
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เสริมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

แพทย์หญงิอัมพร  เบญจพลพทิกัษ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
วันที่ 9 กันยายน 2564
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1. บริบทและสถานการณ์โลก  (1.1) ภาพรวม

ที่มา : สศช. 2563
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COVID 19

1. บริบทและสถานการณ์โลก  (1.2) ภาพรวม 
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2. ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

• การดูแลรักษาด้วยภมูิปญัญาสขุภาพไทย

• การแพทย์แบบผสมผสาน 

• จัดบริการดว้ยวิถ-ีวัฒนธรรมไทย ที่มีความละเอียดอ่อน เข้าถึงสุขภาวะ

2.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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กระตุ้นแรงจูงใจการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย

ผสาน “ศาสตร์” และ “ศิลป์” 



๒. ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

α พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย

α การใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย พัฒนาต่อยอดกับ
ความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ นวัตกรรม

2.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 



โมเดล
อารมณ์ดี
มีความสุข

(Happy Model)

อยู่ดี
(Live Well)

กายบริหารดี
(Fit Well)

แบ่งปันสิ่งดีๆ
(Give Well)

กินดี มีสุขภาวะ
(Eat Well)

2. ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2.3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : ด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 : การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
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2. ทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2.4) กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ที่มา สศช, 2564 7



3. จุดเด่นของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บริการมีคณุภาพ
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การแพทย์ทางเลือกการแพทย์แผนไทย
ฝังเข็ม ครอบแก้วนวดไทย

เวชกรรมไทย

เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย

อาการเป็นยา



สมุนไพรต้านภัย COVID 19

กระชายขาว

บทบาทการพฒันาวิชาชีพและการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 99

ฟ้าทะลายโจร



กระเจี๊ยบแดง ตรีผลา
มะระขี้นก

มธรุเมหะ

บทบาทการพฒันาวิชาชีพและการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 1010

สมุนไพรส าหรับความเจ็บป่วยเรือ้รัง

สรรพคุณ ช่วยลดความดันโลหิตสูง

สรรพคุณ ช่วยลดน ้าตาลในเลือด

สรรพคุณ ช่วยลดน ้าตาลในเลือด 

สรรพคุณ ช่วยลดระดับน ้าตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน



เสริมความรู้การแพทย์ทางเลือก ยกระดับ Wellness

ที่มา : CAM indicates complementary and alternative medicine.11



สุขภาพดีด้วยวิถีสุขภาพทางเลือก

บทบาทการพฒันาองคค์วามรู้และการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 12

▪ อาหารตามธาตุเจ้าเรือน
▪ Ketogenic 
▪ Nutrigenomics
▪ Macrobiotic diet
▪ สมาธิบ าบัด
▪ โยคะ
▪ ดนตรีบ าบัด ฯลฯ

รับประทานอาหารให้เปน็ยา
12



”
Channel Youtube

ชื่อ กองการแพทย์ทางเลอืก 
https://www.youtube.com/channel/

UCs_ElUrBqOKWVvpninfLceA/featured 

วีดิทัศน์
เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

จ้านวน 48 เรื่อง
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บทบาทการพฒันาวิชาชีพและการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 1414



บทบาทการพฒันาวิชาชีพและการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 1515
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสมุนไพร

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้าบลนางแล

พิษณุโลก

เชียงราย

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

เส้นทางการท่องเที่ยว 
- วัดใหญ่-เรนท์ฟอเรสท์-วนธารา-มีสุขแลนด์ 
- วัดวังหิน-บ้านสวนเพชรนภัทร-ครัวสองพี่น้อง-รพ.พท.พรหมพิราม

เชื่อมโยงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 
บูรณาการโปรแกรมท่องเที่ยวของจังหวัด

เส้นทางการท่องเที่ยว อ.หัวเขา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮาลาล

: อบรมคนเล่าเรื่องพื้นที่คลองร้อยสาย พัฒนาเกษตรสู่ออแกนิคฟาร์ม

กัญชาเพือ่ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ : จ.ล าปาง

บูรณาการงานร่วมกับ

• พื้นที่ชุมชนบ้านป่าเมี้ยง
• วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรลานนา

