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ยอด สรางผลผลิตใหเกิดคุณคา และเพิ่มพูนคุณคานั้นใหมากยิงขึน 
โดยเฉพาะการนำจุดเดนของประเทศในการดานการทองเที่ยว เพือ 
เพ่ิมคุณคาโดยการเกี่ยวโยงดารมีสวนรวมของชุมชนในการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เพื่อประโยชนทางวิชาการและการวิจัย และเปนพลัง 
ขับเคลื่อนในการแขงขันและการพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู และ 
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  ชุมชนแหงการเรียนรู  ซึ่งจะเปน 
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ผู เขียนไดดเรียบเรียงการ 
จัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม 
โดยรวบรวมประสบการณ และการเรียนรู จาการทำวิจัย การเก็บ 
ขอมูล การสังเกตุการทำกิจกรรมกลุมตางๆ รวมทั้งการดำเนินการ 
จัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเปนแนวทางในดำเนินการในการ 
จัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม โดยเฉพาะในยุค 
ปกติใหม หรือยุคเทคโนโลยพีลิกโลก 

 
 

รองศาสตราจารย ดร รักชนก คชไกร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



3 
 

 

สารบัญ 
 
 

 หนา 
การจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) 

4 

ความสำคัญของการจัดการความรู เรื่องการ 
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6 

องคประกอบสำคัญของการจัดการความรู 
(Knowledge Process) เรื่องการทองเที่ยวเชิง 
สุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

8 

ขั้นตอนการจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิง 
สุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา อยางยั่งยืน 

13 

ประเภทของความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โ 
ดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาอยางย่ังยืน 

19 

ความรูเรื ่อง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

21 

ความรูเรื่องการการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

32 

ความรูเรื่อง ความย่ังยืนในการทองเที่ยวเชิง 
สุขภาพ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

34 



4 
 

 

การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
แนวคิด KM เกิดขึ้นจากกลุมที่ปรึกษาดานการจัดการ เมื่อ 

อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นองคกรเหลานั้นก็ตระหนักไดอยางรวดเร็ววา 

อินทราเน็ตซึ่งเปนสวนยอยภายในของอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่ 

ยอดเยี่ยมในการทำใหขอมูลสามารถเขาถึงไดงายและใชรวมกัน 

ระหวางหนวยงานที่กระจัดกระจายทางภูมิศาสตรขององคกรไดดี 

ทำใหเกิดการสรางเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ เชนแดชบอรด ตัว 

ระบุตำแหนงความเชี่ยวชาญและฐานขอมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(best practice ) เชนเดียวกับการปรากฏใหมของคำวา การ 

จัดการความรู เห็นไดชัดวาคำนี้ถูกใชครั้งแรก ที่ McKinsey ในป 

1987 ในการจัดการและการใชขอมูล (McInerney and Koenig, 

2011) KM เผยแพรสูสาธารณะในการประชุมที่บอสตันในป 2536 

ซึ่งจัดโดย Ernst and Young (Prusak 1999) องคกรที่ปรึกษา ได 

เผยแพรหลักการและเทคนิคของ KM ไปยังองคกรอื ่น ๆ ไปยัง 

สมาคมวิชาชีพและสาขาวิชาตาง ๆ อยางรวดเร็ว ชวงเวลาดังกลาว 

เปนชวงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากอยูในชวงที่มีการสนับสนุนใหใช 

ทุนทางปญญา ในชวงทศวรรษที่ 1980 

ไมกี ่ปหลังจาก Davenport ใหคำจำกัดความของ KM 

Gartner Group ก็ได ให คำจำกัดความของ KM ขึ ้นมาใหมซึ ่ง 

กลายเปนคำที่ถูกอางถึงบอยที่สุด (Wenger, Etienne C, 1998) คือ 

:"การจัดการความรูใหเปนระเบียบ  แบบบูรณาการในการระบุ จัด 
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ประเมิน คน และ แลกเปลี่ยนขอมูลทัง้หมดขององคกร ขอมลู 

เหลาน้ีอาจรวมถึง ฐานขอมลู เอกสารน โยบายขั้นตอน และความ 

เช่ียวชาญและประสบการณที่ไมเคยถูกทราบมากอนในผูปฏิบัติแต 

ละคน” 

ในปจจุบันมีคนใหคำนิยาม KM ไวมากมาย โดยสรุป KM 
หมายถึง การรวบรวม สราง จ ัดระเบียบ แลกเปลี ่ยน และ 
ประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู 
สารสนเทศ เพ่ือใหเกิด ความรู และ ปญญา ครอบคลุมถึงเทคนิค 
กลไกตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหการทำงานของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ 
ความรูนั้น (Knowledge Worker) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไก 
ดังกลาว ไดแก การรวบรวมความรูทีกระจัดกระจายอยูทีตางๆ มา 
รวมไวที่เดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สราง 
ความรูใหมๆ  ขึ้น การจัดระเบียบความรูในเอกสาร และทำสมุดหนา 
เหลืองรวบรวมรายชือผูมีความรูในดานตาง ๆ และที่สำคัญทีสุ่ด คือ 
การสรางชองทาง และเงื่อนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
ระหวางก ัน เพื ่อนำไปใชพ ัฒนางานของตนใหส ัมฤทธิ ์ผล 
นอกจากน้ัน การจัดการความรู ยังหมายถึง เครื่องมือ ทีท่ำใหองคกร 
น้ันทำงานดีขึ้น มีผลผลิต และทุกคนมีความสุขมากขึ้น” 

การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ 
ถูกใชโดยองคกรตางๆ เพื ่อที ่จะระบุ สราง แสดงและกระจาย 
ความรู เพื่อประโยชนในการนำไปใชและการเรียนรูภายในองคกร 
อันนำไปสูการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ความสำคญัของการจัดการความรู เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 8 กลาววา “การศึกษา 
หมายความถึงกระบวนการเรียนรู เพื ่อความเจริญงอกงาม ของ 
บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ 
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง 
วิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิต” การจัดการความรูจึงเปนความสำคัญในการวิเคราะห 
แนวทางการจัดการความรูภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ 
คนหาความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลที่มี 
ประสบการณหรือเอกสารที่ปรากฏ มาพัฒนาใหเปนองคความรู มี 
การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการ 
พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู องคกรแหงการ 

เรียนรู หรือ Learning Organization ที่ยั่งยืน KM เปนการบริหาร 

ความรู ด ังได้กลาวขางตน อาจใชกระบวนการสุนทรียสนทนา 

(Dialogue) เปนเครื่องมือในการจัดการความรู เชน ความรูที่เกิด 
จากประสบการณ ความรูจากการเรียน ไมวาความรูนั้นจะมาจาก 
แลงใด หากเกิดการแลกเปลี ่ยน ก็จะเกิดการนำความรู นั ้นไป 
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ซึ ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะและจะสงผลยังใหองคกรบรรลุ 
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พันธกิจ  และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization ) 
ซึ ่งจะเก ิดประโยชนอย างมหาศาลทั ้งต อบุคคล และองคกร 

