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ประชาสัมพันธ งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติฯ คร้ังท่ี 20 

และการประชุมวิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ  ครั้งท่ี 20 

Thailand Herbal Expo 2023 

ขอเชิญเขารวมงานระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566  

เวลา 10.00 – 20.00 น.  

ณ อาคาร 11 – 12 และหองประชุมฟนิกซ 1 – 6  

ศูนยแสดงสินคา และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

******************** 

1. เกี่ยวกับงาน 

เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อแบงปน แลกเปลี่ยน และเผยแพรความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสบการณ 

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร สำหรับประชาชนทั่วไป 

บุคลากรดานสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย ผู เชี ่ยวชาญ ผู ประกอบการภายในประเทศและตางประเทศ 

นอกจากนี้ ถือเปนโอกาสในการสงเสริมการตลาดใหกับผูประกอบการภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมีเปาหมาย

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ อาทิ 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร สปา และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุน สงเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง  

ใหเปนพืชเศรษฐกิจที่มีคุณคาทางการแพทย และสรางโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงและไดใชเพื่อสุขภาพ

อยางปลอดภัย ในขณะเดียวกัน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนเวทีสื่อสารนโยบายและยกระดับวิชาการสูนวัตกรรมดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 

การแพทยทางเลือกและสมุนไพรที่เกี่ยวของ กับเครือขายในและระหวางประเทศ อาทิ BIMSTEC และ 

ASEAN เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ในการขับเคลื่อน

การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพรเพ่ือพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ

และเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน 

2.3 เพื่อหนุนเสริมและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดานบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และผลิตภัณฑสมุนไพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. สถานท่ีจัดงาน : ณ อาคาร 11 – 12 และหองประชุมฟนิกซ 2 – 6 ศูนยแสดงสินคา และการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เปนสถานที่นำสมัย และมีความสะดวกสบาย ที่ตอบทุกโจทยความตองการ  

เพื่อเปนทางเลือกสูความสำเร็จดวยพื้นที่จัดงานมากกวา 140,000 ตารางเมตร ครบครันดวยสิ่งอำนวยความ

สะดวก ในระดับ 5 ดาว หรูหราดวยการจัดตกแตงซ่ึงชวยยกระดับการจัดงานทำใหลูกคาไดรับความรูสึกพิเศษ

ในทุกขนาดของการจัดงาน 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดงาน : Hybrid Exhibition ประกอบดวย On Site และ Online  

5. เปาหมายผูเขารวมงาน : ผูเขารวมงานผาน On Site และ Online รวม 100,000 คน (5 วัน) 

5.1 นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย ผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรดานสุขภาพที่เกี ่ยวของดานการแพทย 

แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) / 

ผูเชี่ยวชาญ ท้ังในและตางประเทศ 

5.2 นักเรียน / นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

5.3 ผูประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน SMEs ผูรวมเจรจาธุรกิจการคา ท้ังในและตางประเทศ 

5.4 ประชาชนท่ัวไปทุกกลุมวัย 

6. ธีมการจัดงาน : สมุนไพรไทย ภูมิปญญาไทย เศรษฐกิจไทย (Thai Herbs & Medical Cannabis for 

Health & Wealth) 泰药与医用大麻给予健康和财富 

7. แนวคิดในการจัดงาน : การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติฯ ครั้งที่ 20 ภายใตแนวคิด “สมุนไพรไทย  

ภูมิปญญาไทย สรางเศรษฐกิจไทยสูสากล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และเสริมสราง

เศรษฐกิจ (Health for Wealth) ในการนำเสนอแบงเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก  

1) Wealth ประกอบดวยประเดน็ยอย ไดแก 

• Innovation & Product 

• Wellness & Thainess Tourism 

2) Health ประกอบดวยประเด็นยอย ไดแก 

• Wisdom  

• Service 
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8. กิจกรรมภายในงาน :  

8.1 จัดแสดงนิทรรศการและสาธิต ภายใตธีม “Thai Herbs & Medical Cannabis for Health & 

Wealth” ประกอบดวย โซน Wealth นำเสนอประเด็นเกี ่ยวกับ Innovation & Product, 

Wellness & Thainess Tourism และโซน Health นำเสนอประเด็นเรื่องเก่ียวกับ ภูมิปปญญญา

ในการดูแลสุขภาพ (Wisdom) และบริการใหคำปรึกษาเรื่องสุขภาพ (Service) 

8.2 Service บริการ “สุขสำราญนิทราคลินิก” รักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไมหลับ มิติใหมการ

รักษาแบบองครวมครบวงจรในที่เดียว พรอมเปดตัว การบำบัดฟนฟูและลดอันตรายจากยาเสพ

ติด “Harm Reduction Model” และ Palliative care พรอมใหคำปรึกษาฟรี สงเสริมการดแูล

สุขภาพ (Self-care) 

8.3 International Conference สัมนาแลกเปลี่ยนดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 

การแพทยทางเลือกและสมุนไพร รวมกับตางประเทศ ระหวางวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 – 

International Conference / Show case BIMSTEC ณ หองประชุมฟนิกซ 1-2 เวลา 09.00 – 

18.00 น. 

8.4 การประชุมวิชาการประจำป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก

แห งชาต ิ  คร ั ้ งท ี ่  20 ห ัวข อประช ุมว ิชาการ Plenary 4 ห ัวข อ Symposium 11 ห ัวขอ  

ระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ หองประชุมฟนิกซ 3-6 เวลา 09.00 – 18.00 น. 

8.5  การประกวดผลงานวิชาการประจำป 

รับสมัครผลงานวิชาการระหวางวันท่ี 9 มกราคม – 30 เมษายน 2566 และนำเสนอ Oral และ Poster 

ระหวางวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2566 ณ หองประชุมฟนิกซ 6 เวลา 13.00 – 18.00 น. 

8.6 อบรมตลอดความรู (หลักสูตรระยะส้ัน) ฟรี จำนวน 15 หลักสูตร  

 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2566 รูปแบบ Onsite วันท่ี 1 กรกฎาคม 2566 ณ หองประชุมฟนิกซ 6 เวลา 

10.00 – 18.00 น. 

8.7 เวทีกลาง (Main Stage) : กิจกรรมพิธีเปด พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมตาง ๆ บนเวที  

 การประชุมวิชาการประจำป การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก

แหงชาติ ครั้งท่ี 20 

8.8 จำหนายผลิตภัณฑสมุนไพรไทยท่ีมีมาตรฐาน กวา 240 รานคา 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

โทร. 0 2149 5696  

โทรสาร 0 2149 5696 E-mail:  herbexpo58@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีตลอดท้ังงาน 
ชมนิทรรศการ :     ระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 – 20.00 น.  

International Conference : ระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. 

ประชุมวิชาการประจำป :     ระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น.  

อบรมตลาดความรู :     ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2566  เวลา 10.00 – 18.00 น. 

แจกกลาไม และกลาไมยืนตน สมุนไพร ไมใชสอย ไมกินได แจกผลิตภัณฑสมุนไพร และลุนรางวัลมากมาย 
 