สมุนไพรและกัญชาสู่เส้นทางการท่องเที่ยว

กัญชากบัอาหารสขุภาพ
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ด้านการแพทย์

3. โอกาสของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

1. Evidence based Thai Traditional Medicine
2. National / International Standard
3. Access  Anywhere  Anytime  Anydevice

ด้านการสาธารณสุข 1. Health Promotion
2. Food is Medicine
3. Holistic care 

1) มิติด้านสุขภาพ

17บทบาทการพฒันาวิชาชีพและการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 1717



ยาและสมุนไพร 1. Herbal medicine
2. Product champions

กัญชา 1. กัญชาทางการแพทย์
2. ผลิตภัณฑ์/อาหาร

อาชีพ

4. โอกาสของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

มิติด้านเศรษฐกิจ

1. นวดไทย : การเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญ 
เพิ่มมูลค่าบริการ ครอบคลุมมิติป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู

2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการนวดไทยของโลก 
(on site/on line) อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก 

บทบาทการพฒันาความรู้ วิชาชีพและการสร้างการยอมรบัในระบบสขุภาพของประเทศ 1818



เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
Vision

1. พัฒนาวิชาการ 2. การบริการสุขภาพ 3. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ

PP&P Service People Governance Wisdom Competitiveness

การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเลิศ
บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

ภูมิปัญญา
เป็นเลิศ

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเป็นเลิศ

6 Strategies
(Excellences)

Mission

Ultimate Goal
ประชาชนเชื่อมั่น บริการเป็นเลิศ ภูมิปัญญาสร้างคุณค่า

5. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

19
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1. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
2. พัฒนาการนวดไทยให้มีมาตรฐานสากล

สร้างเศรษฐกิจ
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย

มาตรการ/ประเด็นส้าคญั

ประชาชนเชื่อมั่น บริการเป็นเลิศ ภูมิปัญญาสร้างมูลค่า
1. สร้างความรอบรู้ ลดความเหลื่อมล ้า

ด้านสุขภาพ
2. พัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม

สุขภาพทุกกลุ่มวัย
3. สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4. การวิจัยพัฒนาสมุนไพรเพื่อรักษาผู้ป่วย

COVID-19

1. กัญชา กัญชง และกระท่อม
แบบบูรณาการ

2. พัฒนาศักยภาพการแพทย์แผนไทยใน
คลินิกปฐมภูมิ

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2)
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ภายใต้แนวคิด Integrative Medicine and Holistic Health

21

2. เยี่ยมเสริมพลังและถ่ายทอดความรู้ 10 จังหวัด เป้าหมาย ได้แก่
• เชียงใหม่
• สุโขทัย
• อยุธยา
• อุบลราชธานี
• บุรีรัมย์
• ชลบุรี
• กรุงเทพ
• เพชรบุรี
• ภูเก็ต 
• พัทลุง 

1.จังหวัดที่มีต้นทุนเดิมเป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
• จังหวัดพังงา 
• แม่ฮ่องสอน 
• มหาสารคาม

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมและถอดบทเรียนจังหวัดด้าเนินงาน

21



เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เ มื อ ง ส มุ น ไ พ ร  5  เ ส้ น ท า ง

พิ ษ ณุ โ ล ก

สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

ส ง ข ล า

อุ ด ร ธ า นี
สมุนไพรเด่น : สับปะรดนางแล
ผลิตภัณฑ์เด่น : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
จากสับปะรด
ภายใต้แบรนด์ “กรีนนางแล”

เ ชี ย ง ร า ย

สมุนไพรเด่น : บัวแดง หญ้าหวาน เกลือสินเธาว์
ผลิตภัณฑบ์ัวแดง “นาบัวปาร์ค” : ชาร้อนบัวแดง,เค้กบัวแดง,คุกกี้
สายบัว,ลูกประคบบัวแดง
ผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน : ชาชงหญ้าหวาน
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ : ผลิตภัณฑ์จากกัญชา