การจัดการความรูที่ย่ังยืนควรเริ่มตนจากบุคลากรในองคกร 
การจัดการความรูควรเปนความตองการการเรียนรูของบุคคลกรใน 
องคกรนั้น และเกิดขึ้นพรอมการทำงานโดยไมมีการสั่งการ และมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร โดยสราง 
สิ่งแวดลอมใหเอื้อพรอมตอการปลี่ยนแปลงที่ใหเกิดการเรียนรู โดย 
อาจเริ่มจาก 1 บุคคล และเพิ่มทีละ 1 บุคคล จนมีการเปลี่ยนแปลง 
ในหนวยงานทั้งหมด แลวจึงคอยรวมกับภาคีแนวรวมดำเนินการ 
เปลี ่ยนแปลงทั ้งองคกร ซึ ่งควรเนนที่ความรู ที ่อยู กับตัวบุคคล 
(ความรูแบบฝงลึก หรือ tacit Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่มาจาก 
ประสบการณตรงของบุคคลกอน 

การจัดการความรู เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมี 
สวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เริ่มจากแพทย 
แผนไทย ซึ่งเปนบุคคลากรที่มีความสัมพันธกับการแพทยที่ประสาน 
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
มากที่สุด ดังนั้นในการจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเริ่มตน 
จากการนำเสนอแนวคิดกับผูนำในเชิงนโยบาน ไดแก ผูวาราชการ 
จังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และขยายไปยังกลุมงานการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก 

https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/gallery/20201105-3/index.php
https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/gallery/20201105-3/index.php
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องคประกอบสำคัญของการจัดการความรู   (Knowledge 

Process) เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวมของ 

ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก คน เทคโนโลยี และกระบวน 

ความรู องคประกอบทั้ง 3 สวน ตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยาง 

สมดุล 

1. สวนสำคัญที่สุด คือ คน ไดแก ผูสูงอายุ และ ปราชญ

ชาวบานทั้งผูสูงอายุ และปราชญชาวบานเปน องคประกอบที่สำคัญ

ที ่สุดเพราะเปนแหลงความรู  และเปนผู นำ ความรู ไปใชใหเกิด

ประโยชน 

 2. เทคโนโลยี เปนเครื ่องมือเพื ่อใหคนสามารถคนหา 

จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรูไปใชอยางงาย และรวดเร็วขึ้น 

ไดแก Webpage การจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 

Ayutthaya health HUB 

3. กระบวนการความร ู   เป นการบร ิหารจัดการ เพื ่อนำ 

ความรู จากแหลงความรู ไปใหผู ใช เพื ่อทำใหเกิดการปรับปรุง และ 

นวัตกรรม ในที่นี้ เครื่องมือในกระบวนการจัดการความรู เรื่องการ 

ท องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพโดยการม ีส วนร วมของช ุมชนในจ ังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา ดังนี ้
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3.1 ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – 

CoP) ไดแก กลุมแพทยแผนไทย ซึ่งเปนคนในกลุมงาน 

เดียวกันหรือมีความสนใจในเรื ่องการพัฒนาระบบ 

บริการเหมือนกัน ยินดีในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

ระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสรางองคความรูใหมๆ ในการพัฒนาระบบบริการ 

แพทยแผนไทย ซึ่งทำใหเกิดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ผานระบบบริการแพทยแผนไทย 

3.2 การใชที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) เมื่อ 

แพทยแผนไทย ไดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางเปนระบบ ผานการสนทนากลุม และ การประชุม 

รวมกันที่หลากหลาย ทั้งทาง online การพบประชุม 

กัน และ line application เมื่อไดมีการเรียนรูเรื ่อง 

Webpage การจัดการความรูเรื ่องการทองเที่ยวเชิง 

ส ุขภาพโดยการม ีส วนร วมของช ุมชนในจ ังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา และ Ayutthaya health HUB 

แลว แพทยแผนไทยแตละคนจะเปนพี่เลี้ยง ถายทอด 

ความรูเรื่องดังกลาวแกผูสูงอายุ และปราชญชาวบาน 

ในการใหบริการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งการเปนพี่เยง 

นี ้เปนวิธีการถายทอดความรู แบบตัวตอตัวซึ ่งเปน 

วิธีการหนึ ่งในการสอนงานและใหคำแนะนำอยาง 

ใกลชิด นอกจากจะใหคำปรึกษาในดานการงานแลว 

ยังเปนที่ปรึกษาในเวลามีปญหาอีกดวย 
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รูป1 Ayutthaya health HUB 
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3.3 ฐานความรูบทเรียน (Lessons Learned Databases) 

เปนการเก็บขอมูลความรูตาง ๆ ที่องคกรมี ไวในระบบ 

ฐานขอมูล โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผาน 

Webpage การจัดการความรูเรื ่องการทองเที่ยวเชิง 

ส ุขภาพโดยการม ีส วนร วมของช ุมชนในจ ังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา และ Ayutthaya health HUB 

โดยใชระบบอินเทอรเน็ต ซึ ่งสามารถถายทอด และ 

เขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

3.4 แหลงผูรู ในองคกร (Center of Excellence – CoE) 

โดยการกำหนดแหลงผู รู ในชุมชน ปราชญชาวบาน 

แหลงใหบริการแผนโบราณ การใหบริการอาหารเพ่ือ 

สุขภาพตาง ๆ ผาน Webpage การจัดการความรูเรื่อง 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ Ayutthaya health 

HUB  ซ ึ ่ งจะทำให  สามารถทราบว  าจะต ิดตอ 

สอบถามผูรูไดที่ไหน อยางไร (Expertise Locators) 

โดยระบุเปนผูเช่ียวชาญในแตละดาน 

3.5 การเสวนา (Dialogue) การทำ Dialogue ผานการ 

สนทนากลุม และ การประชุมในวิธีการที่หลากหลาย 

เปนการปรับฐานความคิด โดยการฟงจากแพทยแผน 

ไทยหลายๆคน และความหลากหลายทางความคิดที่ 

เก ิดขึ ้น ทำใหแพทยแผนไทยคนอื ่นๆเห็นภาพที ่ 
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ใกลเคียงกัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุม อภิปรายเพ่ือ 

ออกแบบพัฒนาการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ โดยให 

ผูสูงอายุมีสวนรวม 

3.6 เวที ถาม-ตอบ (Forum) เปนการสรางเวทีที ทำให 

สามารถแพทยแผนไทย และ ผู สูงอายุหรือปราชญ 

ชาวบานสามารถตังคำถามเขาไป เพื่อใหผูรูที่อยูรวมใน 

Forum ชวยกันตอบคำถามหรือสงตอใหผูเช่ียวชาญอ่ืน 

ช วยตอบ ซึ ่ง ช ุมชนน ักปฏ ิบ ัต ิ  (Community of 

Practice-CoP)  แ ล ะ ผ ู  ร ู  ใ น อ ง ค  ก ร  (Center  of 

Excellence-CoE) จะสามารถสงเขาไปใน Forum ซึ่ง 

อย ู  ใน CoP หรือ CoE เพื ่อหาคำตอบ ในล ักษณะ 

“Pull Information”ผ  าน  Webpage การจ ั ดก า ร 

ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวม 

ของช ุมชนในจ ั งหว ัดพระนครศร ีอย ุ ธยา และ 

Ayutthaya health HUB รวมถึง line application 
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ขั้นตอนการจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมี 
สวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรอียุธยา อยางยั่งยืน 

การศึกษานี้บูรณาการกระบวนการตาง ๆ ใหสอดคลองการ
งานประจำผานการสื่อสารเชิงนโยบายของผูบริหารในทุกระดับ 
ตั้งแต อธิบดีกรมแพทยแผนไทย ผูวาราชการจังหวัด นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงผู นำชุมชน และอาสาสมัครประจำ
หมูบาน ซึ่งจะเห็นไดวาการใชระบบเครือขายที่ดีเปนหัวใจสำคัญ
ของการจัดการความรู ที ่กระจัดกระจายเรื ่องการทองเที ่ยวเชิง
สุขภาพโดยใหประชาชนมีสวนรวม ซึ่งจะสามารถแกปญหาความ
ลมเหลวของระบบราชการที่ทำงานแยกสวนไดอยางแยบยล และ
ยั่งยืน โดยการการ ทองเที่ยวสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน
นั้นจะถูกบรรจุในวาระการประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และการประชุมผูบริหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีจะมีการ
เชิญตัวแทนชุมชนในระดับตาง ๆ เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดวย 

ในการดำเนินการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวน 
รวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืนนั้น เริ่มตน 
จากขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ในการจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการ 
มีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืนนัน 
ขั ้นตอนแรกทีดำเนินการคือการขอความรวมมือจากภาคสวนที่ 
เกี่ยวของหลัก ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องจากเปนภาคสวนที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลสุขภาพ นำเสนอ 
ผลการวิจัยทีเป็นความรูทีเป็นประโยชนตอการดำเนินงานการสราง 
เสริมสุขภาพแนวใหม ไดแก การทองเที่ยวเชิงสุขภาพผานภูมิปญญา 
ไทย ซึ่งเกียวของกับบริการในคลินิกแพทยแผนไทย และปราชญ 
ชาวบาน 
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2. รวบรวมข้อมูลบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย และ 

ปราชญ์ชาวบ้านท่ีสอดคล้องกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

จากการสนทนากลุมแพทยแผนไทย และผูบริหารรวบรวมขอมูล 
บริการในคลินิกแพทยแผนไทย และปราชญชาวบาน พบวาคลินิก 
แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั้ง 11 แหงมีบริการหลักที่คลายคลึง 
กัน ไดแก การนวด การอบ การประคบสมุนไพร และการดูแล 
มารดาหลังคลอด นอกจากนี้ยังมีคลินิกพิเศษสำหรับผู ปวย เชน 
คลินิกขอเขาเสื่อม คลินิกอัมพฤกษ อัมพาต คลินิกภูมิแพ และคลินิก 
โรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งยังมีบริการออกเยี่ยมบานผูปวยติดบาน
ติดเตียงรวมกับทีมสหวิชาชีพอีกดวย  

อย  า ง ไ รก ็ ต าม ในการ ให  บร ิ ก าร  ด  านการแพทย   
แผนไทยของแตละโรงพยาบาลจะมีขอแตกตางกัน เชน กรณี 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง มีการบริการพอกเขาดวยฟาง ข าว 
ขณะท ี ่ โรงพยาบาลมหาราชจะใช ส ูตรการพอกเข า โดยใช  
สมุนไพร ไดแก ไพร ขิง เปนตน สวนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 
ก็จะมีการ พอกตา ลดอาการปวดหัวไมเกรนสายตามัว และ 
โรงพยาบาลบางบาลจะมีคลินิกเบาหวานใชว ิธ ีการแชเทาโดย 
สมุนไพร ไพร ขิง พวก การบูร พิมเสน เปนตน พรอมทั้งมีการพอก 
เขาโดยใชสูตรเหลาขาวในการหมัก ดานโรงพยาบาลภาชี จะมี 
บริการสำหรับผูปวยขอเขาเสื่อมก็จะใชยาคลายพระเสน ซึ่งยาคลาย 
พระเสนก็จะอยูในตำราโอสถพระนารายณ และมีการผลิตสมุนไพร 
แจกจายใหใชตาม รพสต.ของอำเภอีกดวย ดานโรงพยาบาลบางปะ 
หัน จะใชสูตรพอกเขา เนนไปทางผักเสียนผี แลวก็หมักดวยแอลกอ 
ฮอร สวนโรงพยาบาลบางปะอินจะใชสูตรพอกเขาของ แปงสาลี 
ดอกพุดจีน เหลาขาว ไพร เปนตน ดานโรงพยาบาลวังนอย จะเนน 
ใหเป็นยากิน สวนดรงพยาบาลผักไห จะใชสูตรขอเขาเสื่อม เป็นไพร 
ขมิ ้น ตำลึง และ สโตรกเป็นการ นวดประคบใหคำแนะนำสมาธิ 
บำบัดครับเกี่ยวกับสภาพจิตใจแบบองครวม สวนโรงพยาบาลอุทัย 
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ก็จะมีคลินิกพิเศษคือเรืองขอเขาเสือมที โรงพยาบาลจะใชขิงกับ 
น้ำตาลทรายแดง เปนตน 

สวนปราชญชาว และสถานบริการที่ใชภูมิปญญาไทยใน 
ชุมชนนั้นพบหลายแหง เชน หมอสมุนไพรพื้นบานนคร สนั่นแนน 
ใชยาสมุนไพรจากสมุดขอยของครอบครัวที่ตกทอดมาจากรุนสูรุน 
อายุราว 200 ป ศูนยการเรียนรูหมอพื้นบานเชียงรากนอยโดยหมอ 
ชาญวุฒิ พันธุสายศรี เปนผูเช่ียวชาญดานการเหยียบเหล็กแดง บาน 
นวดแผนไทย หมอนวดพ้ืนบานอยุธยา ศูนยฝกอาชีพชุมชนนวดผอน 
คลายเพื่อสุขภาพ กศน. วัดพระญาติ ศูนยพัฒนาการแพทยแผน 
ไทยเจาพรหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยารักษาอาการปวดเมื ่อย 
รางกาย และอาการออฟฟศซินโดรม รานจงจิตยนวดเพื่อสุขภาพ 
อยุธยา โฮม สปา แอนด ใหบริการนวดแผนไทย วัดใหมกบเจา โดย 
พระครูสันติกัลปญาณคุณ มีความรูดานคาถาและยาสมุนไพรซึ่งได 
สืบทอดจาก หลวงพอเมี้ยน เจาอาวาสวัดโพธ์ิ (วัดโพธิ์ตังอยูกอนจะ 
ถึงวัดใหมกบเจา) ดานการรักษามีทั ้งการรักษากระดูก การใช 
สมุนไพร และคาถาอาคมตาง ๆ เปนตน 
  ในการดำเนินโครงการ ผู ว ิจัยไดเรียนรู ว าการนำการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพมาผนวกกับการบริการของแพทยแผนไทยใน
ระบบราชการนั้นยังมีอุปสรรคในขั้นตน คือระบบการใหบริการของ
หนวยงานราชการที่ไมเอื้อในการจัดหาทรัพยากร ทั้งดานบุคลกร  
วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และ งบประมาณ ในการใหบริการการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อยางไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ 
เม ื ่อโครงการน ี ้ผ  านการเห ็นชอบจากผ ู บร ิหารของจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงไดมีการปรับระบบริการใหเอื้อตอการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น 

