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แบบสอบถามจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

รายชื�อผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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แบบสอบถามจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

 

1. (คาํนาํหนา้นาม) ชื�อ-สกุล ............................................................................ ชื�อเล่น................... 
2. รูปถ่าย (ถา้มี) 
3. อาย.ุ..........ปี วนัเดือนปีเกิด................................................... 
4. ที�อยู่
........................................................................................................................................................... 
5. เบอร์โทรศพัทแ์ละหรืออีเมลที์�ติดต่อได้
............................................................................................................................................................. 
6. อาชีพหรือลกัษณะงาน
............................................................................................................................................................. 
7. ประวติัชีวิต (คร่าวๆหรือละเอียดก็ได ้เท่าที�ท่านตอ้งการใหข้อ้มูล) 
…………............................................................................................................................................. 
8. ประวติัสุขภาพของท่านก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม
............................................................................................................................................................. 
9. ท่านรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมไดอ้ยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
10. มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม
............................................................................................................................................................. 
11. ท่านไดเ้ผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นอยา่งไร ผลเป็นอยา่งไร (บนัทึกรายงานเป็นกรณีศึกษา
รายบุคคลก็ได)้ 
…………………………………...………………………………………………………………….. 
12. แนบรูปถ่ายหรือดีวดีีหรือสื�อต่างๆหรือเอกสารหลกัฐานอื�นๆ (ถา้มี) 
…………………………………………………………..................................................................... 
13. จากประสบการณ์ของท่าน ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิ
ธรรม มีอะไรบา้ง มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร
.............................................................................................................................................................                
14. จากประสบการณ์ของท่าน ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิ
ธรรม มีอะไร บา้ง  มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร
.............................................................................................................................................................              
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15. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่อะไรบา้งเป็นเหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จใน
การดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม 
............................................................................................................................................................. 
16. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่อะไรบา้งเป็นเหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จใน
การช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
................................................................................................................ …………………………..             
17. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทย ์       
วถีิธรรม ควรทาํอยา่งไรบา้ง เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
18. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม                                           
ควรทาํอยา่งไรบา้ง   เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
19. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มี
อยูเ่ดิม เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
20. สาระประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก (ในกรณีที�ท่านเคยร่วมเดินธรรม
จาริกกบัทีมแพทยว์ถีิธรรมครัE งใดก็ได)้ 
…………………………...…….......................................................................................................... 
21. ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นอื�นๆ (ถา้มี)  
............................................................................................................................................................. 
22. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่เทคนิคแต่ละขอ้ ขอ้ใดสาํคญัที�สุดหรือมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ในการดูแลสุขภาพ (เติมลาํดบัตัEงแต่ลาํดบัที� 1 ถึง 9 หนา้ขอ้ที�ท่านเลือก)  
(.....)  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล                                                                                                                       
(.....)  การกวัซา                                                                                                                                                          
(.....)  การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่                                                                                                                                                           
(.....)  การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั                                                                                      
(.....)  การพอกทาหยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั                                                                                                
(.....)  การออกกาํลงักาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร                                                                                              
(.....)  การรับประทานอาหารปรับสมดุล                                                                                                              
(.....)  การใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญ เพิ�มพนูใจไร้กงัวล                                                                                   
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(.....)  การรู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี                                                                                                                                           
เพราะอะไรจึงเรียงลาํดบัอยา่งนัEน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
23. จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่ควรสอนเทคนิคใดก่อน (เติมลาํดบัตัEงแต่ลาํดบัที� 1 ถึง 9 
หนา้ขอ้ที�ท่านเลือก)   
(.....)  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล                                                                                                           
(.....)  การกวัซา                                                                                                                                                                   
(.....)  การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่                                                                                                            
(.....)  การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั                                                                                      
(.....)  การพอกทาหยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั                                                                                            
(.....)  การออกกาํลงักาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร                                                                                             
(.....)  การรับประทานอาหารปรับสมดุล                                                                                                                          
(.....)  การใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญ เพิ�มพนูใจไร้กงัวล                                                                                    
(.....)  การรู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี 
เพราะอะไรจึงเรียงลาํดบัอยา่งนัEน 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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รายชื�อผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
รายชื�อผู้ให้ข้อมูลหลกั 