สมุนไพรเด่น : มะม่วงเบา ใบขลู่
ผลิตภัณฑ์เด่น : ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบา “SINGO” เช่น แยมมะม่วงเบา เคร่ืองดื่มมะม่วงเบา มะม่วงเบาแช่อิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ : ชาชงใบขลู่
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ : เคร่ืองแกงสมุนไพร ซีรั่มขิง สบู่มังคุด น้ามังคุด น้าลูกหม่อน ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสมุนไพร

สมุนไพรเด่น : มะพร้าว ขมิ้นชัน เห็ดแครง ส ามะงา 
ดองดึง กฤษณา ขลู่ และผักเชียงดา  
ผลิตภัณฑ์เด่น : ผลิตภัณฑ์มะพร้าว “พร้าวไทย” อาทิ 
เจลน้ ามันมะพร้าว สบู่ โลชั่น กระดาษเช็ดเครื่องส าอาง 
สลัดครีม 
ผลิตภัณฑ์ขมิ นชัน เช่น ผลิตภัณฑ์เคอร์มิน เฮอร์เบิล
แชมพู ผลิตภัณฑ์เคอร์มิน เฮอร์เบิลชาวเวอร์ครีม
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ เช่น คั่วกลิ้งเห็ดแครง โปรตีนเห็ดแครง 
เห็ดแครงอบแห้งพร้อมปรุง

สมุนไพรเด่น : ส้มซ่า กล้วย และเห็ดหลินจือ
ผลิตภัณฑ์เด่น : 
ผลิตภัณฑ์ส้มซ่า “ZOMZA” : แชมพูส้มซ่า 
ลิปบาล์มส้มซ่า และเจลอโรมา่ผวิส้มซา่
ผลิตภัณฑ์กล้วย : บานาครีมนวดมือผลิตภัณฑ์เห็ด
หลินจือ : ชาชงเห็ดหลินจือ
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Wellness Center  
ภายใต้แนวคิดการแพทย์ผสมผสาน มุ่งป้องกัน สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

องค์ประกอบ Wellness Center

01 02

03

0405

06

ชุมชนชาวบ้านในแต่ละจังหวัด
แผนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นักโภชนาการ / แพทย์แผนไทย
แผนกอาหารเพื่อสุขภาพ

แพทย์แผนไทย / นักนันทนาการ
นวดเพื่อสุขภาพ

แผนกการส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ / แพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ / 
แพทย์แผนจีน / นักกายภาพ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

แผนกการบ้าบัดรักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกาย/ 
นักวิทยาศาสตร์การกฬีา

แผนกการออกก าลังกายฟื้นฟู

แพทย์ / แพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ / พยาบาล / นัก
โภชนาการ

แผนกการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
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เป้าหมาย : บูรณาการแพทย์แผนไทย  การแพทย์แผนไทย  
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสุขภาพ 
เพื่อยกระดับ Wellness Center ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ
ของประเทศไทย

นโยบายส่งเสริม Wellness Center  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกิจ
σ พัฒนาเกณฑ์ประเมิน Wellness Center 5 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ที่พักนกัท่องเทีย่ว

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร สถานประกอบการนวดเพือ่สุขภาพ สปาและกลุ่มสถานพยาบาลเอกชน 
σ มอบใบรับรองคุณภาพ Wellness Center
σ กิจกรรมเปดิตัว ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
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การส่งเสริมกิจกรรมปี 2565 : การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพรองรับ Post COVID

➢ ส่งเสริมโภชนาศาสตร์ผักพื นบ้าน อาหารเป็นยาเพื่อต่อยอดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร 

➢ ยกระดับสถานประกอบการ ที่พักนักท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
สถานประกอบการสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และคลินิกเอกชน สู่ Wellness

➢ The world's Top Travel Destinations :
เส้นทางทอ่งเที่ยวเมืองสมุนไพรและจังหวัดเมืองรองที่มีศกัยภาพด้านกัญชาและสมุนไพร
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