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 การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ เปน็ความนยิมทางการทอ่งเทีย่วทีเ่ตบิโตไปพรอ้มๆ กนั 

การแสวงหาความมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้คน เป็นความปรารถนาสากล 

ที่ผู้คนโดยทั่วไปสรรหาหรือใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตในการเดินทางเพื่อค้นหา

ประสบการณ์แปลกใหม่ ความทรงจำาที่น่าประทับใจ และการได้รับการดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้รับส่งเสริมพัฒนามาถึงทางเลือก 

ที่ผู้คนสามารถออกแบบการเดินทางได้อย่างคุ้มค่า ใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนและดูแลสุขภาพได้อย่าง

หลากหลายตามที่ต้องการ 

 ความสามารถทางการแข่งขันด้านทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดังกล่าว  

เกิดจากการปรับตัวและพัฒนาของภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการ โดยมีนโยบายประเทศไทย 4.0  

เป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำาสู่การปฏิบัติ 

โดยการทำางานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวคุณภาพดี

คำ�นำ�
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 หนงัสือ “สูเ่สน้ทางสขุภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health 

Tourism EP.1” นี้ เป็นหนังสือชุดความรู้ที่ได้รับการจัดทำาข้ึนเพื่อให้ข้อมูลพร้อมกับนำาเสนอ

แนวคดิและประสบการณ์ของผู้ทรงคณุวฒุทิีค่รำา่หวอดในวงการการดแูลปรนนบิตัสิขุภาพทีม่าพรอ้ม

กับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทย เป็นมุมมองต่อโอกาสและการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และเป็นกำาลังใจให้แก่ผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจบริการ

ที่เกี่ยวข้อง  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องราวที่ร้อยเรียงและได้รับการ

บอกเล่าผ่านการจัดการความรู้ในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างพลังความรู้ ความคิดสร้างสรรค์

ของผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดการพัฒนาคุณค่าธุรกิจบริการสุขภาพที่เป็นจุดแข็งของ

ประเทศใหเ้พิม่มูลค่าและพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปกไ็ดรู้จ้กักบัการทอ่งเทีย่ว

เชิงสุขภาพของประเทศไทย เพราะความเข้าใจและทัศนคติที่ดีดังกล่าว จะเป็นแรงสนับสนุน

ท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในระดับนานาชาติได้อย่างมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน

 กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ยนิดเีปน็อยา่งยิง่หากจะมขีอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาปรบัปรงุ

หนงัสือ “สูเ่สน้ทางสขุภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism 

EP.1” นี ้เลม่นีใ้หมี้ความสมบรูณย์ิง่ขึน้ในหนงัสือชุดเร่ืองราวตอ่ไป เพราะคำาแนะนำาและมมุมองตา่งๆ

จะช่วยเติมเต็มความรู้และข้อมูลสำาคัญที่ภาครัฐจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำางาน

ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

และเท่าทันพัฒนาการของโลกอยู่เสมอนั่นเอง

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
สิงหาคม 2564
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 คำ�นิยม
 เศรษฐกิจสุขภาพ เป็นโอกาสของประเทศไทยในการพลิกฟ้ืน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะสมมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกต่างๆ ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงให้
ความสำาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศไทย
ไดใ้ชค้วามเขม้แข็งดา้นสาธารณสขุและการท่องเทีย่ว สรา้งโอกาสทางธรุกิจ
ด้วยการต่อยอดความนิยมด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สรรสร้างสินค้า
และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของคนไทย
และชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความพึงพอใจด้านสุขภาพ 
ซึ่งจากพัฒนาการที่ผ่านมา แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยของเรา
สามารถปรับและขยับตัวได้เร็ว รวมท้ังมีความร่วมมือเชิงบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยอย่างก้าวหน้า
ทั้งในมิติด้านกฎหมาย มาตรการสุขอนามัย ความปลอดภัยทางสังคม 
การเพ่ิมขีดความสามารถของการให้บริการจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนามูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญา
ไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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 หนังสือ “สู่เส้นทางสายสุขภาพประเทศไทย: The Journey To Thailand Health 

Tourism EP.1” ได้จัดทำาข้ึนอย่างสวยงามและมีคุณค่า มีเนื้อหาน่าสนใจ ผมขอขอบคุณ
และชืน่ชมผูเ้ขยีนทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มกนัถา่ยทอดความรู้ ประสบการณแ์ละมมุมองอนัเปน็ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นปฐมบท
ของการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป
จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจและเลือกรับบริการได้ตามความสนใจ และ
ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ หนังสอืเลม่น้ีจะทำาให้ท่านทัง้หลายเหน็ความต้ังใจของกรมสนบัสนนุบรกิาร
สุขภาพ และยินดีท่ีจะมาร่วมแรง ร่วมใจ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
การเป็นผู้นำาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับโลก
89ของประเทศไทยที่พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

สิงหาคม 2564
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 Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในเชิง

ของการท่องเที่ยวต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและพัฒนาวิชาชีพ โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยใหเ้ปน็ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิหรือ Medical Hub ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบ

หมายใหเ้ปน็หนว่ยงานหลกัในการบรหิารขับเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทยใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง

สุขภาพนานาชาติ โดยมี 4 ผลผลิตหลัก

เส้นท�งยุทธศ�สตร์ โอก�สท�งนโยบ�ย 

นางเสาวภา จงกิตติพงษ์
รักษาการในตำาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

(ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ)

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย
ผู้อำานวยการกองสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ
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คว�มเป็นม�และ
คว�มเป็นไป (ได้) ของ
เวลเนสประเทศไทย
ความเป็นมา
 การขับเคลื่อนนโยบายเชิงเศรษฐกิจ 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางสวัสดิการสังคม

ของประเทศไทยอย่างนโยบาย Medical Hub นี้  

เป็นวาทกรรมที่ ได้รับการพูดถึงในวงกว้าง  

การเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีบทบาทสำาคัญ 

ในการยอมรับความชอบธรรมเชิงนโยบาย โดย 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “นโยบายการเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” ที่ได้รับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และมอบหมายให้

กระทรวงสาธารณสขุปรบัระยะเวลาของยทุธศาสตร์

ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) รวมท้ังต้องมี 

การบูรณาการร่วมกันจากสัดส่วนของงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณจากความร่วมมือ 

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และงบประมาณ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่ 

เหมาะสมคำานึงถึงมาตรการรองรับการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ที่ เหมาะสมเพ่ือให้ 

คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง 

เพียงพอ การพิจารณากำาหนดตัวชี้วัดเพิ่ม

เติมให้ครอบคลุมเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  

ที่กำาหนดไว้เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการพิจารณา

ให้ความสำาคัญกับการบริหารและขับเคล่ือน

นโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ

นานาชาติที่ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

ของคนไทย ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการ

ตามเป้าหมายการพัฒนาบริการทางวิชาการ
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และงานวิจัยทางการแพทย์ (Academic Hub) 

และรว่มกับกระทรวงศกึษาธกิาร (มหาวทิยาลยั

มหิดล) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการ

ดำาเนินโครงการสถาบันทางด้านพันธุกรรม

เฉพาะบุคคลและเวชพันธุ์รักษ์ระดับนานาชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 

2557 รวมทั้งการดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

และสร้างหลักประกันการเข้าถึงการรักษา

พยาบาลทีมี่คุณภาพของประชาชนไทย กำาหนด

แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้ง

สนับสนุนให้เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านการบริหารงานบุคคลและการดำาเนินงาน

ในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีการนำาไปปรับระบบ

บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทย  

(สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ.2553)

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

กระทรวงสาธารณสขุ มบีทบาทสำาคญัในฐานะ

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน

บริการสุขภาพ (Hub) ที่มีการเช่ือมโยงกับ

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งแบบครบวงจร ดว้ยการยกระดบั 

คณุภาพมาตรฐานสากลของระบบบรกิารสขุภาพ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการใช้และ

สร้างมูลค่าเพิ่มของศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน  

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ภายในประเทศไทย รวมทั้งยาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการเผยแพร่ภูมิปัญญา

เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รับรู้   

ด้วยการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการ

รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของภูมิภาค 

ทีม่คีวามเป็นเลิศและสอดรับกบัทกุความต้องการ

ของผู้รับบริการ โดยเสริมความร่วมมอืภาคเอกชน 

ในการวางแผนระยะสั้น กลาง และยาว พัฒนา 

มาตรฐานโรงพยาบาลให้ได้รับการยอมรับ 

ในระดับสากลและสร้างความม่ันใจแก่นักท่องเท่ียว  

อาทิ ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
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การสร้างหลักประกันสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการอำานวยความสะดวก

ดา้นอืน่ๆ เชน่ การขยายวีซา่แกผู่เ้ดนิทางมารกัษา 

พยาบาล โดยทีผ่า่นมาดำาเนนิการในกลุม่ประเทศ 

อ่าวอาหรับตะวันออกกลาง  (Gulf Cooperation

Councils; GCC) 6 ประเทศ ไดแ้ก ่คเูวต บาเรนห ์

โอมาน การ์ตาร ์ซาอดุอิาระเบยี และอาหรบัเอมิ

เรสต ์ขยายจาก 30 วนัเป็น 90 วนั อนญุาตผูป้ว่ย

และญาตริวม 4 คน รวมทัง้การขยายเวลาพำานกั

ในราชอาณาจักรไทยรวม 90 วัน สำาหรับผู้ป่วย

และผู้ติดตาม กรณีเดินทางเข้ามารับการรักษา

พยาบาลในกลุม่ประเทศ CLMV ซึง่ประกอบดว้ย

กัมพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตลอดจนการขยายระยะเวลา

พำานักในราชอาณาจักรไทยสำาหรับกลุ่มพำานัก

ระยะยาว (Long Stay)