 
 
 



16 
 

3 การคนหาจุดเดนในการใหบริการในระบบคลินิกแพทย 
แผนไทย 

จุดประกายการจัดการความรู ด วยการ Focus group 
เพื ่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การแกปญหา และการพัฒนา
คนหาจุดเดนในการใหบริการในระบบคลินิกแพทยแผนไทย พบวา 
คลินิกแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั้ง 11 แหงมีจุดเดนที่แตกตาง 
กันดังน้ี 

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จุดเดนคือ การทำฟางขาวพอกเขา 
และการทำงานบูรณาการแพทยแผนไทยก็ไดขยายไปสูทุกภาคสวน 

โรงพยาบาลมหาราช จุดเดนคือ คนในชุมชนปลูกสมุนไพร 
แลวก็สงใหโรงพยาบาลเอามาทำยา ทำลูกประคบกับยาพอก และมี 
การปลูกผักออแกนิคสงโรงพยาบาลเพ่ือใชในผูปวย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ทำเปนนวัตกรรมสมุนไพร 
พอกโดยการแปรรูปใสในถุงชาสามารถจุมน้ำแลวสามารถนำมาพอก 
บริเวณตา 

โรงพยาบาลบางบาล ยังไมมีผลิตภัณฑจุดเดน 
โรงพยาบาลภาชี จุดเดนคือมีการทำยาสมุนไพรขึ้นเองในสวน 

ของน้ำมันไพรและยาคลายพระเสน 
โรงพยาบาลบางปะหัน จุดเดนคือ ยาพอกเขาซึ่งประกอบดวย 

สวนผสมของแอกอฮอลและสมุนไพรในชุมชน 
โรงพยาบาลบางไทร จะมีการนำเอากลุมยาหมองกลับมา 

พัฒนาตอยอดตอไป 
โรงพยาบาลบางปะอิน จุดเดนคือ มีหมอพื้นบานจำนวนมาก 

จึงมีโครงการอยากนำเสนอภูมิปญญาของแพทยพื้นบาน โดยการขอ 
สถานที่แสดงภูมิปญญาแพทยพ้ืนบาน 

โรงพยาบาลวังนอย จุดเดนคือ การปรับสมดุลรางกายดวย 
มณีเวช 

โรงพยาบาลผักไห  มีการดำเนินการเรื่องขอเขาตอเนื่องมา 
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หลายป ผู สูงอายุที่เปนขอเขาเสื่อมสามารถดูแลตัวเองได โดยใช 
สมุนไพรที่งาย เชน ขมิ้น ไพร เปนตน 

โรงพยาบาลอุทัย จะมีการพัฒนาแพ็กเกจและการผลิตยาอัม 
พฤกษ อัมพาตของหลวงปูดูที่วัดสะแก 

 
4 คนหาปญหาการใหบริการในระบบคลินิกแพทยแผนไทย 

ที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั้ง 11 แหง มีปญหาคลายๆกนั 

ไดแก 
1. บุคลากรไมมีเพียงพอและตัวช้ีวัดการทำงานเพ่ิมขึ้น 
2. งบประมาณตาง ๆ มีกระบวนการเยอะ และคอนขางใช 

เวลาในการเบิกนาน 
3. การรับรูของสหวิชาชีพภาพลักษณที่มองมายังแพทยแผน 

ไทยยังไมเขาใจบทบาทอยางแทจริง มักคิดวาแพทยแผนไทย 
สามารถนวดไดอยางเดียว 

4. ผูรับบริการยังไมเขาใจอยางจริงจัง เรื่องขอหามขอควร 
ระวังในการรักษาแบบแพทยแผนไทย 

5. ขอจำกัดดานการเบิกจายคาตรวจสำหรับบริการ 
การแพทยแผนไทยในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยังไมชัดเจน 

 
5 คนหาสิ่งสนบัสนนุในการพฒันาระบบคลินิกแพทยแผน 

ไทย  

แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลทั้ง 11 แหง เสวนาคนหาสิ่ง 

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบคลินิกแพทยแผนไทยใหสามารถ 

บริการตอบรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพได ดังน้ี 

  5.1. ควรจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับภาระหนาที่ ๆ ไดรับ 
5.2.  ควรจัดสรรอัตราบุคลากรที่เพียงพอตอการบริการแพทย 

แผนไทย คือ 2 คน/โรงพยาบาล 
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5.3. ตองการงบประมาณสำหรับการจัดซื ้อและปรับปรุง 

อุปกรณการบริการ 

5.4. การประชาสัมพันธความรูที่ถูกตองของการแพทยแผนไทย 
 
6 การพัฒนาระบบคลนิิกแพทยแผนไทย 
 คลินิกแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล มีการดำเนินการพัฒนา 

ระบบบริการ และตอบรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังน้ี 
6.1. การใชสื่ออินเตอรเน็ตในการพัฒนาบริการ ทั้งการจอง การ

บริการ การใหขอมูลดานสมุนไพร เปนตน 
6.2. การบริการแบบ One Stop Service สามารถไดรับ บริการ

ทุกอยางในจุด ๆ เดียวกันได 
6.3. ปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพใหใหม สะอาด และ 

ปลอดภัย ทันสมัยมากขึ้น 
6.4. จัดทำศูนยการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
7. จัดทำแนวทางการจัดการองความรูเรื ่องการทองเที่ยว  

เช ิ งส ุขภาพโดยการม ีส  วนร  วมของผ ู  ส ู งอาย ุ  ในจ ั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา อยางยั่งยืน 

จัดการสนทนากลุมอีก 2 ครั้ง รวมกับแพทยแผนไทย และ 

ผูบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการ 

ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวมของผูสูงอายุ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน โดยศึกษาทั้งแนวทางความ 

