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โครงการอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม”  
 

1.  ช่ือโครงการ    การอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม” 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันกระแสความนิยมของประชาชนที่หันมาใช้การดูแลสุขภาพองค์รวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะและในขณะที่จะมีการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ซึ่งท าให้รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในการบริการ 4 สาขาได้แก่บริการทางการแพทย์ สปา แพทย์แผนไทย
และสมุนไพรไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือต้องการน ารายได้เข้าสู่ประเทศไทยและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบริการ
สุขภาพในประเทศตัวอย่างเช่น เมื่อปี 2554 ประเทศไทยมีรายได้จากบริการด้านสุขภาพประมาณ 97,874 ล้านบาท
โดยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและรับบริการด้านสุขภาพเป็นจ านวนมากถึง 2.2 ล้านคน นอกจากนี้
รัฐบาลยังมีนโยบายในการจัดตั้งจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสุขภาพโดยมี 3 
องค์ประกอบคือ (1) การให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรม (2) การให้บริการสุขภาพด้านสปานวดแผนไทยและ 
Long Stay และ (3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านสมุนไพรและอาหารเสริม (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1, 2556) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในด้านบริการสุขภาพตลอดจน
ผู้รับบริการ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงใหม่ 
  อีกท้ัง ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของคนได้เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างประชากรไทยโดยทั่วไปมีอายุ
ยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเพ่ิม
จ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของโลก คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราจะมีผู้สูงอายุสูงถึง
หนึ่งในสี่ของประชากร โดยแบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เปลี่ยนจากการเป็นโรคติดต่อกลายมาเป็นโรคที่ไม่
ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมและถดถอยของสมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสมของ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ จากผลการส ารวจสุขภาพ
คนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าประชากรไทยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเรื้อรัง หรือกลุ่มที่รู้ว่าเป็นโรคเรื้อรังนั้นส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภาวะดังกล่าว มักน ามาซ่ึงภาวะทุพพลภาพในที่สุด 
ท าให้มีภาวะพ่ึงพิงในการด ารงชีวิต และต้องการได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัวหรือสังคมต่อไป(ส านักงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2556) 
  ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (2556) ได้วิเคราะห์ว่า แนวโน้มสังคม
ผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือตอนบน 1 ท าให้ภาระการพ่ึงพิงเพ่ิมสูงขึ้นรัฐบาลต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามหากมองในด้านการบริการสุขภาพ สังคมผู้สูงอายุจะได้สร้างโอกาสในการขยาย
ตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพอาหารสุขภาพและการให้บริการสุขภาพต่าง ๆโดยจะสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการแพทย์พ้ืนบ้านรวมทั้งพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถรองรับสถานการณ์ 
สังคมผู้สูงวัย และยังเป็นรายได้อีกทางหนึ่งจากการท่องเที่ยวโดยชาวไทย และต่างประเทศ ที่สนใจการดูแลสุขภาพ
องค์รวมได้อีกด้วย   
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอนมีความโดดเด่น  
ทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาหลายชั่ วอายุคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการตกเส้น ย่ าขาง อาหารพ้ืนเมืองสุขภาพ 
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และการนวดพ้ืนบ้านล้านนา  นอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ 
น้ าพุร้อน และโคลน รูปแบบการให้บริการโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพพ้ืนท้องถิ่น เป็นรูปแบบที่ประชาชน ไปรับ
บริการเพ่ือดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและใกล้เคียง เนื่องจากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและ
เมื่อทดลองรับบริการที่เป็นมิตร  และใช้ภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์  อีกทั้งในกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้ง 4 
จังหวัด เป็นพ้ืนที่ ที่มีภูมิอากาศและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศให้แวะเวียนมา  ท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 ดังนั้น  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงจัดโครงการ
อบรมหลักสูตร "กิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม"  เพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เครือข่ายกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือสืบค้นจุดเด่นกายภาพ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงร่วมกันยกระดับองค์ ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 4.2  เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ของการดูแลสุขภาพ
ด้วยกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม ให้เป็นต้นแบบและมาตรฐานที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียในโครงการ
ด้านสุขภาพ    
  4.3   เพ่ือสร้างมิติของการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม ให้เป็นที่รู้จักและ สามารถก้าวเข้าสู่
ระดับสากลได้ 
5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
5.1    ระยะเวลา 3 วัน  เวลา  08.30-16.30 น. 
 