โควิด 19: วิกฤติที่ม�
พร้อมกับโอก�ส
 ภายใต้สภาวะคุกคามจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นและกระจาย

ไปทั่วโลกมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 แม้จะ 

ส่งผลกระทบต่อความชะงักงันของการขับเคล่ือน

นโยบายรัฐที่เก่ียวข้องกับด้านการสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยว แต่ส่วนราชการไทย โดย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ก็มิได้หยุดยั้งการพัฒนาที่จะนำาไปสู่การเพ่ิมขีด 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านบริกาสุขภาพ

ซ่ึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ท้ังจากการท่องเท่ียว 
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 นอกจากนี้ การขับเคล่ือน “ภูเก็ต 

แซนด์บ็อกซ์” ส่งเสริมโครงการยกระดับ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกเพื่อพัฒนา

เมอืงภเูกต็ใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการบรกิารทางการ

แพทย์มูลราคาสูง เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

นานาชาติ (International medical Hub 

world class Destination) และเป็นต้น

แบบของการเปิดประเทศรับการมาเยือนของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 

ครบแล้ว ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามของรัฐบาลและท้องถิ่นในการปรับ

ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทย์และระบบ

` ls fa JN V
` çêçå~î áêì ës ~ÅÅáåÉ

` ls fa JN V
` çêçå~î áêì ës ~ÅÅáåÉ

เชิงสุขภาพซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรายได้ดีท่ีมี 

คุณภาพสูงและการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ 

ครบวงจรตามนโยบายประเทศไทย 4.0โดยกลไก 

คณะกรรมการอำานวยการเพือ่พฒันประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ได้ให้ความ

เห็นชอบต่อการขับเคลื่อน (นโยบาย Medical  

Hub) ของประเทศไทย ในช่วงของการปรับตัว 

เชิงนโยบายเพื่อฟ้ืนฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

และสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

(รายการ Radio Online วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2563) โดยการเห็นชอบให้ “ประเทศไทยเป็น 

เมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ”  

โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์

ตราสัญลักษณ์ Medical Hub ภายใต้แนวคิด  

“Healthcare Capital of the World”  

และกำาหนดข้อความสำาคัญสำาหรับสื่อสารว่า 

“Beyond Healthcare, Trust Thailand” 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาใช้

บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้ง 

การจัดทำาแพคเกจพิเศษ Shopping Online  

โดยเน้นสินค้ากลุ่มสมุนไพรและ OTOP 
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บริการการแพทย์ รองรับการจัดการบริการ

ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สร้างโอกาส

ทางการลงทุนและส่งเสริมการจ้างงานให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ ในวิถีปกติใหม่ของการท่อง

เที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย (Thailand 

New Normal Health Tourism) บูรณาการ

อย่างสรรค์สร้าง พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

พ.ศ. 2564-2569 ซ่ึงเป็นกลไกขับเคล่ือน

ประเทศไทยให้หลุดพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง” 

โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสั งคมใ ห้ ได้ รับการ ขับเคลื่ อนบนฐาน

ความเข้มแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ส่งเสริม

การยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและ

บริการของประเทศไทยให้พัฒนาท้ังในมิติทาง

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ          

สีเขียว (Green Economy) โดยใช้โอกาส

ทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals; SDGs) นัน้ 

ในกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ของ ประเทศไทย

นอกจากจะมีความก้าวหน้าของการพัฒนาวิธี

การรักษาโรคธาลัสซีเมยีให้หายขาดด้วยวธิกีารใช้          

ยีนบำาบัด (Gene Therapy) และมีศักยภาพ

ในการพัฒนาวิธีการรักษาสำาหรับโรคอื่นๆ แล้ว 

ด้วยความพร้อมของการบริการที่ดีมีมาตรฐาน 

บุคลากรทางการแพทย ์มีคุณภาพดังกล่าว

ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศ

ทีม่ขีดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นบรกิารสงู

ประเทศหนึ่งของโลก
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 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นกลุ่มบริการ

ทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) สูงมาก เพราะเป็น 

การท่องเที่ยวที่นอกจากจะทำาให้เกิดความรื่นรมย์

ควบคูไ่ปกับการมสีขุภาพดีของผูค้นแลว้ ยงักอ่ให้เกดิ 

การกระจายรายได้สูช่มุชน เชือ่มโยงสูภ่าคเศรษฐกจิ 

อื่นๆ สร้างตัวคูณทางรายได้อย่างยั่งยืน รัฐจึงให้ 

ความสำาคัญต่อการสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 

การโรงแรมและธรุกจิบรกิารทีเ่ก่ียวข้องให้ครบวงจร  

ซึ่งบทเรียนจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.2554                         

พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนไปสู่ความเป็นวิถีใหม่ 

ทีต่อ้งการการดแูลสขุภาพเชงิปอ้งกนั (Preventive  

Healthcare) เพื่อความสุขสมบูรณ์ของชีวิต 

(Wellness) มากขึ้น จึงเป็นโอกาสของกลุ่ม

ประกอบกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพในการสร้างมาตรฐานใหม่ (Next Normal  

Standard) รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้านสุข

อนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพพร้อมรับ 

กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง
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นอกจากน้ี การนำาองค์ความรูท้างทางวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาช่วย

ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูล

ทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเลือกรับบริการ

ในภาษาที่หลากหลาย ก็จะช่วยทลายข้อจำากัด

ทางการตลาดของธุรกิจทางการท่องเที่ยวและ

บริการสุขภาพ ทำาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและ

เสริมสร้างความมั่งค่ังแบบทั่วถึง (Inclusive 

Growth) เพราะเป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(Value Creation) ตัง้แต่ต้นนำา้ในภาคเกษตรกรรม

ถงึปลายนำา้ในภาคการผลติและบรกิาร ภายใตห้ลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Econo-

my Philosophy ;SEP) ซึ่งเป็นหลักสำาคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบเฉพาะของ

ประเทศไทย ก่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ

ในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของประเทศ สนับสนุน

การเติบโตในระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกได้

อย่างมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนจากการพึ่งพาตนเอง 

ด้วยโอกาสของการพัฒนาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ดังกล่าว รัฐเห็นความสำาคัญของการเสริม

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประกอบการ

ภาคธุรกิจ ให้ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเชิง

นโยบาย ทั้งโดยมาตรการทางกฎหมาย ระบบ 

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการ 

ขับเคลื่อนการตลาดเพ่ือสังคมที่จะช่วยกระจาย

การพัฒนาอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น รัฐโดยกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ยัง

ให้ความสำาคัญต่อการสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ

สามารถรองรับการท่องเที่ยวของภาคส่วนบริการ

ที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การคมนาคมขนส่ง การเชื่อม

ต่อการเดินทาง การควบคมุปริมาณนกัทอ่งเทีย่วที่

เหมาะสมในแต่ละพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อลดความ

แออัด ป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจาย

ของโรคติดต่อตามแนวทางวิถีใหม่ รวมทั้งเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซ่ึงทำาได้ทั้งโดย

การขบัเคลือ่นทางสงัคม การนำาเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

มาประยกุต์ใชใ้นกรณต่ีางๆ และการจัดการขอ้มลูที่

แม่นยำาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ

ไดอ้ยา่งเทา่ทนัช่วงเวลาจรงิ (Real-time Analysis)  

และกำาหนดรูปแบบการพัฒนาต่างๆได้โดยเทคนิค

การทำานายข้อมูล (Predictive Modeling)  

ซึ่งเป็นก้าวย่างการพัฒนาที่สำาคัญอย่างยิ่งที่ควร

ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะยาวจากภาครัฐ 



20 สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

  รายงาน .ประเทศไทยสู่ปี 2030: จับกระแสอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เข้าถึงได้ที่ https://amadeus.com/en/insights/research-report/

thailand-towards-2030.

เสน่ห์ 10 ประการ 
ของการให้บริการที่น่าประทับใจ

 รูปแบบการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ต่อจากนี้ไป มีแนวโน้ม

ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การท่องเที่ยวท่ีผู้คนออกแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วย

ตัวเองมากข้ึน การท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทางจะเป็นไปในลักษณะ

ของการอยูพ่ำานกัในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่หรอืประเทศใดประเทศหนึง่อยา่งยาวนาน 

มากขึน้ การทอ่งเทีย่วแบบเดนิทางครัง้เดยีวแต่ไปไดห้ลายๆ ประเทศ จะลดความ

นยิมลง ผูค้นจะจบัจา่ยใชส้อยทำาธรุกรรมทางการเงนิผา่นอเิลกทรอนกิสม์ากขึน้  

ดังน้ัน ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัว

และไม่หยุดนิ่งทางการพัฒนาด้วยการรักษาไว้ซึ่งเสน่ห์ของการให้บริการ  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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1)  จัดการบริการที่ดีที่น่าประทับใจ ไม่มุ่งแต่ค้ากำาไรจนด้อยคุณภาพมาตรฐาน 

2)  ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

3)  ค่าบริการสมเหตุผล (reasonable price) มีมาตรฐานราคาเดียวกันในทุกตัวแทนจำาหน่าย

4)  จำาหน่ายบริการภายใต้หลักจรรยาบรรณของการประกอบกิจการ (Code of Conducts) 