เปนไปได ปญหาอุปสรรค และการติดตามความกาวหนา    
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ประเภทของความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการ
มีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน 

ประเภทของความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมี 
สวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั งยืนนัน 
สามารถแบงออกเป็นประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ ความรูชัด 
แจง (Explicit Knowledge) และความรูแฝงเรน หรือความรูแบบ 
ฝงลึก (Tacit Knowledge) ความรูยิ ่งมีลักษณะไมชัดเจนมาก 
เทาใด การจัดการความรูยิ่งทำไดยากเทานั้น ความรูประเภทที่ไม 
ชัดเจน อาจเรียกวาวาเปนความรูแบบฝงอยูภายใน (Embedded 
Knowledge)  ความสัมพันธของความรูทั้งสองประเภทเปนสิงที ่
แยกจากกันไมได ตองอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually Constituted) 
(วิจารณ พานิช ,2547; Nonaka & Takeuchi ,1995 ; Sallis and 
Jone , 2002) 

ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) คือความรูที่เขยีน 
อธิบายออกมาเปนตัวอักษร เปนความรูที่ สามารถรวบรวม ถายทอด
ได โดยผานวิธีตาง สามารถจัดระบบและ ถายทอดความรูโดยสะดวก 
ในการจัดการความรูเรื่อง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ผสานภูมิปญญา
ไทย โดยชุมชนมีสวนรวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ัน ความรู
แจง ไดแก คูมอืปฏิบัติงานของแพทย แผนไทย เอกสารนโยบายของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เอกสาร
กระบวนการทำงานของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เอกสารความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย และ 
ทะเบียน แพทยแผนไทย หมอพ้ืนบาน และ กลยุทธ เปาหมายของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความรูแบบฝงลึก (Tacit Knowledge) สวนความรูแฝง เรน
คือความรูที่ฝงอยูในตัวแพทยแผนไทย ปราชญชาวบาน ไมเปน ลาย
ลักษณอักษร หรือไมสามารถถอดเปนลายลักษณอักษรได เปนอัต
วิสัย (Subjective) มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) สวน ใหญมี
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ลักษณะเปนความรูแฝงเรนทีอ่ยูในผูเช่ียวชาญในแตละเรื่อง ม ี
รากเหงามาจากประสบการณ ทักษะการรักษาผูปวยดวยศาสตร
พ้ืนบานในสาขาตางๆ   มีการพัฒนาตอยอดจากความรูบรรพบุรุษ
เดิมผานการคิดเชิงวิเคราะห ซึ่งในการศกึษาน้ีไดจัดการความรูทีม่ี
อยูน้ีเผยแพรผานสื่อตางๆ 

ความรูที่แฝงในองคกร (Embedded knowledge) เปน 
ความรูที่ถูกแฝงอยูระหวางกระบวนการทำงาน คูมือ และ กฎเกณฑ 
ตาง ๆ ตารางการทำงานและบันทึกการทำงาน แพทยแผนไทย 
ปราชญชาวบาน 
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ความรู (Knowledge Process) เรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและฐานิตา พันธุมณี (2555) 
ใหความหมาย “การทองเที่ยว” วาหมายถึง กิจกรรมเพื่อผอนคลาย 
ความตึงเครียด จากกิจการงานประจำของมนุษย ซึ ่งเปนไปตาม 
เง่ือนไขที่กำหนดไว 3 ประการ คือ 

1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเปน 
การช่ัวคราว 

2. เปนการเดินทางที่ตองไปดวยความสมัครใจ 
3. เปนการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคใดก็ไดที่มิใชเปนการ 

ประกอบอาชีพ หรือมาหารายไดแตเปนไปเพื่อวัตถุประสงคอยางใด 
อยางหนึ ่งหรือหลายๆอยาง เชน เพื ่อพักผอนในวันหยุดเพ่ือ 
วัฒนธรรมหรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพ่ือ 
ชมประวัติศาสตรและความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยม 
เยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ เพื่อเขารวมประชุมหรือ 
สัมมนา เปนตน 

โดยทั่วไปการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) มี 
การจัดรายการทองเทียวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู 
วิธีใชพลังงานจากธรรมชาติมาบำบัดรักษาและสรางเสริมสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส เปนการเพิ่มพูนพละกำลังให 
สมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล การ 
ท  อ ง เ ท ี  ย ว เ ช ิ ง ส ุ ข ภ า พ  ( Health  tourism)  ใ น จ ั ง ห วั ด 
พระนครศร ีอย ุธยา อาจแบ งออกได ตามจ ุดม ุ  งหมายและ 
วัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยว และความตองการ 
ของนักทองเที่ยวเปน 2 ประเภทหลักดังน้ี 
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1. การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health promotion 
tourism) เปนการเดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที ่
สวยสดงดงามในแหลงทองเทียวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพือการ 
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยว 
สวนหนึ่งมาทำกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในทีพักแรมหรือนอกทีพัก 
แรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยาง 
แทจริง เชน การนวด อบ ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบำบัด 
(Aroma therapy) และวารีบำบัด (Water therapy) การฝกปฏิบัติ 
สมาธิแนวพุทธศาสน การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
และอ่ืน ๆ 

2. การทองเทีย่วเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath healing 
tourism) 

เปนการเดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่ 
สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการ 
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึ่งจากการ 
ทองเที่ยวไปรับบริการบำบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และ 
การฟนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานใหบริการ เชน การรักษา 
อาการปวดขอเขา กระดูกหัก โรคผิวหนัง เปนตน เปนโปรแกรมการ 
ทองเที่ยวที่บรรจุโปรแกรมการเขารับบริการบำบัดรักษาโรค การ 
รักษาพยาบาล และการฟ นฟูสุขภาพตาง ๆ ที ่หลากหลาย เปน 
รูปแบบการทองเที ่ยวที ่มุ งประโยชนตอการรักษาฟ นฟูสุขภาพ 
นักทองเที่ยวเปนสำคัญ 

การทองเที่ยวทั้ง 2 ประเภทนี้ มีจุดประสงคหลักคือ การ 
สงเสริมบำรุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบำบัดรักษา 
พยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสได 
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แลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรคทางสังคมเพื่อการสรางเสริม 
สุขภาพที ่ดีกับผู อื ่นในระหวางการทองเที ่ยว ซึ ่งกอใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ในการดูแลสุขภาพ 

รูปแบบของการจัดการทองเที ่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 
(Health promotion tourism) ในจังหวักพระนครศรีอยุธยา 

มีรูปแบบการจัดโปรแกรมการทัวรที ่มีกิจกรรมสงเสริม 
สุขภาพที่แตกตางหลากหลาย ดังน้ี 

1. ทัวรแพทยแผนไทย เชน ทัวรเยี่ยมชมวัดที่มีประวัติ 
ความเปนมาที่มีชื่อเสียงเกาแกดานการแพทยแผนไทย รับฟงการ 
บรรยายสรุปและชมการสาธิตการนวดไทยแผนโบราณเพื ่อการ 
รักษาโรคและการสงเสริมสุขภาพ รับบริการการนวดแพทยแผน 
ไทยและอบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคและบำรุงรักษาสุขภาพ 
รวมทั้งการฝกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน ฝึกโยคะ ฝกกายบริหาร 
ทาษีดัดตน 