1. นางกมลพรรณ ฮอฟแมน อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
2. กรสิริ  สังขข์าว จงัหวดัสตูล 
3. กระเจีIยบ นามสมมติ   
4. กระทอ้น นามสมมติ  
5. กระเทียม นามสมมติ  
6. กลว้ย นามสมมติ  
7. นางกาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิJ  จงัหวดัชลบุรี  
8. กิ�งกมล  
9. นางสาวกิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10. นายเกริกศกัดิJ  คุณเกษม รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
11. กระทือ นามสมมติ  
12. นางสาวเกืEอกลู สุภิวงศ ์อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
13. นางสาวแกว้ใจเพชร กลา้จน อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
14. นายโกมินทร์ วงศส์าดสาย จงัหวดัสระแกว้ 
15. ใกลรุ่้ง หวงักัEนกลาง จงัหวดัสระบุรี 
16. นายคฑาวฒิุ เอกตาแสง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
17. คิมเบอลี� ออง หญิงพม่า  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
18. นางสาวจตุพร อารีกฤกษ ์จงัหวดัราชบุรี 
19. จรัญ พนัธ์อุบล จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
20. นายจรัญ บุญมี อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
21. จรูญ จงัหวดันครราชสีมา 
22. จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ ์ 
23. นางจนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล จงัหวดัชลบุรี 
24. นางสาวจาริณี กวีววิธิชยั กรุงเทพมหานคร 
25. นางจิตรา  พรหมโคตร จงัหวดัลพบุรี 
26. จิตรา รัก ประเทศออสเตรเลีย 
27. จินตนา พาสุรวราวฒิุ  จงัหวดัราชบุรี 
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28. นางจิรนนัท ์ทบัเนียม  อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
29. นางสาวจิราภรณ์ ตนัใจเพชร จงัหวดัพะเยา 
30. จิราภา ปาตีคาํ จงัหวดัลาํพนู 
31. ชนญัญา แซ่ก๊วย กรุงเทพมหานคร 
32. ชมพู ่(หญิงไทย)  
33. นายชยัพร กนักา  จงัหวดัลพบุรี 
34. นายแพทยช์ยัรัตน์  เจริญสุข จงัหวดัอุดรธานี 
35. นายชยัววิฒัน์ ชูรวพนัธ์ กรุงเทพมหานคร 
36. ชารี ชยัชนะ จงัหวดัน่าน 
37. นายชุมพล ยอดสะเทิน จงัหวดัมหาสารคาม 
38. นายโชคชยั  
39. ฐิตาภา  พนันารักษ ์จงัหวดัยโสธร 
40. ฐิติรัตน์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
41. นางสาวณฐัธยาน์ นาคบาํรุง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
42. นายตฤณภทั  เกตวลัห์ กรุงเทพมหานคร 
43. ตอ้ง (หญิงไทย) 
44. นางเตือนใจ จนัทะ จงัหวดัมหาสารคาม 
45. นางเตือนใจ ศรีรัตนากร รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
46. นายทรงกลด นาคอร่าม  จงัหวดักาํแพงเพชร 
47. นายทศพล จนัทพนัธ์ จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
48. ทบัทิม (หญิงไทย)  
49. ทิพย ์(หญิงไทย) 
50. นายทิวากร ชุมจีด จงัหวดัตรัง 
51. นายธนกร ซึE งตระกลู จงัหวดัอุบลราชธานี 
52. นางสาวธนพร นพภาลี อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
53. นายธรรมศกัดิJ  ศรีรัตนากร รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา  
54. พนัโทธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย ์จงัหวดักาญจนบุรี 
55. นภวรรณ์ มีลกัษณ์ กรุงเทพมหานคร 
56. นราภทัร พนัธุศร กรุงเทพมหานคร 