5)  ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ

6)  ให้ความสำาคัญในมิติวัฒนธรรม ความเชื่อ และการสื่อสารในภาษาของผู้รับบริการ

7)  เพิม่เวลาสว่นตวัในการเขา้รบับรกิาร และลดการเชิญชวนเพ่ือซ้ือสินคา้เพ่ือไมเ่ปน็การรบกวนผู้รับบริการ 

8)  จัดบริการหรือสิ่งอำานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลายหรือใช้เวลาในสถานประกอบการ

 ได้อย่างสงบและตามสมควร

9)  จัดบริการเติมเต็มความต้องการและความประทับใจของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เช่น อาหารและ 

 เครื่องดื่ม พื้นที่สำาหรับการทำางาน เป็นต้น

10) เพิม่เตมิความมชีีวติชวีาและรปูแบบบรกิารใหม่ๆ  ใหผู้้รับบริการได้เลือกสรรและรับบริการอยา่งประทับใจ  

 อยากทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอยา่งตอ่เนือ่งและมคีวามสขุ และไมใ่ชเ่ปน็เพียงการใหบ้รกิารเฉพาะบคุคล  

 แต่หมายรวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวหรือสมาชิกที่ติดตามมารับบริการด้วย 
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ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยว

จึงต้องปรับตัวและไม่หยุดนิ่งทางการพัฒนาด้วยการรักษาไว้ซึ่งเสน่ห์ของการให้บริการ 
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THAILAND HEALTH TOURISM 
World View Toward 

Health Tourism in Thailand:
Charming and Challenging 

มุมมองของโลกต่อก�รท่องเที่ยว
เชิงสุขภ�พของประเทศไทย

เสน่ห์และคว�มท้�ท�ยชวนให้ค้นห�
พันธุ์ทิพย์สุดา โปษยานนท์
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THAILAND TOURISM 
“A PLACE THAT GOOD HEALTH IS IN THE AIR”
สุขภ�พที่ดี… แฝงอยู่ในทุกย่�งก้�ว
ของก�รเที่ยวเมืองไทย

             หากถามว่า อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆในโลก 

แน่นอนที่คำาตอบของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่แต่ละคน

มีเหตุผลของตัวเอง ท้ังต้องการเดินทางไปยังดินแดนใฝ่ฝันมานาน ต้องการความแปลก

ใหม่ท้าทายให้ชีวิต, ต้องการแสวงหาความรู้, หรือต้องการหาที่พักผ่อนเป็นส่วนตัว ฯลฯ 

              แตไ่มว่า่จดุประสงคข์องแตล่ะคนในการเดนิทางจะเปน็อยา่งไร การเดนิทางเพือ่ไดพ้บ

กบัสขุภาพท่ีด ีคอืความปรารถนาของนกัเดินทางทกุคน และสิง่นีเ้องทีท่ำาให ้“การทอ่งเท่ียว 

เชิงสุขภาพ” หรือ Health Tourism  มีความสำาคัญท่ีซ่อนตัวอยู่ในทุกเส้นทางการ 

ทอ่งเทีย่ว ท่ีผูค้นตอ้งขอแวะมาสมัผสั ไมว่า่จะเปน็ชว่งเวลาสัน้ๆ หรอืใชเ้วลายาวนานกต็าม
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เพร�ะสุขภ�พดี
คือ ก�รเติมพลังชีวิต

              โลกเปลีย่นแปลงไปมากมาย...สภาพแวดลอ้ม

ที่มีมลพิษแทรกตัวท่ัวไปในบรรยากาศ...ความเครียด

จากการงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน... เวลาพักผ่อนที่

ลดนอ้ยลงจากการต้องใช้ชวีติทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์

ฯลฯ เหลา่นีล้ว้นทำาใหผู้ค้นใช้พลงังานในตวัเสมอืนเป็น

แบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟเทา่ไหร่ก็ไมเ่ตม็เพราะความเหนือ่ย

ล้าสะสม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นเหมือนการ

ได้ชารจ์พลงังานในตวั เพือ่ใหก้ลบัมาใชช้วีติประจำาวนั

ได้มีประสิทธิภาพดีอีกครั้ง กระแสนิยมของการท่อง

เที่ยวแบบนี้จึงสูงขึ้นๆ เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 

เท่ียวแบบไหนถึงจะเป็น 
“ท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ”

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามของ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ว่า “เป็นการเดินทางท่อง

เที่ยวเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ในแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้

วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจาก

การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อทำากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

และกิจกรรมการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ” 
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        ในส่วนของการท่องเที่ยวทั้งหมด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism) เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็น

อยา่งมาก จากทีผ่า่นมา การทอ่งเทีย่วรปูแบบนีส้ามารถทำารายไดถ้งึ 15.6% 

ของรายไดก้ารทอ่งเทีย่วโดยรวมของประเทศ และยงัมอัีตราการขยายตัวทีสู่ง

ถึงประมาณ 7.5% ต่อปี ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนี้ในอนาคต 

และเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ จะมีมูลค่าเป็นอันดับที่ 4 รองจากการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ, 

การท่องเที่ยวด้านอาหาร , และการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ เป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง  และใช้เวลาในการพำานักอยู่ค่อนข้าง

นาน ทให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นำารายได้เข้ามาให้กับประเทศท่ีมาเยือนเป็น

ตัวเลขที่น่าพอใจ 

สองกลุ่มสำ�คัญของนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภ�พ

               จากกระแสความนิยมท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

ทำาให้เราสามารถแบ่งการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพออก

เปน็ 2 กลุม่หลกั ตามจดุประสงคก์ารทอ่งเทีย่วคอื การ

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) 

และการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์(Medical Tourism) 

ซ่ึงทัง้สองกลุม่มีพฤตกิรรมในการทอ่งเท่ียวอนันา่สนใจ

 



27สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

 1) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 

Tourism) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ Health Promotion 

Tourism เช่น การนวด อบอาบหรือประคบสมุนไพร สปา 

เพื่อสุขภาพ สุวคนธบำาบัด (Aromatherapy) วารีบำาบัด  

(Hydro Therapy) การอาบแช่นำ้าพุร้อน อาหารเพื่อสุขภาพ 

การทำาบรหิารฤาษดัีดตน โยคะ การฝึกสมาธวิปัิสสนาหรอืพทุธ

ศาสนกิจต่างๆ  อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ซึ่งเป็นรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นักท่องเที่ยว 

จะเข้ามาเที่ยวด้วยจุดประสงค์หลากหลาย อาทิ มาท่องเที่ยว

และทำากิจกรรมผสมผสานแบบเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และ

สุขภาพ, มาเพื่อทำากิจกรรมเชิงนิเวศและวัฒนธรรม มาเรียนรู้ 

การทำาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ การออกกำาลังกายเสริมสร้าง

ความแข็งแรงของร่างกายด้วยมวยไทย ฯลฯ และมาเพื่อ 

ทำากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยเฉพาะการทำาสปา 

เพื่อสุขภาพหรีอเสริมความงาม รวมท้ังการนวดไทยเพื่อ 

การผ่อนคลายหรือบำาบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

 2) ก�รท่องเที่ยวกลุ่มเชิงก�รแพทย์ (Medical  
Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในเชิงบำาบัดรักษาสุขภาพ 

(Health Healing Tourism) เป็นการเที่ยวโดยมีจุดหมาย

เพื่อรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ 

ทีไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมายท่ีมมีาตรฐานคณุภาพระดับสากล 
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เปน็รปูแบบการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวจะเข้ามา 

ด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อใช้บริการทางการแพทย์

ด้านต่างๆที่มีในประเทศไทย การตรวจสุขภาพ

ร่างกาย การรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ  

การป้องกันโรคซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีน การฟื้นฟู

สุขภาพทางการแพทย์ การพำานักระยะยาวเพื่อ

การปรบัปรงุพฤตกิรรมสขุภาพ การทำาศัลยกรรม

ความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ ทันตกรรม ฯลฯ  

และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง 

การแพทยใ์นปจัจุบนั คาดวา่การแพทยส์ว่นบุคคล  

(Personalized Medicine) และการแพทย์

เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ก็จะ

เป็นความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  

ซึ่งจะสามารถสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว

คุณภาพดีและรายได้สูงให้กับประเทศไทยต่อไป 

ในอนาคต ซึ่งเมื่อผู้คนรับบริการทางการแพทย์

ซึ่ ง เป็นจุดประสงค์หลักตามท่ีต้องการแล้ว  

ก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงส่งแสริมสุขภาพตามมา

เป็นกิจกรรมรอง

ก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ 
(Health Tourism) 
ของประเทศไทยในส�ยต�
โลก

          ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของโลก 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความโดดเด่น 

น่าจับตามอง ในฐานะของการเป็นประเทศ 

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักเดินทาง 

(world tourist destination) ความงดงาม

ดึงดูดใจทั้ งภู มิทัศน์ของธรรมชาติที่ งดงาม  

มีแม่แบบแห่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของอาหารและผลไม้รสเลิศ 

การต้อนรับของผู้คนที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี  

ฯลฯ 

 สิง่เหลา่นี ้ทำาใหป้ระเทศไทยเปน็ดนิแดน

ในฝนัของนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก ท่ีต้ังใจหาโอกาส

มาสัมผัสความงดงามเหล่านี้สักครั้งในชีวิต  
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 จากภาพของตลาดการทอ่งเทีย่วของโลกโดยรวม 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของตลาดโลก จะมีมูลค่า 