2. ทัวรอาหารสมุนไพร เยี ่ยมชมศูนยเกษตรสมุนไพร 
สวนพฤกษศาสตรสมุนไพร และศึกษาเรียนรูความมหัศจรรยแหงภูมิ 
ปญญาไทยที่สรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมทางดานอาหารสมุนไพรไร 
พิษที่มีแคลอรีต่ำ และเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
และชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพร 

3. ทัวรสมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงาน 
ของกลุม ชมรม สมาคม และผูสนใจสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและ 
บำรุงรางกายในชนบทตางจังหวัดที่ยังอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและ 
หมอพื้นบานโดยจัดใหมีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในสถานที่จริงและ 
รับฟงการบรรยายสรรพคุณ  รวมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยน 
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ประสบการณกับหมอพื้นบานและชาวบานสมาชิกกลุมชมรมหรือ 
สมาคมสมุนไพร 

4. ทัวร เกษตรธรรมชาติ เย ี ่ยมชมแหลงการทำเกษตร 
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริ 
และการเรียนรูปลูกผักพื้นบานปลอดสารพิษ ดวยการฝกฝนวิธีการ 
ปลูกผักพื้นบานสำหรับบริโภคไดเอง การเรียนรูภูมิปญญาไทยใน 
การทำเกษตรยั่งยืนแผนใหม ไรปุย ไรยาฆาแมลง โดยมีการทัศน 
ศึกษาและพบปะสนทนาและพูดคุย กับนักวิชาการพ้ืนบาน 

5.ทัวรแหลงธรรมชาติ เยี่ยมชมแหลงธรรมชาติและเรียนรู 
ความหลากหลายทางชีวภาพที ่สวยสดงดงาม โดยการเดินปา 
สมุนไพรหรือขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในอุทยานแหงชาติและปาธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรม 
สงเสริมสุขภาพอยางหลากหลายในสถานที่พักแรมประเภทโรงแรม 
และรีสอรทที่มีสถานบริการสงเสริมสุขภาพแบบสปาใหเลือกใช 
บริการได 

แบงโซนการทองเที ่ยว ตามลักษณะภูมิประเทศ และ 
แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรมที่ คลายคลึง กัน ได 4 โซน ดังน้ี 

1.  สิงหเหนือ ประกอบดวย 6 อำเภอ ไดแก อำเภอบางปะ
หัน อำเภอบานแพรก อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช อำเภอภาชี 
อำเภอทาเรือ  

2.  เสือใต  โซนแมน้ำเจาพระยาตัดผาน ประกอบดวย 3 

อำเภอ ไดแก  อำเภอบางปะอิน อำเภอวังนอย อำเภอบางไทร 

3.  นาคราชซาย  ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอลาด

บัวหลวง ผักไห อำเภอเสนา อำเภอบางซาย 
4.  คชสารกลาง  ประกอบดวย 3 อำเภอ ไดแก อำเภอบาง

บาล อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
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ตัวอยาง โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โรงพยาบาลวังนอย 

แวะสักการะ พระอุโบสถกลางน้ำ (หลวงพอปญญา) อำเภอวังนอย 
ตอดวยกีฬาเพ่ือสุขภาพกอลฟ 3 สนามใหเลือก หลังออกกำลังกายแงะแวะรับ
บริการนวด/อบ/ประคบ/ขัดผิวดวยสมุนไพรโรงพยาบาลวังนอย  มีรานอาหาร
สุขภาพใหเลือกหลายราน  
นวด/ประคบ ชั่วโมงละ250 บาท 2 ชั่วโมง 500 บาท อบไอน้ำ 120/ครั้ง แช
มือ แชเทาฟรี รับทั่วได 5-10 ทาน แตสามารถรับนวดไดแค 5 ทาน ทานที่
เหลือสามารถรับบริการ อบสมุนไพรได มีบริการขัดผิดดวยสมุนไพรดวยคะ 
300 บาทตอครั้ง 
 
โรงพยาบาลอุทัย 

สักการะหลวงปูดู เกจิอาจารย ชมสถานที่ผลิตยาแผนโบราณของวัด
สะแก ชมเสนทางประวัติศาสตร สมัยพระเจาตากสินรบชนะพมาที่คลองชนะ 
วัดพรานนก โพธิสาวหาญ เยี ่ยมชมสถานที่ใหบริการของหมอพื้นบานที่
เช่ียวชาญเรื่องการนวด บริการนวด อบ ประคบที่โรงพยาบาลอุทัย 
 
โรงพยาบาลบางบาล  
 แวะหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานไทรนอย เรียนรูการทำขนม
ไทย 9 อยาง น้ำสมุนไพร ยาหมองสมุนไพร ปุยชีวภาพภูมิปญญาชาวบานใน
การใชกะลานวดบำบัดโรค รับประทานอาหารปลอดสารพิษและเพื่อสุขภาพ 
นวด/ประคบ ช่ัวโมงละ250 บาท 2 ช่ัวโมง 500 บาท อบไอน้ำ 120/ครั้ง 
 
โรงพยาบาลมหาราช 

เยี่ยมชมพุทธอุทยานมหาราช อดีตเปนเสนทางเดินทัพของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ภายในบริเวณวัดมีรูปเหมือนของ “สมเด็จหลวงปูทวด
เหยียบน้ำทะเลจืด” องคใหญใหกราบไหว และไอไขศิษยหลวงปูทวด มีตลาด
น้ำชุมชนยอนยุค มีพอคาแมคาแตงกายสมัยโบราญ หอศิลปกรุงสยาม 3 มิติ 



26 
 

หุนขี้ผึ ้ง โรงละคร เปดใหบริการ นวด ประคบสมุนไพรโดยแพทยแผนไทย
โรงพยาบาลบางปะหันที่เรือนไทยริมน้ำนวด/ประคบ ครึ่งชั่วโมงละ150 บาท 
1 ช่ัวโมง 250 บาท  
 
โรงพยาบาลบางปะอิน 

เยี ่ยมชมพระราชวังบางปะอิน ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานการ
เหยียบเหล็กแดง การทำอาหารและน้ำสมุนไพร รับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เยี่ยมชมศูนยเรียนรูการผลิตยาสมุนไพรอายุวัฒนะที่เกาะเกิด พรอม
พักที ่โฮมสเตยเกาะเกิด ใหบริการนวด อบ ประคบ และนวดน้ำมันแผน
โบราณนวด/ประคบ ชั่วโมงละ250 บาท 2 ชั่วโมง 500 บาท อบไอน้ำ 120/
ครั้ง นวดเหยียบเหล็กแดง 200 บาท 
 
