฏิบติัครอบครัวและ
ชุมชนเรื�อง  “นวตักรรมผา่ทางตนัปัญหาสุขภาพโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ”  พ.ศ. 2554 

ปี 2555 เกียรติบตัรเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม  เพื�อการพึ�ง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สาํนกัการแพทยท์างเลือก  กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ปี 2555 รางวลัผูมี้ผลงานดีเด่นวฒันธรรมสัมพนัธ์ ครั4 งที� 5 

เนื�องในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  



2540 

 

สยามบรมราชกุมารีและวนัอนุรักษม์รดกไทย พ.ศ. 2555 

ปี 2555 

 

ปัญญาบตัรหลกัสูตร บณัฑิตบุญนิยมเกียรตินิยมอนัดบั 2 คุณนิยม
วชิชาลยับรรดาบณัฑิตบุญนิยม พ.ศ. 2555 

ปี 2556 ไดรั้บเชิญจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ใหแ้สดงปาฐกถาในงานประชุมสักนานาชาติ  พ.ศ. 2556 

ปี 2556 ประกาศเกียรติคุณ  วงักาบรางธรรมสถาน  อาํเภอถูเวยีง  จงัหวดัน่าน 

ปี 2557 ประกาศเกียรติคุณสโมสรโรตารี� ลุมพินี พ.ศ. 2557 

ปี 2557 ไดรั้บเขม็พระราชทานจากพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  

ประธานโครงการกาํลงัใจ ณ เรือนจาํกลาง นครพนม พ.ศ. 2557 

ปี 2558 

(12  มกราคม  2558) 

รางวลัประกาศกิตติคุณ  “ครูดีไม่มีอบายมุข”  ดา้นพุทธสาธารณสุข   

สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้   

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   

สาํนกังานคณะกรรมการการจดัการการศึกษาขั4นพื4นฐาน 

ปี 2558 

(27  กุมภาพนัธ์ 2558) 

รางวลัประกาศเกียรติคุณสัมพนัธ์  “สังขเ์งิน” 

ผูป้ระสบความสาํเร็จดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเภทบุคคล   

สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  
  



 

ภาพที� 136 รางวลัประกาศเก
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ

 

 

 

าศเกียรติคุณและเกียรติบตัรต่างๆ ของผูว้จิยั ตั4งแต่ปี พ
ั ธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 

2541 

 

 

 

ี  พ.ศ. 2536 – 2558  



2542 

 

ภาพที� 136 รางวลัประกาศเกียรติคุณ
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย

 

 

 

 

ิคุณและเกียรติบตัรต่างๆ ของผูว้จิยั ตั4งแต่ปี พ.ศ. 2536 
ถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 

 

 

36 – 2558  



 

ภาพที� 137  ผูว้จิยัรับรางวลั 

วนัที� 12 มกราคม
ที�มา (จิรนนัท ์ทบันียม, ภาพ

 

 

 

งวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข” 

ราคม 2558 
ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 12)    

2543 

 
 ที�คุรุสภา กรุงเทพฯ 



2544 

 

 

ภาพที� 138  รับรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข” วนัที� 12 มกราคม 2558 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบันียม, ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 12)   
 

  
ภาพที� 139  ผูว้จิยัรับรางวลักิตติคุณสัมพนัธ์  “สังขเ์งิน”  เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที�ไดใ้ห้

ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใช้ในกิจการและทาํประโยชน์
ใหก้บัสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 
27 กุมภาพนัธ์ 2558   

ที�มา (จิรนนัท ์ทบันียม, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 27) 
 