โดยเฉลีย่ประมาณ 1,604 พนัลา้นบาท และประเทศไทย

ก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 285 พันล้านบาท  

ซ่ึงสูงเปน็อนัดับที ่13 ของโลก ส่ิงนีแ้สดงถงึความมชีือ่เสียง 

ของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ประเทศจุดหมาย 

หลายทางของการทอ่งเทีย่วเชงิสง่เสรมิสขุภาพ” (health 

tourism destination) ของโลกได้เป็นอย่างดี 

ก�รท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภ�พ 
(Wellness Tourism)
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้นิยามไว้ว่า “การท่องเท่ียว 

เชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยว 

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และรับบริการใดๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

กายและใจ ซึ่งมีหลากหลาย อาทิ การนวด การอบสมุนไพร  

แช่นำ้าร้อน ทำาสมาธิ หรือการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

และออกกำาลังกาย เพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคน”
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 สำาหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิง 

ส่งเสริมสุขภาพมีความสำาคัญ  เพราะสามารถ 

นำารายได้เข้าประเทศได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศ

ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย จากการจัดอันดับของ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา (Global Wellness  

Tourism GWT) ในปี 2558 -2563 โดยมีประเทศ

ท่ีเป็นอันดบัรองจากประเทศไทยลงมา คอื ประเทศ

เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี อินโดนีเซีย ฮอ่งกง มาเลเซยี

และไต้หวัน ตามลำาดับ 

 กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

ได้คาดการถึงแนวโน้มมูลค่าตลาดการท่องเท่ียว

เชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทย ว่ามีแนวโน้ม

ที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการมีจุดแข็งด้านวัฒนธรรม

ประเพณี สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม และความโดดเด่น 

ในด้านการบริการ เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ อีกทั้ง

ประเทศไทยก็ยังมีผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ของประเทศที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก อาทิ การนวด 

แผนไทย การใช้สมุนไพรและพืชพรรณธรรมชาติ

ดูแลสุขภาพและความงาม การใช้ธรรมชาติบำาบัด

ในแนวทางแบบเฉพาะตวัสำาหรบัแตล่ะบุคคล ฯลฯ 

ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีผู้ประกอบการหลาย

รายของประเทศไทย ได้รับรางวัลด้านบริการและ

ผลิตภณัฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากหลายประเทศทัว่โลก 

ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพด้านธุรกิจสปาผลิตภัณฑ์ของ

ประเทศไทย มีคณุภาพเปน็ท่ียอมรับในระดับสากล 

 รายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 

อาท ิChiva Som international Health Resort,  

The Sanctury Thailand, Kamalaya Koh 

Samui, Amatara Wellness Resort, The Spa 

Koh Chang Resort, Ping Nakara Spa, Rarin 

Jinda Spa Resort ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

รางวลัไดแ้ก ่ผลติภณัฑส์ปาของ Panpuri, THANN, 

RYN เป็นต้น โดยประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการ

ด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 

ต่อเนื่องกันมาตลอดทุกปี 



31สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

 ในการออกเดินทางท่องเท่ียวของผู้คน

ปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายของสุขภาพ 3 ประการ 

คอื เพือ่ดแูลสขุภาพรา่งกาย (body), สขุภาพจติใจ  

(mind), และสุขภาพของจิตวิญญาณ (spiritual) 

ซึ่งศักยภาพของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์

เหล่าน้ีได้ครบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวธรรมชาติที่สงบงดงาม ช่วยบำาบัดจิตใจ 

และร่างกายที่เหนื่อยล้าจากความเครียด ให้ได้

รับการพักผ่อน การสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ในแต่ละท้องถ่ิน การจัดกิจกรรมหลากหลาย  

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำาอย่างเหมาะสม

ตามความชอบ นอกจากน้ีก็ยังมีเรื่องของการ

ดูแลสุขภาพภายใต้ภาวะเร่งรีบชองชีวิตในเมือง

ที่ผู้คนต้องการหลีกหนีความวุ่นวายและแสวงหา 

ความสงบสุขของการมีสุขภาพองค์รวม (city 

escape to holistic healthcare) 

         กิจกรรมอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำาคัญของการ 

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพก็คือ การนวดไทย 

และสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อม

กว่าที่อ่ืนๆ ทั้งทรัพยากรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน  

ที่มีความหลากหลายชวนให้สนใจ ความหลาก

หลายของบริการสปาและอัตลักษณ์การนวดชอง

ประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ทั้งด้วยการ

สร้างสรรค์คอร์สและรูปแบบบริการที่มีมากมาย 

และดว้ยความเชีย่วชาญแตแ่ฝงไวด้ว้ยความออ่นโยน 

ในการให้บริการด้วยหัวใจไทย (Thainess) ของ 

ผูใ้ห้บรกิารหรอื spa therapist ฝีมอืด ีความนุม่นวล 

ของสัมผัสแห่งการนวดที่หาไม่ได้ในประเทศอื่น  

จากการสำารวจทางการตลาดโดยทั่วไปพบว่า  

ประเภทของสปาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ

สามอันดับแรกคือ Day Spa สปาระยะสั้นไม่มีห้อง

พักค้างคืน ระยะเวลาการใช้ 1-2 ชม. ร้อยละ 58%, 

Medical Spa สปาบำาบัดสุขภาพและ เพ่ือความ

สวยงาม ร้อยละ 20 และ Resort & Hotel Spa  

สปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ท ร้อยละ 18 

จุดเด่นของก�รท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภ�พ 
Wellness Tourism 
ในส�ยต�ช�วต่�งช�ติ
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            นอกจากนี้ ก็ยังมีรูปแบบของกิจกรรมการท่อง

เที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน 

อาทิ ทัวร์แพทย์แผนไทย เยี่ยมชมวัดโพธิ์ ทัวร์สวนสมุนไพร 

สวนเกษตรต่างๆ ชิมและลองทำาอาหารจากสมุนไพร การ

เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ การอบ

สมุนไพร การประคบ  การฝึกฤาษีดัดตน การทำาสมาธิ การ

ชมและสาธิตการทำาเครื่องดื่มนำ้าสมุนไพรชนิดต่างๆ การ

ปรุงอาหารให้เป็นยา ฯลฯ เที่ยวทัวร์นำ้าพุร้อนและอาบนำ้า

แร่ ทัวร์ฝึกสมาธิและสวดมนต์ภาวนาเพื่อสร้างความสงบ 

ของจิตใจ ทัวร์แหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ  

ก�รท่องเที่ยวเชิงก�รแพทย์ (Medical Tourism) 
กระแสท่องเที่ยวม�แรงของประเทศไทย

การท่องเที่ยวเพื่อการบำาบัดรักษา...มิติใหม่ของการเที่ยวไทย 
  จากสถิติขององค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) พบว่า ในแต่ละปี  

จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 26.5 ล้านคน เนื่องจากประเทศไทย 

เปน็ประเทศหนึง่ของจดุหมายปลายทางยอดนิยมของการทอ่งเท่ียวในตลาดโลก ซึง่นอกจากความมุง่หมาย 

ที่ต้องการมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้ว ก็ยังพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีกระแสนิยม 

ของการท่องเที่ยวประเทศไทยในมิติใหม่ ทำาให้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในแนวทางที่ต่างออกไปจากเดิม 
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 จุดประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่

ที่เดินทางมาประเทศไทย แตกต่างออกไปจากนัก

ท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ นั่นคือการเข้ามาเพื่อ “รับ

บริการทางการแพทย์” จากโรงพยาบาลและ

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญสาขาตา่งๆท่ีมอียูใ่นประเทศไทย 

ความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ

มาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทยท่ีได้รับ

การรับรองในระดับสากล อันเป็นมิติใหม่ของการ

ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมีมุมมองต่อประเทศไทย 

ในฐานะผู้นำาของการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ ซึ่ง

เป็นอนาคตที่สดใสอีกด้านหนึ่งของการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 

   โดยทั่วไป กลุ่มของนักท่องเที่ยวเชิงการ

แพทย์จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1) กลุ่ม

เดินทางมาเพื่อรับการบำาบัดรักษาโรคทั่วไป 

(General) 2) กลุ่มเดินทางมาเพื่อทำาศัลยกรรม

ความงาม (Cosmetic Surgery) และ 3) กลุ่ม

ท่ีเดินทางเพื่อการทำาทันตกรรม ( Dental 

Treatment) ทั้งสามกลุ่มนี้จัดว่าเป็นกลุ่มหลัก

ของนักท่องเที่ยวในเชิงการแพทย์ท่ีเดินทางมายัง

ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในส่วนของการรักษา

โรคทั่วไปที่มากที่สุดได้แก่ การรักษาโรคเกี่ยวกับ

กระดูกและกล้ามเนื้อ, รองลงมาคือการปลูกถ่าย

เนือ้เยือ่และอวยัวะ การผา่ตัดเปลีย่นข้อสะโพกและ

กระดกูหวัเขา่ ไดรั้บความนยิมเปน็อนัดบัทีส่อง และ

อันดับที่สามคือ การทำาทันตกรรม ซึ่งได้รับความ

นิยมในจุดประสงค์เพื่อการเสริมความงาม

     การเดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผลเชิง

การแพทย์ โดยเฉพาะการผ่าตัด เป็นที่สนใจและ

ดึงดูดนักเดินทางจากทุกมุมโลกให้เข้ามารับบริการ 

จนกลายเป็นมิติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

นิยมแพร่หลาย สามารถทำารายได้เป็นตัวเลข 9 % 

ของตัวเลขรายได้มวลรวม (GDP) นอกจากน้ี การ

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ยังทำาให้เกิดการจ้างงาน

ในอาชีพต่างๆถึง 255 ล้านอาชีพในปี 2011 จาก

ข้อมูลของสภาการท่องเที่ยวโลก ( World Travel 

& Tourism Council)
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Commission International Accreditation) 