57. นวลจนัทร์ กาดกอง  
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58. นวลพรรณ  
59. นอ้ง (หญิงไทย) 
60. นอ้งนฐัเมศและคุณแม่ กรุงเทพมหานคร 
61. นอ้งโอ จงัหวดักาญจนบุรี 
62. นอ้ย (หญิงไทย )  
63. นายนฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย ์จงัหวดัชลบุรี 
64. นา (หญิงไทย) 
65. นิดา (หญิงไทย) 
66. นิตยา ภู่ธรรมศิริ 
67. นางนิตยา สิทธิประเสริฐ จงัหวดัยโสธร 
68. นางนิตยาภรณ์ สุระสาย อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
69. นิรมล เอืEอเศรษฐกานต ์ 
70. นางสาววรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ จงัหวดัระยอง 
71. บลัชลี  
72. บุญเกืEอ ชุมสังข ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
73. นางบุญญพร วรกิตตเ์ดชา กรุงเทพมหานคร 
74. บุญยวร์ี ศกัดิJ สิริวาณิช จงัหวดันครปฐม 
75. นายแพทยบุ์ญเรียง ชูชยัแสงรัตน์ จงัหวดันครปฐม 
76. บุษกร กุลมาตย ์ จงัหวดัตรัง 
77. บุษบา ทรัพยสิ์น จงัหวดัเพชรบุรี 
78. นายปณชยั คุรธชั อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
79. ปณิตา แสงประเสริฐ ประเทศสิงคโปร์ 
80. ประดิษฐ ์สีอินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
81. นางประภาวลัย ์เล็กประสมวงค ์อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
82. ประสาน อนุสรณ์ทรางกูร 
83. ปาน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
84. เปิE ล (หญิงไทย) 
85. นางสาวผสุดี เจริญไวยเจตน์  จงัหวดัสมุทรปราการ 
86. พรทิพย ์ โพธิคามบาํรุง รัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
87. พรปวร์ี จนัทร์อุไร  
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88. นางสาวพวงเพชร ช่างซอ จงัหวดัเชียงใหม่ 
89. พอ่แดงและอุ ๊จงัหวดัสงขลา 
90. พชัรีย ์พรหมทอง จงัหวดัสงขลา 
91. นายพิชญ ์สมพอง กรุงเทพมหานคร 
92. พิมพ ์(หญิงไทย) 
93. พี�ชายคุณเรวดี จงัหวดัยโสธร 
94. ตน้พนู นามสมมติ  
95. พนูศรี พรหมสุรินทร์ รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
96. นายไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ  จงัหวดัเชียงใหม่ 
97. นางสาวฟ้าปลืEม ศรีจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
98. นายภคัธร คุม้กิตติพร เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
99. นางสาวภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา  จงัหวดันนทบุรี 
100. ภา (หญิงไทย) 
101. ภิรมย ์
102. นางสาวภูเพียรธรรม ววิฒัน์วิชา อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  
103. คุณแม่ชีภูษณิศา 
104. นายมงคลวฒัน์ รัตนชล จงัหวดัสงขลา 
105. นางสาวมณฑาวดี ครุธมีชยั กรุงเทพมหานคร 
106. มว้น (หญิงลาว) 
107. มาฆะรส สุขจาํลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
108. นายยศพล เลิศวมิลชยัศิริ จงัหวดัระยอง  
109. นางยวุดี นโมชยัยากร รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
110. นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
111. นางรวมพร คุณเกษม รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
112. นางรักบุญ อโศกตระกลู จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
113. ราตรี ห่านตระกลู จงัหวดัลาํพนู 