6.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
6.1  คุณสมบัติผู้เข้าอบรมฯ 
          1.  ต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 1 หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 2.  
ในกรณีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด 
  6.2 ค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
  6.3จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ไม่เกิน ๗๐ คนโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในการอบรมฯ ต่ออย่างใด 

 
7.  รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การอภิปรายและปฏิบัติการ 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ความรู้ในการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 8.2 ผู้ประกอบการได้สร้างงานและกระจายรายให้กับชุมชน  
 8.3 นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตามวิถีพ้ืนบ้านล้านนา 
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โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม”  

ก าหนดการ 
การอบรมหลักสูตร “การจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม” 

ระหว่างวันที่ 12-14มีนาคม2559 
ณห้องบรรยาย212 อาคาร 3 ชั้น 2 และห้องพุทธชาดอาคาร 4ชั้น3คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

วันเสาร์ ที่ 12มีนาคม2559ณ ห้องพุทธชาด อาคาร 4 
เวลา 08.00-08.30น. ลงทะเบียน 
 08.30น. พิธีเปิดการอบรมฯ 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ ์
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 08.30-09.00 น. ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์และการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  โดย ภก. พลแก้ว  วัชระชัยสุรพล 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 
 09.00-10.30น. การบรรยายสุขภาพดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน 
  โดย อาจารย์พรประภา สัตยานนัทาภิบาล 
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15น. การบรรยายและปฏิบัติการสุขภาพดีด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน 

โดย อาจารย์พรประภา สัตยานนัทาภิบาล 
    วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสติ 
    ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซ่ลี และ นส.วนิดา ไชยวงค์ 

 12.15-13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30น. การบรรยายสมองดี สุขภาพดี ด้วยศาสตร์องค์รวม  
  โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิเชยีร สิทธิประภาพร 
  ส านักวชิาเวชศาสตรช์ะลอวัยและฟื้นฟู มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30น. การบรรยายและปฏิบัติการกิจกรรมบ ารุงสมอง 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร และ อาจารย์เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 
วันอาทิตย์ ที่ 13มีนาคม2559ณ ห้องพุทธชาด 
 08.30-09.30 น. การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 09.30-10.30 น. การบรรยาย การดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยการแพทย์อายุรเวท 



๔ 

 

    โดย อาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา 
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45-12.15 น. การบรรยายและปฏิบัติการการดูแลสุขภาพองค์รวมด้วยการแพทย์อายุรเวท (ต่อ) 

    โดย อาจารย์สัณหจุฑา พวงมาลา 
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค ์

 12.15-1300 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยายวิทยาการชะลอวัย 
 โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช วิทยากรอิสระ  
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการกิจกรรมสุขภาพชะลอวัย  

 โดย อาจารย์เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช 
 ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 

 
วันจันทร์ ที่14มีนาคม2559ณ ห้อง212 อาคาร 3 ชั้นสอง 
เวลา 09.00-10.30น. การบรรยายสุขภาพดีวิถีไทยตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาด 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 10.30-10.45 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง 
10.45-12.15น. การบรรยายและปฏิบัติการการท าเครื่องดื่มน้ าสมนุไพร และน้ าตรีผลา 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาดและคุณสุภฎารัตน ์สุธีพรวิโรจน ์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์ 
 12.15-13.00น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อ่อนหวานและ อาจารย์ ถวิล บุญมาถา 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 14.30-15.00 น. พัก-รับประทานอาหารวา่ง  
 15.00-16.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อ่อนหวาน และ อาจารย์ ถวิล บุญมาถา 
   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ผู้ช่วยภาคปฏิบัติการ: นายวฒันา เปลยนัทะ และ นส.มานี แซล่ ีและ นส.วนิดา ไชยวงค์  



๕ 

 

 

(การกรอกใบสมัครกรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 

การอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม 
ระหว่างวันที่ 12-14มีนาคม 2559 

ณ   ณห้องพุทธชาด ชั้น3 อาคารส่ี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

1.  ชื่อ(นาย , นาง , นางสาว).....................................................นามสกุล.................................. .................... 
หน่วยงาน/องค์กร.................................................................ต าแหน่ง...................................... ...................... 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก........................................................................................................ .......................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.......................... .............รหัสไปรษณีย์............................. 
โทรศัพท์/มือถือ….…………….………...โทรสาร...........................……….... E-MAIL............................................ 

2. รับประทานอาหารประเภทอาหารฮาลาลอาหารเจอาหารปกติ 

 

หมายเหตุ1.  โปรดลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร ส่งทางโทรสาร 053-894-163 
ภายในวันจันทร์ที่ 29กุมภาพันธ์2559 หรือจนกว่าจ านวนรับจะเต็ม 
2. หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อประสานได้ที่  คุณพัชรินทร์   วังคะวงษ์     

หน่วยบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-944-
374patcharindic@gmail.comและคุณวนิดา ไชยวงค์ 053944340 
0864488073healthcenterpharcmu@gmail.com 

mailto:patcharindic@gmail.com