จำานวน 69 โรงพยาบาล จัดเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 2 ของเอเชียรองจาก

ประเทศจีน และ อันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์จีน และซาอดิุอาระเบยี (health-

menowth.com.2019) นอกจากนี้ประเทศไทย

ยังมีโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2000 มากถึง 37 โรงพยาบาล รวมทั้ง โรง

พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยท่ี

ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน 

HA ซ่ึงเป็น มาตรฐานสากลจาก ISQua (Inter-

national Society for Quality in Healthcare) 

จำานวน 1,473 แห่งคิดเป็นร้อยละ 66.04 % ของ

โรงพยาบาลทั้งหมด (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล.2564)  ด้วยความสำาคัญและโอกาส

ทางการแข่งขันดังกล่าวรัฐบาลไทยเห็นจึงได้มีนโย

บายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 

(Medical Hub) ของเอเชีย

 ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ของประเทศไทย ได้รับความนิยมอย่างสูง โดย

มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง 16% ต่อปี มีนัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทยสมำ่าครำ่าเสมอปีละไม่ตำ่ากว่า 2 ล้านคน ด้วย

ความตั้งใจที่จะมาใช้บริการด้านการแพทย์ใน

สาขาต่างๆ ในระหว่างที่พำานักอยู่ แม้ในปลายปี 

2019 จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน

ทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลาย

ทางสำาคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการเดิน

ทางมาท่องเที่ยวเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการณ์ดังกล่าว

ไปแล้ว นอกจากนี้ การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ 

ถือเป็นเป็นส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่

ประเทศไทยครองส่วนแบ่งการตลาดไว้มากที่สุด

ในภูมิภาคเดียวกัน คือประมาณ 38% ของกลุ่ม

ประเทศในอาเซียน ซึ่งข้อได้เปรียบของไทยก็คือ 

ค่ารกัษาพยาบาลทีย่งัถอืวา่อตัราไมส่งู และบรกิาร

ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมี

โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint 
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      ในแง่ของการให้บริการ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์

ต่างประทับใจในบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ที่ให้บริการอันอบอุ่นและประทับใจ 

อีกทั้งการรอคิวเพื่อรับการรักษาก็ใช้เวลาไม่นาน มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ช่วยให้

เขา้ถงึการรักษาพยาบาลไดส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ทัง้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสขุ

ที่อนุญาตให้สถานพยาบาลสามารถให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทำาให้

ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านนี้กันมาก และมีการกลับมาใช้บริการซ้ำาในครั้งต่อไป

ในอตัราท่ีมากดว้ยเชน่กัน แสดงถึงศกัยภาพในการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยข์องประเทศไทย 

ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้โดยอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดเอเชียด้วยกัน 

จะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีความก้าวหน้าเช่นนี้
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      โปรแกรมของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่
ได้รบัความนิยมมากทีส่ดุของประเทศไทย คอืการ
ทำาศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery)  
การตรวจรักษาโรคของหัวใจ การตรวจสวน
หลอดเลือดหัวใจ  (Cardiac Catheterization)  
การตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ (Anglocardiograms)  
การตรวจหลอดเลือดของหัวใจ (Cardiovascular 
Procedures) การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาด
กระเพาะอาหาร (Gastric Bypasses)  ซึ่ง ก่อน
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นักท่องเที่ยว
ชาวอาหรับเอมิเรตส์นิยมจะมาใช้บริการประจำา  
จึงคาดว่าหลังจากที่การบริหารจัดการในประเทศ
ให้ประชาชนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม 
และเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 
ของปีพ.ศ.2564 ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
รฐับาลภายใตม้าตรการควบคมุปอ้งกนัโรคและการ
เฝ้าระวังที่เคร่งครัด ก็จะสามารถความมั่นใจในการ
เดินทางเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวและรับบริการทางการ
แพทย์ในประเทศไทยในวิถีการท่องเท่ียว New 
Normal ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว

 กลุ่มลูกค้าหลักของการท่องเที่ยวเชิงการ
แพทย ์คอืชาวตะวนัออกกลาง เอเชียใต ้เอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้, ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตัวเลขราย
ได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน
ทุกปี โดยเฉลี่ยประมาณ 25 - 27% ต่อปี นับว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเชิงการ
แพทย์เข้ามาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นัก
ท่องเที่ยวจะเดินทางมาจากเพื่อรับการรักษาโรค
เหล่านี้ ซ่ึงไม่มีบริการในประเทศของตน หรือหาก
มีก็จะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมาก หรือรอคิว
ยาวนาน รวมทั้งอาจมีบริการท่ีไม่เหมาะสมที่จะ
เลือกใช้ด้วยเหตุผลต่างๆ 
 ในด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เป็นเร่ืองหลัก 
ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีให้ความสำาคัญ เพราะค่า
ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของบริการทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย จะอยูใ่นราคาทีต่ำา่กวา่ในประเทศอืน่  
เช่น ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาประมาณ  

40-70% โดยมาตรฐานการให้บริการท่ีดีเท่าเทียมกัน  

โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์  

ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ประเทศไทยสามารถให้บริการ 

โปรแกรมยอดนิยมของก�รท่องเที่ยว
เชิงก�รแพทย์ในประเทศไทย
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ในราคาท่ีตำา่กวา่ได ้กเ็พราะคา่จา้งแรงงาน (cost of  

labor) ที่ถูกกว่านั่นเอง ตัวอย่างเช่น การผ่าตัด 

เพื่อเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพกในออสเตรเลีย จะมี 

ค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 ดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

ในขณะท่ีคา่ใชจ้า่ยในประเทศไทยจะอยูท่ีป่ระมาณ 

12,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการอดุฟนัของออสเตรเลยีจะอยูท่ี่ 200 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีประเทศไทยจะอยู่ที่  

30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา การทำาศัลยกรรม 

ยกกระชับใบหน้า (Facelift) คา่ใชจ้า่ยในออสเตรเลยี

จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

ในขณะที่ของไทยอยู่ที่ราคาประมาณ 4,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

อกีปจัจยัหนึง่ทีป่ระเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบทาง 

การแข่งขัน คือ การมีแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง และสถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐานสากล

และดูแลผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยม มีเทคโนโลยีทาง 

การแพทย์ท่ีทันสมัยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 

คุณภาพใกลเ้คียงกบัประเทศสงิคโปร ์แตค่า่ใชจ้า่ย

ตำา่กวา่หรอืใกลเ้คยีงกบัประเทศอนิเดยี กลา่วไดว้า่ 

ปัจจัยโดยรวมที่ทำาให้ศักยภาพของการท่องเที่ยว

เชงิการแพทยข์องประเทศไทย มคีา่เฉลีย่ความนยิม 

อยู่ในระดับสูง มีหลายด้านด้วยกัน คือ คุณภาพ

มาตรฐานบริการทางการแพทย์ บุคลากรผู้ให้บริการ  

ความปลอดภัย ราคาที่สมเหตุผล ธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว การขนส่ง 

รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว

จากภาครัฐ
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 นอกจากสปาเพื่อสุขภาพและการนวดไทยแล้ว ประเทศไทยยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพด้านอื่นๆที่นักท่องเที่ยวนิยม ได้แก่ มวยไทย การตรวจสุขภาพร่างกายแบบเต็ม

คอร์ส (full package) สปาสุขภาพ ศัลยกรรมพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งความงาม 

ศัลยกรรมแปลงเพศ ศัลยกรรมดูดไขมันส่วนเกิน ทันตกรรมเพ่ือความงาม การเข้าค่ายดูแล 

สุขภาพคอร์สต่างๆ/โปรแกรมลดนำ้าหนัก ฝึกมวยไทย การฝึกสมาธิสวดมนต์ภาวนา 

เพื่อความสงบของจิตใจ การผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดเพื่อลดนำ้าหนัก (weight - loss surgery) 

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์สำาหรับคู่สมรสท่ีมีบุตรยาก การปลูกถ่าย  

Stem Cell ทรีทเมนท์ต่อต้านความชรา (Anti-aging) การรักษาหรือบรรเทาอาการโรค

มะเร็ง การลบรอยสัก ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ คือ กัญชง กัญชา 

ทางการแพทย์ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของบริการสุขภาพที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ 

และนิยมเดินทางมารับบริการในประเทศไทย   
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ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ก�รท่องเที่ยว
เชิงก�รแพทย์ของประเทศไทยเป็นที่นิยม
Thailand...the charming of 
Medical Tourism Destination

 อีกปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยเป็นที่นิยม นอกจากเรื่องของ

การเป็นประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตลาดโลกแล้ว ประเทศไทยยังเป็นประเทศ

ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคเอเชียใต้  ซึ่งก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 มีสายการบินหลักๆ ทำาการบินเข้ามาในประเทศไทยเป็นประจำาทุกวัน สะดวกต่อการ

เดนิทางของนกัท่องเท่ียวทางการแพทย ์อกีท้ังคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาทีส่มเหตุผล บคุลากรทีเ่ชีย่วชาญ 

บรกิารดทีีน่า่ประทบัใจและไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต,ิ มโีรงพยาบาลทีใ่ห้บรกิารในระดบั 

5 ดาวและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้น 

ประเทศไทยก็ยังมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายของสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆ ในทุกจังหวัด เหมาะกับ 

การพำานักระยะยาวเพื่อการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา 

รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการ

เกิดโรคและภัยสุขภาพ
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ผลกระทบของโควิด 19 
กับก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ
 จากข้อมูลตัวเลขการใช้จ่ายของประเทศ