114. รุจิรา  แสนสุข  
115. ลดาวลัย ์นามสมมติ กรุงเทพมหานคร 
116. อุบาสิกาทศันีย ์ เลียดทอง จงัหวดัราชบุรี 
117. นายวงคป์ระสิทธิJ   มะลิรส จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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118. นางวณิชชา  จนัทร์จรัสวฒันา จงัหวดัสมุทรสาคร 
119. วนัทนา อรรควฒัน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
120. วทนัยา 
121. วรรณธนา  สุวรรณศรีสาคร 
122. นายวรวตัร ขาํเจริญ จงัหวดัราชบุรี 
123. วราพร กรสมบติั จงัหวดัแพร่ 
124. วาสนา เด่นอุดม จงัหวดัภูเก็ต 
125. นายวชิยั จตุภทัร์ จงัหวดัชุมมพร 
126. นางวภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล กรุงเทพมหานคร 
127. วริาศิณี  มณีโรจน์ จงัหวดักระบี� 
128. นางวไิล เลิศวมิลชยัศิริ จงัหวดัระยอง 
129. วสิาข ์โหตระ ประเทศองักฤษ 
130. ศิริพร กาดกอง  
131. ศิริรัตน์  บุญเลื�อง 
132. ศิริวรรณ รูปโฉม 
133. นางศุลีพร ชิณศิริ จงัหวดันครพนม 
134. สงกราน มาประสบ  
135. นางสมปรารถนา แสงแก่งพะเนา จงัหวดันครราชสีมา 
136. นายสมปอง คงเอียง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
137. นางสาวสมฤทยั รุจิราวโรดม จงัหวดัชลบุรี 
138. นายสวง  จนัทร์แยม้ จงัหวดันครราชสีมา 
139. นางสายพิมพ ์ลิEมไพบูลย ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
140. สาโรช นามสมมติ กรุงเทพมหานคร 
141. นางสาวติรี ผิวนวล อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
142. นายสิทธิชยั  อรัญบุญการ จงัหวดัอ่างทอง 
143. สิรวร์ี ลาํสกุล จงัหวดันครสวรรค ์
144. นางสาวสุชนา ทิวถนอม กรุงเทพมหานคร 
145. นางสุนนัทา เพียวไพบูลย ์จงัหวดัสระแกว้ 
146. สุภาพร สุวรรณวฒิุชยั  
147. นายแพทยสุ์ภคั ปิติภากร  จงัหวดัเชียงราย  
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148. นายสุเมธ คุณามาตย ์กรุงเทพมหานคร 
149. นายสุเมธ พรหมรักษา อาํเภอเวยีงหนองล่อง จงัหวดัลาํพนู 
150. นายสุรศกัดิJ  ตัEงสถิตพร กรุงเทพมหานคร 
151. นายสู่แสงสูญ มีมา อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
152. นายสรกฤช จุลมูล จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
153. นางสาวโสภา  บริสุทธิJ  จงัหวดัชลบุรี  
154. นางสาวหมายขวญัพุทธ สุขโสต อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
155. หมี ประเทศออสเตรเลีย 
156. อมร พนมศกัดิJ  จงัหวดันครพนม 
157. นางอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  
158. อรัญญา พรหมเนรมิต  
159. อโศกนํEา นามสมมติ จงัหวดัมุกดาหาร 
160. ออ้ย (หญิงไทย) 
161. นายอารีพฒัน์ 
162. นายอาํนาจ งามวงศรั์กษ ์ 
163. นายอุดมศกัดิJ   ชูจีน จงัหวดัชุมพร 
164. นายอุทิศ บุญฟอง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
165. อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง จงัหวดัราชบุรี 
166. นางเอมอร แซ่ลิEม อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร   
167. นางสาวสิริมา ศรสุวรรณ จงัหวดัเพชรบุรี และประเทศฟินแลนด์ 
168. นายเราโน ไลทาไลแนน (Mr.Rauno Laitalainen) ประเทศฟินแลนด์ 
169. Sudawadee Chanthong 
170. Tiprat Hiriwattanawong 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 

