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ตารางที� 44   (ต่อ) 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมค่ายๆ สุขภาพ สถานที& จังหวดั 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพ่อ  ณ สวนป่านาบุญ 4 
ต.อุ่มเหมา้ อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 

6–10 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ  
(หลกัสูตร 6 วนั) 

ณ ศูนยธ์รรมชาติบาํบดั 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

10-15 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 2 
อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

13 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 3 
คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

19 – 23 ธ.ค. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+
พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 
ต.ดอนตาล  
อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 

 

ผูว้ิจยัไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื�อง สุขภาพแพทยว์ิถีพุทธจากองคก์รต่าง ๆ ทั�ว
ประเทศ ตามที�ไดมี้การบนัทึกและรวบรวมไวต้ั4งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป ดงันี4  

• งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง “การดูแลสุขภาพตามหลกั 

การแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ” วนัที� 4-13 พฤษภาคม 2553  

• ศูนยอ์นามยัที� 1 กรุงเทพฯ “สุขภาพพึ�งตนวถีิธรรม” 10 สิงหาคม 2553  (กรุงเทพฯ) 

• ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา 

นครินทร์ “การพฒันา อสม. เป็นแกนนาํในการดูแลสุขภาพชุมชน  สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง” วนัที� 18 สิงหาคม 2553 (สงขลา)   

• โรงพยาบาลปทุมธานี  “สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” วนัที� 8  กนัยายน 

2553  (ปทุมธานี) 

• เครือข่ายบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลศูนยต์รัง “โครงการค่ายสุขภาพโปรแกรมปรับ

สมดุลชีวติ  พิชิตเบาหวาน  สร้างสุขภาพ”  วนัที� 23-27  กนัยายน 2553  (ตรัง) 
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• กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลหาดใหญ่ “การสร้างสุขภาพพึ�งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิธรรม”  วนัที� 13-14  ตุลาคม  2553  (สงขลา) 

• สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา “ธรรมชาติบาํบดักบัหมอเขียว”วนัที� 15 ตุลาคม 

2553  (สงขลา) 

• วิทยาลยัชุมชนตราด  “อบรมหลกัสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนตามหลกัแพทย์

ทางเลือกวถีิธรรม” วนัที� 22-26 พฤศจิกายน  2553  (ตราด) 

• โรงพยาบาลชลบุรี “โรงพยาบาลชลบุรี  เพื�อคนสุขภาพดี  มีรอยยิ4ม” วนัที� 18-19  

พฤศจิกายน  2553  (ชลบุรี) 

• สาํนกัการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   “ร่างหลกัสูตรการพึ�งตนเอง  ดว้ย

การแพทยท์างเลือกวถีิธรรม” วนัที� 29  ตุลาคม  2553  (นนทบุรี) 

• ศูนยจิ์ตปัญญาศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล “ความสุขหลากมิติ” วนัที� 2 ธันวาคม 

2553  (กรุงเทพฯ) 

• เครือข่ายบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลศูนยต์รัง  “โปรแกรมสร้างสุขภาพพึ�งตน  ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลกัการแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ” วนัที� 13-20  มกราคม  2554  (ตรัง) 

• กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่  “ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  ตามหลกัการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม” วนัที� 6-10 กุมภาพนัธ์   2554  (สงขลา)   

• วทิยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี “การ

ดูแลสุขภาพองคร์วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวถีิพุทธ” วนัที� 15 กุมภาพนัธ์   2554  (อุบลราชธานี) 

• กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข   “การ 

บูรณาการภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยสู่การปฏิบติั”  วนัที� 17  กุมภาพนัธ์  2554  (สกลนคร) 

•   สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน ชื�อโครงการ “โครงการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

แบบบูรณาการ  จงัหวดัน่าน ปี 2554”  วนัที� 10  มีนาคม  2554  (น่าน) 

• วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา “อภิปรายและสาธิตการดูแลสุขภาพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง”  วนัที� 30  พฤษภาคม   2554  (สงขลา) 

• สํานกังานสรรพากร ภาค12          “เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้การแพทย์

วถีิธรรม”  วนัที� 3  มิถุนายน  2554  (สงขลา) 
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• สํานกัการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  “เชิญเขา้ร่วมปรึกษาหารือเรื� อง  