ตา่งๆทัว่โลก ทีผู่ค้นใชจ้า่ยเกีย่วกบัการซือ้ผลติภณัฑ์

และบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทย ์พบวา่

ในระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2017 การใช้จ่ายด้านนี้ 

เพิม่ขึน้ประมาณ 358% จากชว่งเวลาปกตทิีเ่คยใช ้

บริการจากเดิม 2.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ  

72.5 พนัลา้นบาท มาเปน็ 11 พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐั  

ซ่ึงตัวเลขนี ้ทำาใหป้ระเทศไทยตกในสถานะการอยู ่

ระหว่างทางสองแพร่งที่ต้องเลือกคือ การเปิด 

ประเทศเพื่อต้อนรับผลกำาไรทางเศรษฐกิจที่จะ 

เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาล จากความนิยมด้านการ 

ทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยท์ีก่ำาลังประสบความสำาเรจ็

อย่างสูงสุด กับอันตรายท่ีอาจได้รับ หากเปิดประเทศ

ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วทา่มกลางกระแสของโลกทีอ่ยู ่

ในชว่งกลางของการระบาดของโควดิ 19 ซึง่ถอืเปน็ 

ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่ภาครัฐต้องตัดสินใจ 

โดยต้องได้รับความร่วมมือเต็มที่จากประชาชน

 ปัจจัยสำาคัญหน่ึงท่ีต้องกล่าวถึงก็คือ  

ความรูแ้ละความเชีย่วชาญของแพทยไ์ทย รวมถงึ

บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างดีเยี่ยม ทั้งใน

เรือ่งของเทคโนโลยแีละการทำาหตัถการดา้นตา่งๆ 

เปน็ทีข่ึน้ชือ่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิแพทยไ์ทย

ในระดับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ แต่ละคนจะได้รับ

ประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ จากสมาคม

แพทย์ที่มีชื่อเสียงสาขาต่างๆของสหรัฐอเมริกา

และประเทศอืน่ๆอยา่งนอ้ยมากกวา่สองประเทศ 

โดยมีแพทยสภาของประเทศไทยเป็นผู้ดูแล

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีของแพทยท์ัง้หมด 

ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกับสมาคมแพทย์ The 

American Medical Association (AMA)  

ของสหรัฐอเมริกา
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แนวโน้มด้านการท่องเที่ยว
ที่เปลี่ยนไปหลังโควิด 19 
กับมาตรฐานของทัวร์สุขภาพ 
(Post Covid-19 Trend of 
Health Tourism) 
 

  แน่นอนที่ว่าการระบาดของโควิด 19  

ย่อมส่งผลกระทบให้การท่องเท่ียวท้ังระบบ

ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม กระแส 

ของ new normal ได้ส่งผลกับทุกแบบแผน 

หรือไลฟ์สไตล์ ในการใช้ชีวิต การเดินทาง  

การบริโภคอาหาร และวิถีใหม่ทางการท่องเที่ยว

ของผู้คน ที่จะต้องเปลี่ยนและปรับปรุงให้มี 

ความปลอดภัยมากข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นบรรทัดฐาน

สำาคัญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งสองแบบ  

จะต้องให้ความสำาคัญอย่างเข้มงวดกว่าการ 

ทอ่งเทีย่วเชงิอืน่ๆ ในขณะทีก่ารมวีคัซีน กย็งัไมไ่ด้

หมายถึงความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้คน 

ที่ได้รับการฉีดและโลกก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์

ของการเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 แนวโน้มของการท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง

ถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกหลังจากโควิด 19 

ที่คาดการณ์ไว้ได้แก่ การท่องเที่ยวแบบมวลชน 

(Mass Tourism) ทีม่นีกัทอ่งเทีย่วเปน็กลุ่มใหญ่ๆ  

นา่จะยงัไมก่ลบัมาแพร่หลายในระยะหนึง่ จนกวา่

โลกจะมีความปลอดภัยมากขึ้น ในระหว่างนี้

ประเทศต่างๆ จะมีการเปิดเมือง เปิดประเทศ  

ให้ผู้คนท่องเท่ียวกันได้อย่างจำากัด (Travel Bubble) 

โดยอาจเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีการรับรอง

ว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกัน หรือรับนักท่องเที่ยวแบบ

เจาะจงเฉพาะรายประเทศที่ทำาความตกลงกันไว้

เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัย อย่างไร

ก็ตาม กระแสการท่องเที่ยวโลกหลังโควิด 19  

จะดีขึ้นไม่ซบเซาเหมือนก่อนๆ เพราะจะมีผู้คนท่ี

อัดอ้ันมานาน จากการต้องเก็บตัวอยู่แต่ในประเทศ

ไม่ได้ออกเดินทาง จะออกมาเที่ยวด้วยจุดมุ่ง

หายของ “การท่องเที่ยวแบบครั้งหนึ่งในชีวิต” 

(Once in a lifetime Adventure)  ขอใหไ้ด้ไป 

เที่ยวยังสถานที่ที่ใฝ่ฝันไว้ก่อนที่จะสายเกินไป 

ซึ่งนักเดินทางด้วยแนวคิดนี้มีจำานวนไม่น้อย  

ปลุกให้กระแสการท่องเที่ยวของโลกคึกคักขึ้น
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  นอกจากนี้  สิ่งดีอีกสิ่งหนึ่ง ท่ีเห็นได้ก็ คือ  

นักท่องเที่ยวจะให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวแบบ

ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและสังคมกันมากข้ึน ทำาให้เกิด 

การทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื (Sustainable Travel) เพราะ

การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้กระแสนิยมของ

การเที่ยวแบบเที่ยวครั้งเดียวหลายๆ ประเทศลดความ

นิยมลง จากความกังวลของการแพร่ระบาด ทำาให้ 

นกัทอ่งเทีย่วจะหนัมาเทีย่วแบบน้อยประเทศแตใ่ชเ้วลา

พำานักในแต่ละประเทศนานข้ึน ซ่ึงจะทำาให้การท่องเท่ียว 

เชิงสุขภาพมีบทบาทมากขึ้น 

         อีกเรื่องหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะนึกถึงและให้ 

ความสำาคัญมากข้ึนก็คือ มาตรฐานด้านสุขอนามัย

และความปลอดภัย ซ่ึงจะมาในรูปแบบมาตรฐาน

ใหม่ (New Standard of Safety Health) 

การปฏิสัมพันธ์แบบมีระยะห่างทางกายภาพ 

(physical distancing)  เทคโนโลยีไร้สัมผัส 

(Touch – Free) และหุ่นยนต์บริการ (Service 

robot) จะได้รับความนิยมใช้มากขึ้น ทั้งเรื่องของ

เอกสารการเดินทาง การชำาระเงิน รวมทั้งการกระ

ทำาที่ต้องมีการสัมผัสพื้นผิววัตถุต่างๆ  

คว�มท้�ท�ยของก�รท่องเที่ยวเชิง
สุขภ�พสำ�หรับประเทศไทยในปี 2021
The Challenging Destination of 
Thailand Health Tourism 2021
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คว�มท้�ท�ยของก�รท่องเที่ยว
เชิงสุขภ�พ หลังจ�กโควิด 19
             สิง่ทีต่อ้งยอมรบักค็อื ทา่มกลางการตอบ

รับที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยงเชิงการแพทย์ ก็ยังมีเรื่องที่นักท่อง

เที่ยวกลุ่มนี้มีความกังวล ซึ่งถือเป็นอีกด้านของ

ความท้าทายที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความ

มั่นใจให้ได้ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้

บริการกันมากขึ้นในสถานประกอบการของตน 

ความกังวลเหล่านี้ได้แก่ เรื่องของค่าใช้จ่ายแฝง 

(hidden cost), การรักษาที่อาจเกิดความผิด

พลาด (mal-practice), ความสะอาดของสถานที่

และอุปกรณ์ (hygiene care), ความยุ่งยากหรือ

ประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างภาครัฐ

และเอกชน (effectiveness of public-private 

cooperation) ทำาให้เกิดผลกระทบต่อความ 

ไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

 ส่วนจุดดึงดูดท่ีท้าทายให้นักท่องเท่ียวสนใจ 

ใช้บริการมากข้ึนได้แก่ การสร้างแพคเกจในแบบท่ี 

เป็นการ “มัดแพ็ครวม” (Bunding Package)  

ท่ีตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด ด้วยการนำาบริการ

หรอืหตัถการหลากหลายมารวมเขา้ดว้ยกัน ซ่ึงขณะนี้

มโีรงพยาบาลใหญ่ๆนำาเสนอแพคเกจรปูแบบนีใ้หก้บั

ลูกค้าในราคาที่สมเหตุผล เช่น เมื่อเลือกรับบริการ 

dental implant โรงพยาบาลก็จะนำาเสนอบริการ 

Dental Cosmetic ใหพ้ร้อมกนัโดยผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยคา่แพทยท์ีใ่หค้ำาปรกึษาเปน็ตน้ การสรา้ง 

แพคเกจเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการ 

สามารถทำาได้เองโดยอาศัยกลยุทธ์ด้านการตลาด 

เพื่อให้เกิดผลกำาไรกันทั้งสองฝ่าย หรือการนำาเสนอ

บริการใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยใช้การ

ผสมผสานของวฒันธรรมไทยเขา้กบัชาตอิืน่ๆ เพือ่ให้

เปน็สูตรเอกลักษณ์ (fusion recipe) ของตน การคดิ

แนวบริการใหม่ๆ ที่ดึงดูดใจ การนำาเทคโนโลยีเข้ามา

ใช้เพิ่มความสะดวกในบริการ ฯลฯ
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สิง่ทีท่ำาใหป้ระเทศไทยตอบโจทย์ได้ดีกวา่
ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 แหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวของประเทศไทย  