โรงพยาบาลผักไห 

เยี่ยมชมบานเกาบานเขียว ขุนพิทักษบริหาร ตลาดน้ำลาดชะโด ชม
ศูนยภูมิปญญาไทย สอนการทำขนมจากสมุนไพรมะระขี้นก บริการนวด อบ 
ประคบ พอกขาว 
 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง  

ขี่จักรยาน เยี่ยมชมศูนยเกษตรปลอดภัย ปลูกผักปลอดสาร เมลอน
ปลอดสารพิษ ชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาหมอง ลูกประคบ ยาพอกจาก
สมุนไพร บริการนวด อบ ประคบจากสมุนไพร  
 
โรงพยาบาลภาชี 

สักการะหลวงพอรวย ภาชี นำชมสวนสมุนไพรหายาก และกรรมวิธี
การผลิตยาสมุนไพรตามตำรับพระนารายณ ยาสมุนไพรทาพระเสนและยา
สมุนไพรรักษาสะเก็ดเงิน บริการอาหารและน้ำสมุนไพร นวด อบ ประคบ ใน
โรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลบางไทร 
แวะเยี่ยมชมศูนยศิลปาชีพบางไทร ทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ราน น

Welness city เรียนทำอาหารตานโรคเบาหวาน ไต ความดัน บริการนวด อบ 
ประคบ แชเทาดวยสมุนไพร 
 
โรงพยาบาลบางปะหัน 

ไหวพระและน่ังสมาธิ ที่วัดตาลเอน ชมเกษตรปลอดภัยที่ตำบลทับน้ำ 
เลือกซื้อสินคาเกษตรปลอดภัย ขาวกข43 น้ำตาลต่ำ สาธิตการทำน้ำมันไพล 
บริการนวด อบ ประคบ 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 

เยี่ยมชมปราสาทนครหลวง แหลงผลิตมีดอรัญญิก พักโฮมสเตยนวัต
วิถี สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร บริการนวด อบ ประคบ และพอกตา 
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 รูปแบบการทองเที่ยวgเชิงสุขภาพ 
  หากแบงลักษณะของรูปแบบการทองเที ่ยว สามารถแบงได  2 
ลักษณะใหผูรับบริการทัวรสามารถตัดสินใจเลือกใชได 

 ลักษณะทองเที่ยววันเดียว (one day trip) 
 ลักษณะทองเที่ยวคางคืน (home-stay trip 2 วัน 1 คืน) 

 
ลักษณะทองเที่ยววันเดียว (one day trip) 
ในการทองเที่ยวทริป 1 วันจะแบงโซนการทองเที่ยว ตาม โซนทั้ง 4 

โซน   การเดินทางจะเริ่มตนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แนะนำการใช SMART Mapping ตลอดการทองเที่ยวจะใหบริการ และให
ความรูเครื่องด่ืม และอาหารเพ่ือสุขภาพ 
  
ตาราง 2 กำหนดโปรแกรมการทองเที่ยววันเดียว (one day trip )  
 

  เวลา กิจกรรม 
07.45  - 09.30 น. • เดินทางถึงสำนกังานสาธารณสขุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

• ลงทะเบียนท่ีหองประชุม สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด   
พระนครศรีอยุธยา   
• ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและธาตุเจาเรือน และ Herbal 
welcome drinks 
•  กลาวเปดและตอนรับเขาสู การเดินทางทองเท่ียวโดยทีม
วิจัย 
• ทำความรูจักกัน แนะนำ SMART Mapping/Application 
• ใหคำแนะนำดานสุขภาพ การปฏิบัติตน การดูแลตนเอง
ตามธาตุเจาเรือน ธรรมนามัยและการแพทยแผนไทย 

09.30 - 10.30 น • เขาชมสถานท่ีทองเท่ียว/วัดท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
โดยการแนะนำของไกดทัวรผูสูงอายุ 

10.30 -10.45 น.  •  รับประทานอาหารวางเพ่ือสุขภาพ ดื่มเครื่องดื่มตามธาตุ
เจาเรือน 
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  เวลา กิจกรรม 
10.45 - 12.00 น •  เขาชมสถานท่ีทองเท่ียว/วัดท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

โดยการแนะนำของไกดทัวรผูสูงอายุ 
12.00 – 13.00 น. •  รับประทานอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ Healthy Lunch 

(ใหความรูประกอบการรับประทานท้ังคุณคาอาหาร วิธีการ
ปรุง และสาระนารู) 

13.00 น. -14.30น • Shopping/ตลาดน้ำ/วัง/ ศูนยวัฒนธรรม และการให
ความรูการเลือกผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

14. 30 – 16.30  •  เขารวมกิจกรรมในกลุมงานการแพทยแผนไทยเพ่ือ
สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน  (นวดผอนคลาย สุคนธ
บำบัด เปนตน) 

16.30 -17.00 น  • เดินทางกลับถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดวยความปลอดภัย 
• สรุปการเดินทางทองเท่ียว และปดการเดินทางทองเท่ียว 
โดยทีมผูวจิัย 

 
 
  ลักษณะทองเที่ยวคางคืน (home-stay trip 2 วัน 1 คนื)  
  โดยเลือกโซนเสือใต ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวอำนวยตอการทองเที่ยว

คางคืน ไดแก อำเภอบางปะอิน อำเภอวังนอย อำเภอบางไทร    ซึ่งมีแมน้ำ
เจาพระยาตัดผานรวมถึง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จะเปนสถานที่ซึ่งนำมา
จัดทริป แบบคางคืน เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติ  และ homestay ที่
พรอมรับนักทองเที่ยว   
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ตาราง 3 กำหนดโปรแกรมการทองเที่ยวคางคืน (home-stay trip 2 วัน 1 
คืน)   
วันที่ 1 

เวลา กิจกรรม 

07.45  - 09.30 น. • เดินทางถึงสำนกังานสาธารณสขุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
• ลงทะเบียนท่ีหองประชุม สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด   
พระนครศรีอยุธยา   
• ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและธาตุเจาเรือน และ Herbal 
welcome drinks 
•  กลาวเปดและตอนรับเขาสู การเดินทางทองเท่ียวโดยทีม
วิจัย 
• ทำความรูจักกัน แนะนำ SMART Mapping/Application 
• ใหคำแนะนำดานสุขภาพ การปฏิบัติตน การดูแลตนเอง
ตามธาตุเจาเรือน ธรรมนามัยและการแพทยแผนไทย 

09.30 - 10.30 น • เขาชมสถานท่ีทองเท่ียว/วัดท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
โดยการแนะนำของไกดทัวรผูสูงอายุ 

10.30 -10.45 น.  •  เบรคเพ่ือสุขภาพ เครื่องดื่มตามธาตุเจาเรือน 
10.45 - 12.00 น •  เขาชมสถานท่ีทองเท่ียว/วัดท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