การพฒันาหลกัสูตรแพทยท์างเลือกวถีิเศรษฐกิจพอเพียง”  วนัที� 7  มิถุนายน  2554  (อุบลราชธานี) 

• สาํนกัสาธารณสุขอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์“การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี�ยง Metabolic”  วนัที� 4  กรกฎาคม  2554  (บุรีรัมย)์ 

• กลุ่มสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด  “โครงการการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี�ยง  

โรคเบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง  ประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด  ปี 2554” วนัที� 5-6  กรกฎาคม  

2554  (ตราด) 

• งานแพทยท์างเลือกและการแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลระยอง “โครงการมหกรรม

สร้างเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สําหรับเจ้าหน้าที�โรงพยาบาล

ระยอง”  วนัที� 1  สิงหาคม  2554 (ระยอง) 

• สาํนกังานเทศบาลนครตรัง “โครงการค่ายสุขภาพเทศบาลนครตรัง  ประจาํปี 2554  

โดยหมอเขียว (ใจเพชร  กลา้จน)”  วนัที� 6-15  สิงหาคม  2554  (ตรัง) 

• คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล “ประเด็นและแนวโน้มในการพฒันา

คุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขาเรื4 อรัง : ตัวอย่างระบบเครือข่ายบริการเพื�อการเข้าถึงที�มี

ประสิทธิภาพและทั�วถึง”   และ “การประยุกต ์Alternative and complementary therapy  และการใช้

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการดูแลผูป่้วยเรื4อรัง” วนัที�  30  สิงหาคม  2554  (กรุงเทพฯ) 

• สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข “พื4นที�ชีวติสู่จิตบริการดว้ยรักและเมตตา” วนัที� 

8  กนัยายน  2454  (กรุงเทพฯ) 

• คณะการแพทยต์ะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต “การแพทยว์ถีิพุทธกบัการดูแลสุขภาพ

คนสังคมเมือง”   วนัที� 17  กนัยายน   2554  (ปทุมธานี) 

• วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์  “การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนตามหลกัแพทยท์างเลือก 

วถีิธรรม” วนัที� 18-22  กนัยายน  2554  (บุรีรัมย)์ 

• ชมรมศิษยเ์ก่าทนัตแพทยจ์ดัฟัน  มหาวทิยาลยัมหิดล “แพทยว์ิถีธรรมสุขภาพพึ�งตน  

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  วนัที� 25  กนัยายน  2554  (กรุงเทพฯ) 

• ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบาํบดัทางเลือกแห่งประเทศไทย

“อาหารปรับสมดุลและเสริมพลงัสุขภาพ”  วนัที� 4  พฤศจิกายน  2554  (กรุงเทพฯ) 
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• วิทยาลยัชุมชนตราด “โครงการดูแลสุขภาพแบบพึ� งตนตามหลักแพทยท์างเลือก 

วถีิธรรม” วนัที� 8-12  พฤศจิกายน  2554  (ตราด) 

• สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที� 9  จงัหวดัพิษณุโลก “การดูแลสุขภาพตามหลัก 

การแพทยว์ถีิพุทธ”  วนัที� 22  พฤศจิกายน  2554  (พิษณุโลก) 

• สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข “คนพอเพียง เลี4 ยงชีพดว้ยการแบ่งปัน เสียสละ  

ชีวติที�มั�นคง  มีคุณค่า  และผาสุกที�สุดในโลก”  วนัที� 13  มกราคม  2555  (นนทบุรี) 

• สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง “สุขภาพดีดว้ยวิถีไทย” วนัที� 28 

มีนาคม 2555  (เชียงราย) 

• ชมรมคนรักษสุ์ขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา  “วิธีการดูแลสุขภาพ  ตามหลกัการแพทย์

วถีิธรรม” วนัที� 25  เมษายน  2555 – 24  พฤษภาคม 2555 (สหรัฐอเมริกา) 

• เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่  “รวมพล  คนสร้างสุขภาพ” วนัที� 29-

30  มีนาคม  2555  (สงขลา) 

• สมาคมมงัสวรัิติแห่งประเทศไทย  “มงัสวรัิติบาํบดัโรค”  วนัที� 24 พฤศจิกายน  2555 

(เชียงใหม่) 

• สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ “การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ” วนัที� 11  มิถุนายน  2555  (ศรีสะเกษ)   