มีหลากหลายแบบให้นักท่องเที่ยวเลือกได้ตาม 

รสนิยม ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนให้ความสำาคัญ

ในการท่องเที่ยวเดินทาง 5 อันดับแรก คือ  

(1) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานท่ี  

(2) ความคุ้มค่าของเงินท่ีจะใช้จ่ายไป (3) กิจกรรม 

การท่องเที่ยว (4) อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง 

การจับจ่ายซ้ือของท่ีระลึกซื้อกลับบ้านและ  

(5) บุคลากรแนะนำาการท่องเที่ยว ตามลำาดับ 

ซึ่งการท่องเท่ียวในประเทศไทยตอบโจทย์ความ

ต้องการเหล่านี้ได้อย่างดีในทุกมิติ 

 อีกเร่ืองท่ีจะต้องกล่าวถึงก็คือ ความสนับสนุน 

และร่วมมือของภาครัฐ ที่ทำาให้การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิง

การแพทย์ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

แนวหน้าของภูมิภาค นักท่องเที่ยวสุขภาพที่ 

เดินทางเขา้มาประเทศไทย จะผา่นขัน้ตอนการเขา้

ประเทศที่มีขั้นตอนน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพ 

ท่ีดีกว่า ด้วยระบบการเข้าประเทศท่ีง่ายและ 

มืออาชีพกว่าหลายประเทศในเอเชีย อาทิ การให้ 

นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถพำานักในไทย 

ได้ด้วยถึง 30 วันโดยไม่ ต้องมีการขอวี ซ่า  

เพียงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ตำ่ากว่า 6 เดือน

เท่านั้น  รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอ่าวอาหรับ  

(Gulf Cooperation Council; GCC) ซึ่งมี

กำาลังซื้อสูง ก็ยังได้รับอนุญาตให้ตรวจลงตรา

เพ่ือการพำานักพร้อมครอบครัวในประเทศไทยได้

ถึง 90 วัน และนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จาก

ประเทศต่างๆ ยังสามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทาง 

มาถึง (visa upon arrival) ได้ด้วย ซ่ึงระบบนี้ 

ทำาขึ้นเพ่ือให้ความสะดวกและง่ายกับผู้เดินทาง 

เขา้มาเพือ่ใชบ้รกิารเชงิการแพทย์ในประเทศไทย

ได้ ให้ได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องรอคิวนาน 
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 นอกจากนี ้การทำาขอ้ตกลงกนัในระหวา่งภาค

รัฐของประเทศต่างๆ ก็มีความสำาคัญเป็นแรงดึงดูด

ใจสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้วยเช่นกัน 

เช่นเมื่อประเทศไทยมีการประกาศตนเองเป็น

ประเทศศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub)  

ของเอเชยี กม็แีรงสนบัสนนุจากภาครฐัของประเทศ

ต่างๆ ทำาความตกลงยินยอมให้ประชาชนของ

ประเทศเหล่านั้นสามารถเดินทางมารับการรักษา

ในประเทศไทยได้ ซึ่งในด้านของการเป็นประเทศ

ศูนย์กลางสุขภาพ ประเทศไทยได้มีการแบ่ง

สัดส่วนกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและอินเดีย 

เพ่ือจัดต้ังการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง 

การแพทย์ของภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งจากข้อมูล

พบว่าจุดประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 

ประเทศไทย เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ 

คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือเพ่ือพักผ่อน 

คดิเปน็รอ้ยละ 32 และมาเพือ่ตดิตอ่ธรุกจิ คดิเปน็ 

ร้อยละ 18 และสถิติประเภทการใช้บริการทาง 

การแพทย์ท่ีนักท่องเที่ยวเลือกใช้สูงสุด คือเพื่อ 

มาตรวจสุขภาพ (Health check-up)  รองลงมา

คือเพ่ือทำาศัลยกรรมความงาม (Cosmetic surgery)

บทสรุปมุมมองของ
โลกกับก�รท่องเที่ยว
เชิงสุขภ�พของประเทศไทย

 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้นักท่องเที่ยว 

เลือกท่ีจะเข้ามาใช้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย  

นอกจากเรื่องของความงดงามด้านธรรมชาติและ 

วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นมายาวนานแล้ว ประเด็นแรก 

คอื มาตรฐานบริการ ซึง่รวมถึงคณุภาพของบคุลากร  

อุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวกเทคโนโลยีทาง 

การสื่อสารและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า  

รวมทั้ง เรื่องของราคาที่สามารถเลือกได้หลากหลาย

ตามงบประมาณ โดยมีการส่งเสริมและควบคุมกำากับ 
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ท่ีมีประสิทธิภาพของภาครัฐท่ีให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ (patient/ 

client safety) ประเด็นท่ีสอง คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีของภูมิประเทศ ทำาให้รู้สึกสบาย 

และผ่อนคลาย และประเด็นท่ีสาม คือ ประเทศไทย เป็นประเทศที่สามารถเข้ามารับบริการ 

เชิงสุขภาพไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ ได้ ด้วยค่ารักษาที่ย่อมเยากว่าในมาตรฐานการรักษา

ระดับสากล ทีท่ำาใหห้ลงัการรกัษาดแูลสขุภาพแลว้ นกัทอ่งเทีย่วกย็งัสามารถมงีบประมาณพอทีจ่ะทอ่งเทีย่ว 

ได้มากกว่าไปที่ประเทศอื่น

 ปัจจบัุน นักทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพรบัรู้ได้วา่ บริการเชงิสขุภาพของประเทศไทยมมีาตรฐานสงูมี

บุคลากรให้บริการด้วยไมตรีที่ดี มีใจรักบริการ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยัง

มองว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเหมาะกับการมาพักผ่อน ซึ่งสามารถทำาควบคู่ไปกับ

การรับบริการเชิงสุขภาพได้ด้วย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย อันควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

อีก เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในเวทีโลก 

แหล่งข้อมูล:
- CMMU: “Strategic Health Tourism Management in Thailand”, ณัฏฐพัชร มณีโรจน์,  

 นราศร ีไววนชิกลุ , กานดา ธรีานนท,์ พิมพรรณ สุจารินพงศ,์ ณรงคพ์งศ ์เพ่ิมผล, ธนัยา พรหมบรุมย,์  

 ดร.นฤมล กิมภากรรณ์, ณัฏฐ์วดี คณิติณสุทธิทอง และคณะทีมงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ  

 สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Bangkok Post: “The New Era of Medical Tourism” 24 Sept.2020,writer Ezree Ebrahim 

- Pacific Prime Thailand: “The Present and Future of Thailand’s Medical Tourism  

 Industry,” March 19, 2021, writer Travis in Health

- www.elfths.ssru.ac.th การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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ก�รท่องเที่ยวในเส้นท�งส�ยสุขภ�พ
สู่ประเทศไทย

The Journey of Well-being
in Thailand
วสุ สุรัติอันตรา
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คว�มหม�ยของ Well-Being Tourism 
 Well-being นั้นเป็นเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดี การมีคุณภาพ 

ความเป็นอยูข่องชีวิตทีด่ ีทีผู่ค้นทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศใหค้วามสำาคญั 

ของการท่องเท่ียวในเชิงส่งเสริมสุขภาพเพ่ือท่ีจะนำามาซ่ึงผลลัพธ์ในการ

พัฒนาการไปสูส่ขุภาพสมบรณูส์งูสดุ หรอื ทีเ่รยีกวา่ Optimum Well-Being  

(สุขภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด) 

 มุมมองแต่ละผู้แสวงหาสุขภาวะที่สมบูรณ์สูงสุดของแต่ละคนอาจจะ

มอง Well-Being Tourism แตกตา่งกนัไปแตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ จุดมุง่หมายของนกั

ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ คอื กลุม่คนทีม่องหากจิกรรรมทีส่ง่เสริมพัฒนาสขุภาพ 

ท้ังรา่งกาย จติใจ เติมพลงัชวีติใหก้บัตวัเองและการเขา้ใกลธ้รรมชาต ิถา้จะให้

เห็นกิจกรรมของ Well-Being Activity ที่ชัดเจนขึ้นอาจแบ่งได้ 5 ลักษณะ 

ดังนี้

 • ส่งเสริมโภชนการที่มีประสิทธิภาพ (Adequate Nutrition)

 • การออกกำาลังกายชนดิต่างๆส่งเสริมร่างกายใหแ้ข็งแรง (Physical 

Wellness)

 • ส่งเสริมการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ (Adequate Sleep)

 • สง่เสรมิผ่อนคลายของอารมณแ์ละสขุภาพจติ (Mental Wellness)

 • กิจกรรมส่งเสริมทางจิตวิญญาณ (Spiritual Discovery)



49สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

 จากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่

ระบาดของโรค Covid-19 ที่กำาลังจะคลี่คลายลง 

เพราะทุกประเทศเริ่มมีการให้ฉีดวัคซีนป้องกัน 

Covid-19 นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย

ต่อจากนี้ไป จึงจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะ

มีพฤติกรรมที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น นิยม

กิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น กรุ๊ปทัวร์จะ

มีจำานวนผู้เข้าร่วมทัวร์น้อยลง อาจจะเป็นลักษณะ 

private group tour มากขึ้น กิจกรรมผ่อนคลาย

เข่น สปาเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย ลูกค้าอาจมอง

หาสถานประกอบการท่ีมหีอ้งแยกสว่นตวัมากกวา่ส

ปาหรอืรา้นนวดทีไ่มม่ห้ีองสว่นตวั เป็นตน้ กจิกรรม

ท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะกลายเป็น

กิจการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น

 ด้วยวัฒนธรรมและภูมิประเทศของประเทศไทย 

สง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเปน็จุดหมายของนกัทอ่งเทีย่ว