โดยการแนะนำของไกดทัวรผูสูงอายุ 
12.00 – 13.00 น. •  รับประทานอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ Healthy Lunch 

(ใหความรูประกอบการรับประทานท้ังคุณคาอาหาร วิธีการ
ปรุง และสาระนารู) 

13.00  - 14.30 น • Shopping/ตลาดน้ำ/วัง/ ศูนยวัฒนธรรม และการให
ความรูการเลือกผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

14.30 – 16.30 น. •  เขารวมกิจกรรมในกลุมงานการแพทยแผนไทยเพ่ือ
สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน            (นวดผอนคลาย สุ
คนธบำบัด เปนตน) 

17.00 - 18.00 น. •  พักผอนตามอัธยาศัยเขาพัก home-stay 
18.00  -19.00 น. • รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 20.30 น. • ธรรมานามัย ดนตรีบำบัด คาราโอเกะเพ่ือสุขภาพ 
21.00 น. • เขานอนพักผอนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 1 
เวลา กิจกรรม 

วันที่ 2 
เวลา กิจกรรม 

6.00 น.  •  เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพรับอรุณ 
6.00 -7.00 

น. 
• การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพตามความสนใจโดยชมรมออกกำลัง
กายจังหวัด (โยคะ ไทชิ จี้กง เตาเตอ ฤษีดัดตน) 

7.00 7.45
น. 

• เตรียมเก็บสัมภาระ อาบน้ำแตงตัว 

 • รับประทานอาหารเชาเมนูสุขภาพโดยhome-stay 
7.45 – 

11.30 น. 
• เดินทางออกจาก Home stay พรอมสัมภาระ  เขาเย่ียมชม

สถานท่ีทองเท่ียว/วัดท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร โดยการแนะนำ
ของไกดทัวรผูสูงอายุ 

11.45 – 
13.00 น. 

                   เดินทางไปยัง หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

                     พักรับประทานอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพ Healthy Lunch  
ประกอบการใหความรูเรื่อง วิธีการปรุง และคุณคาอาหารท่ีไดรับ 

13.00  - 
14.30 น. 

•  Shopping/ตลาดนำ้/วัง/ ศูนยวัฒนธรรมในเขตอำเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา พรอมให 
  ความรูการเลือกผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

14.15  - 
14.45 น. 

• เดินทางกลับหองประชุมสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

15.00 - 
15.30 น. 

•  ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ผสานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยแบบสอบถาม 

15.45 -
16.00 น. 

• สรุปการเดินทางทองเท่ียว และปดการเดินทางทองเท่ียว โดยทีม
ผูวิจัย 
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ความรูเรื่องการการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
 ในการมีสวนรวมของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ัน 
สวนใหญเปนรปูแบบการมีสวนรวมโดยประชาชนที่เปนบุคคลใน
รูปแบบเปนทางการ เชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูสูงอายุใน
โรงเรียนผูสูงอายุ ประธานชมรมผูสูงอายุ สมาคมตาง ๆ ซึ่งมักเปนผู
มีความรู และเปนที่นับถือในชุมชน การดำเนินการเพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมที่มีประสิทธิภาพตองดำเนินการผานผูรับผิดชอบสุขภาพ
ของชุมชน เชน แพทยแผนไทย พยาบาล เปนตน ซึ่งมักเปนบุคคลที่
เปนเครือขายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยูแลว โดยการมีสวนรวมน้ันมีหลากหลายระดับ ไดแก ประชาชน
ที่เปนเจาของธุรกิจหรือบริการที่เกี่ยวของจะมีสวนรวมในการวาง
แผนการทองเที่ยว ปราชญชาวบานหรือผูสูงอายุจะมีสวนรวมใน
การใหขอมูลและใหขอคิดเหน็ตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพในทองถิ่น  รวมถึงการเปนผูนำเที่ยวในทองถิ่น เปนตน 
 ในการสนับสนุนใหเกิดการมสีวนรวมน้ันอาศัยกระบวนการเพ่ิม
ศักยภาพ เชน การแตงต้ังเปนกรรมการดำเนินงาน การถายทอด
ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ/การใชเทคโนโลยี /เทคนิคการ
เปนผูนำเที่ยว เปนตน 



33 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 การถายทอดความรูใหผูสงูอายุ 10 อำเภอ 



34 
 

 

ความรูเรื่องความยั่งยืนในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจากการดำเนินการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาเปนรูปแบบอยางเปนทางการ ผานแพทยแผน 
ไทยและเครือขาย ดังนั้นความยั่งยืนในการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จึง 
ตองผานกรรมการในระดับจังหวัด เชน คณะอนุกรรมการคุมครอง 
และส  ง เสร ิมภ ูม ิป ญญาการแพทยแผนไทยระด ับจ ั งห วัด 
พระนครศรีอยุธยา เปนตน ซึ่งประกอบดวยกรรมการจากทุกภาค ที่
เกี่ยวของ  ไดแก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู อำนวยการสำนักงาน
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ผู ทรงคุณวุฒิ กลุ มหมอพื ้นบาน 
ผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดกลุมองคกรเอกชน พัฒนาดานการแพทย
แผนไทย ผู ทรงคุณวุฒิกลุ มผู ประกอบ วิชาชีพแพทยแผนไทย
ประยุกต ผู อำนวยการการทองเที ่ยวแหง ประเทศไทย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจาหนาที่ศูนยการ ชวยเหลือนักทองเที่ยว เปน
ตน โดยมีมติใหประสนเครือขายเพื่อให เกิดการผลักดันใหเปน
รูปธรรม และมีการติดตามในการประชุมทุกครั้ง 
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สรุป การจัดการความรูและเทคโนโลย ี
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยที่กระจัด
กระจาย ควรมีการรวบรวมเปนหมวดหมู ทั้งแบบ formal และ 
informal และ  ใช  เทค โนโลย ีท ี ่ ง  า ยต  อการ ใช  ง าน  เช น 
Application Ayutthaya health HUB และ web page ผูสูงอายุ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนผูมีความรูเรื่องภูปญญาไทยเปน
สวนใหญ นอกจากนั ้นยังควรคนหาจุดเดนในแตละแหงเพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดสถานที่ทองเที่ยวและจุดสนใจในแตละอำเภอ 
แกไขปญหาอุปสรรคที่อาจทำใหไมเกิดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผสานภูมิปญญาไทย นอกจากน้ันยังควรพัฒนาเครือขายทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหสนับสนุนในเชิงนโยบายใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการ
ทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความยั่งยืน   ในการจัดการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพผสานภูมิปญญาไทยที่เหมาะสมกับผูสูงอายุคือ 1 day trip 
และ 2 day trip และ ควรเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพผสานภูมิ
ปญญาไทยที่เนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ไมใชการรักษาโรค 
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แผนภูมิการจัดการความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการมีสวนรวม 
ของชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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