1. นพ.วชัระ กอ้นแก้ว  นายแพทยช์าํนาญการ อายุรแพทย ์(เชี�ยวชาญด้านโรคหัวใจ)  
โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี     

2. นายแพทยช์ยัรัตน์  เจริญสุข  รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเพญ็  จงัหวดัอุดรธานี 
3. ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธาณสุขชาํนาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

โรงพยาบาลอุตรดิตถจ์งัหวดัอุตรดิตถ ์
4. นางสีไพร พลอยทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

พฒันาหลกัสูตร  สาํนกัการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
5. นางประภาพรรณ สุขพลอย  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  รับผิดชอบงานแพทยแ์ผน

ไทยและแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี 
6. นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จังหวดั

อาํนาจเจริญ 
7. พญ.สุภารัตน์ องค์พฒันาวุฒิคุณ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ตวัแทนผูป้ระสานงาน

เครือข่าย แพทยว์ถีิธรรม รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา   
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญการเผยแพร่การแพทย์วถิีพทุธ 

 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนืEอหา(Content Validity) และ

ความเชื�อมั�น (Reliability) โดยการส่งขอ้มูลกบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเผยแพร่การแพทยว์ถีิพุทธจาํนวน 
17 คน เพื�อวพิากษ ์วจิารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล 

1. แพทยแ์ละพยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ จาํนวน 6 ท่านมีรายนามดงันีE  
1.1 นายแพทยบุ์ญเรียง ชูชยัแสงรัตน์ นายแพทยส์าธารณสุข จงัหวดันครปฐม 
1.2 นพ.วชัระ ก้อนแก้ว  นายแพทย์ชํานาญการ อายุรแพทย์ (เชี� ยวชาญด้าน

โรคหวัใจ)  โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี               
1.3 นายแพทย์ชัยรัตน์  เจริญสุข  รองผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลเพ็ญ  จังหวดั

อุดรธานี 
1.4 นางประภาพรรณ สุขพลอย  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รับผิดชอบงานแพทย์

แผนไทยและแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี 
1.5 นางสาวเสาวนีย ์สอนอาจ  พยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิJ ประสงค์  จงัหวดั

อุบลราชธานี 
1.6 นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลชาํนาญการ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จงัหวดั

อาํนาจเจริญ 
2. นกัวชิาการสาธารณสุข จาํนวน 4 ท่าน มีรายนามดงันีE  

2.1 ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธาณสุขชํานาญการ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
สุขศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

2.2 นางสีไพร พลอยทรัพย ์ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ หวัหนา้กลุ่ม
งานพฒันาหลกัสูตร  สาํนกัการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

2.3 นายวงค์ประสิทธิJ   มะลิรส  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
ท่าไคร้  อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

2.4 นายประสิทธิJ   อิ�มปัญญา   ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเมืองปาน  อาํเภอเมืองปาน  
จงัหวดัลาํปาง 

3. จิตอาสาผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธจาํนวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ 
3.1 น.ท.หญิงพิไลลกัษณ์ พิพิธกุล ตวัแทนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ศูนยเ์รียนรู้

สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑ ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร 
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3.2 นางสาํรวย นาคะนนัทต์วัแทนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๒ ตาํบลชะอวด อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.3 นางสายพิมพ ์ลิEมไพบูลย ์ ตวัแทนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ 
พึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๓ ตาํบลคลองสาม อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

3.4 นายกิตติศกัดิJ  มีทรัพย ์ตวัแทนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๔ ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

3.5 นายกุศล บูรพากลา้จน ตวัแทนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๕ ตาํบลบา้นค่าย อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

3.6 พญ.สุภารัตน์ องคพ์ฒันาวุฒิคุณ  ตวัแทนจิตอาสาเครือข่าย รัฐเท็กซสั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

3.7 นางบุญญพร วรกิตตเ์ดชา  บุคลากร ระดบั 9  ธ.ก.ส. สาํนกังานใหญ่  
 