• สํานกังาน  สกสค. จงัหวดัมุกดาหาร  “โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร” วนัที�  28  มิถุนายน  2555  (มุกดาหาร) 

• สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี   “ค่ายอบรมปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม

แนวทางการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม”  วนัที� 6-12  สิงหาคม  2555  (ราชบุรี) 

• สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ “การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง : แพทยท์างเลือกวถีิธรรม” วนัที�  31  ตุลาคม  2555 (ลพบุรี) 

ตวัอย่างภาพกิจกรรมที�ผูว้ิจยัและเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ที�ไดร่้วมกนั
ขบัเคลื�อนและดาํเนินกิจกรรมการพึ�งตนและช่วยเหลือเกื4อกูลมวลมนุษยชาติ ตามที�ไดมี้การบนัทึก
และรวบรวมไวใ้นระหวา่งปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ดงันี4  
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ภาพที� 64  ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏิบติั ยาเมด็ที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร  
                ในค่ายอบรมสุขภาพ ณ สถาบนัฝึกอบรมผูน้าํ จ.กาญจนบุรี วนัที�  12-18  มิถุนายน  2554   
ที�มา (อภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, มิถุนายน 12-18) 
 

 

ภาพที� 65 ผูเ้ขา้อบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนัอบรมผูน้าํ จ. กาญจนบุรี 
ระหวา่งวนัที�  12-18  มิถุนายน  2554 ร่วมถ่ายภาพหมู่ในวนัสุดทา้ยของค่าย 

ที�มา (อภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, มิถุนายน 18) 
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ภาพที� 66   ผูว้จิยับรรยายค่ายสุขภาพ ณ แดนอโศก จ.นครปฐม วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ุ 2556 
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2556, กุมภาพนัธ์ 4) 
 

 

ภาพที� 67  การบรรยายค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ สโมสรนายทหารศูนยก์ลางทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี 
วนัที� 21 มิถุนายน 2555       

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, มิถุนายน 21) 
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ภาพที� 68 การอบคมค่ายสุขภาพ วนัที� 18 กนัยายน 2554 ที� อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี  
ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2554, กนัยายน 18) 
 

กจิกรรมการเป็นจิตอาสาช่วยสาธารณชนและทาํประโยชน์ต่างๆ 

 
ภาพที� 69  ผูว้จิยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ4าท่วม ที� จ. ปทุมธานี 
 วนัที� 27 ตุลาคม 2554  
ที�มา (อภิวฒัน์  แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, ตุลาคม 27) 
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ภาพที� 70  ผูว้จิยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ4าท่วม ที� จ. นนทบุรี 

วนัที� 28 ตุลาคม 2554   
ที�มา (เอม จนัทร์แสน, ภาพถ่าย. 2554, ตุลาคม 28) 

 
ภาพที� 71 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวิรัติแก่ประชาชนในวนัพอ่ 5 ธนัวาคม และวนัแม่  
               12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หนา้ตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 5) 



 

ภาพที� 72 กิจกรรมโรงบุญแ
               12 สิงหาคม เป็นป
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

ภาพที� 73 กิจกรรมโรงบุญแ
               12 สิงหาคม เป็นป
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

ุญแจกอาหารมงัสวิรัติแก่ประชาชนในวนัพอ่ 5 ธนัวาคม
ป็นประจาํทุกปี ณ หนา้ตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอน
จน, ภาพถ่าย.  2557, สิงหาคม 12) 

ุญแจกอาหารมงัสวิรัติแก่ประชาชนในวนัพอ่ 5 ธนัวาคม
ป็นประจาํทุกปี ณ หนา้ตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอน
จน, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 5) 
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วาคม และวนัแม่  
ดอนตาล จ.มุกดาหาร          

 
วาคม และวนัแม่  
ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
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ภาพที� 74 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวิรัติแก่ประชาชนในวนัพอ่ 5 ธนัวาคม และวนัแม่  
                12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หนา้ตลาดสดเทศบาลดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 5) 

 

การบรรยายอบรมสุขภาพ ตามหน่วยงานต่างๆ 

 
ภาพที� 75  ผูว้จิยับรรยายอบรมค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์  

สาํนกังานใหญ่ นางเลิ4ง กรุงเทพมหานคร วนัที�   28  กนัยายน  2554  
ที�มา (อภิวฒัน์  แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, กนัยายน 28) 