เชิงสุขภาพ ซึ่งอาจแบ่งออกได้ เป็น 3 ระดับ คือ

 1) การท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงสุขภาพของ 

นักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่ ง ข้ึน (Health  

Tourism) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสำาคัญ

กับการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยมุ่งเน้นการ

ออกกำาลังกายและดูแลสุขภาพหลายหลายกิจกรรม 

เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การอาบนำ้าแร่ 

หรือสปา การนวดแผนโบราณ นอกจากนั้นยังเลือก

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนใน

ที่มีอากาศบริสุทธ์ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทย

มีสถานที่ให้บริการการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพ

หลายประเภทโดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 

4 - 5 ดาว ที่ล้วนแต่มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้กับ

แขกที่เข้าพัก ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม THE BARAI 

Spa and Residential Suites หัวหิน เป็นโรงแรมที่ 

มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์

รวม ท่ีเร่ิมต้ังแต่การออกแบบโปรแกรมให้กับผู้เข้า

พักทั้ง อาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ การทำาบุญตักบาตร

ในตอนเช้า โยคะ สปา และกิจกรรมอื่นที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ 
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 ปัญญ์ปุริ เวลเนส กรุงเทพ เป็นสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559  

ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำาหรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเท่ียวคนไทย  

ได้ทำาการศกึษาและรวบรวมข้อทูลปัญหาสขุภาพ

ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน พบว่ามีอยู่

ด้วยกัน 4 อยา่ง คอื ‘Sleep - Stress - Fatigue -  

Pollution’ การนอนทีไ่มม่คุีณภาพ ความเครยีด 

ความเหนือ่ยลา้และมลภาวะ ถูกยกให้เป็นสาเหต ุ

ของปัญหาสุขภาพที่พบในหมู่คนในยุคปัจจุบัน  

โปรแกรมการดูแลสุขภาพของสถานประกอบการ 

ปัญญ์ปุริ เวลเนส จึงถูกรังสรรค์ขึ้นในรูปแบบ  

Preventive Approach คอื เนน้การดแูลสุขภาพ 

ด้วยการป้องกัน หรือ เรียกว่า Preventive Wellness  

รวมถึง บริการออแกนิคสปา ออนเซ็นรวมขนาด

ใหญ่ แยกชายหญิง อาหารและกิจกรรมเพื่อ

สุขภาพ

อีกหน่ึงตัวอย่างของการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกัน  

คอื โรงแรมสินธร เคมปนิสกี ้กรุงเทพ ซ่ึงทางโรงแรม 

ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์  

นำาจุดแข็งในเชิงการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 

เชิงป้องกันแบบองค์รวม มาใช้ในการออกแบบ 

โปรแกรมการแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive  

Medicine) ให้กับผู้เข้าพัก โดยการติดต้ัง 

ระบบ การให้คำาปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล  

(Teleconsultation) ในห้องพักทุกห้องพักกรณีเกิด 

การเจ็บป่วย หรือมีอาการกำาเริบจากโรคประจำาตัว  

ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก ซ่ึงผู้เข้าพักสามารถ 

พูดคุยปรึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ 

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่าน Teleconsultation ดังกลา่ว  

หรือให้โรงพยาบาลฯ เข้าไปรับที่โรงแรมในกรณี

ฉกุเฉนิ ซึง่เปน็รปูแบบของการดแูลสขุภาพยคุใหม ่

ที่จะเข้าไปดูแลผู้มาใช้บริการพักผ่อนในโรงแรม 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยในเรื่อง

สุขภาพให้แก่ผู้ เข้าพัก โดยการนำานวัตกรรม

ทางการแพทย์เข้ามาพัฒนาร่วมกับการให้บริการ

นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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 2) การท่องเที่ ยวเ พ่ือ ฟ้ืนฟู สุขภาพ 

ของ นักท่องเ ท่ียวหรืออ ยู่ในระยะพัก ฟ้ืน  

(Rehabilitation Tourism) การท่องเท่ียว

ลักษณะนี้นักท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่

ตอ้งการฟืน้ฟสูุขภาพหรอืาจมปีญัหาสขุภาพและ

มองหาโรงแรม หรือรีสอร์ทที่มีกิจกรรมเฉพาะ

ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืแพทย์เพือ่ใหน้กัทอ่ง

เทีย่วบรรลวุตัถปุระสงคข์องแตล่ะบคุคล ตวัอยา่ง

เช่น ชีวาศรม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ทีม่โีปรแกรมเพือ่ฟืน้ฟอูาการเครยีด นอนไมห่ลบั 

โปรแกรมลดความอ้วน โปรแกรมเพิ่มความแข็ง

แรงของรา่งกายเปน็ตน้ หรอืจะเป็น RAKxa Fully 

Integrative Wellness & Medical Retreat  

ทีบ่างกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีนำาการพฒันา

เทคโนโลย ีและการผสมผสานระหวา่งศาสตรก์าร

แพทย์ที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ มาออกแบบ

เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์

กลุ่มผู้รับบริการกลุ่มนี้

 3) การท่องเที่ยวเชิงบำาบัดรักษาสุขภาพ 

หรอื การทอ่งเทีย่วเชิงแพทย ์(Medical Tourism) 

หมายถึง การเดินทางทอ่งเทีย่วนอกจากเพือ่พกัผอ่น

หย่อนใจ แล้วยังแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพ่ือทำา

กิจกรรมบำาบัดรักษาโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพต่าง ๆ  

ที่ หลากหลาย เช่น การตรวจร่างกาย รวมทั้ง การ

ทำาทนัตกรรม การรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตัดเปล่ียน

สะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดเสริม 

ความงาม หรือ การแปลงเพศ เป็นต้น ที่กระทำาใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ก่อนเกิดการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 การท่องเที่ยวในลักษณะ

นี้ในประเทศไทยกำาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 

เนือ่งจากคา่รกัษาพยาบาลในประเทศไทยถกูกวา่ตา่ง

ประเทศ และประเทศไทยมีแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 

และฝีมือหลายด้าน ตัวอย่างเช่น จิณณ์ เวลเนส 

คลินิก (Jin Wellness Clinic) เป็นคลินิกสุขภาพที่

โรงพยาบาลธนบรุ ีทีใ่ห้ความสำาคญัแกก่ารรกัษาแบบ

ภายในสู่ภายนอก เน้นการดูแลในเชิงป้องกันและส่ง

เสริมสุขภาพทัง้กาย ใจ และจิตวญิญาณไปพร้อมกนั  

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภาวะเสื่อมทางด้านสมอง  
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จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลายสาขาที่จะช่วย วิเคราะห์ วางแผน ป้องกัน และดูแลสุขภาพใน

รูปแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ของทุกประเทศ สามารถควบคุม

ได้จากการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ก็คาดได้ว่า ประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เชิงแพทย์นี้ต่อไปได้อย่างแน่นอน

 กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วยกิจกรรมการการท่องเที่ยว

เพื่อปรับปรุงสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ดียู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับสมดุลของอาหาร การดูแล

ร่างกาย ออกกำาลังกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ขจัดความเครียด 

และปรับความสมดุลให้แก่ร่างกาย เช่น กิจกรรมการนวด สปา การแช่นำ้าแร่/นำ้าพุร้อน การฝึกปฏิบัติ

สมาธิ การลดความอ้วน การท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงพฤติกรรม

สขุภาพ  เหลา่นี้เป็นธรุกจิบริการสขุภาพทีผู่้ประกอบการตอ้งมคีวามรู้ในการนำาศาสตร์บำาบดัตา่งๆมาใช้

รว่มกับเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั พฒันาและประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการดแูลสขุภาพให้เหมาะสม

กับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ซึ่งล้วนมีความต้องการบริการที่แตกต่างกันนั่นเอง
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The Journey
to Well-being in Thailand

Anette Schlemmer
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INTRODUCTION
 It took a global pandemic, but people around the world 

have realized how important it is to take care of everybody’s 

health and well-being. The impact of the COVID-19 pandemic 

on all aspects of our health and life cannot be underestimated.  

The last year has been extremely hard and everything is  

wearing us down, physically and emotionally. We have learned 

that today more than ever, that our physical and mental  

well-being are aspects that we must take maximum care of.  

The more healthy habits we can learn: exercise, nutrition, mental  

well-being: the better we will help our body to stay resilient.
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THAILANDS WISDOM
 Thailand as a country with a long  

heritage embracing wellbeing and is  

famous for its beautiful landscape, tropical  

climate, delicious food, friendly and humble  

inhabitants and above all for its affordable 

massage treatments. 

 Part of this heritage can be found 

through holistic and spiritual healing, as 

they are part of Thai life’s so it’s so easy 

to understand why so many travelers 

around the world have been seeking  

wellness solutions for decades in this 

ancient Asian kingdom. Spirituality, 

bodywork, herbal medicine, self-care 

and self-healing is rooted in their society. 

Therefore, it is no surprise that Thailand 

is on the way to become the top one 

destination when it comes to traveling 

for medical needs. 

SELFCARE
 During the last year we have redefined  

self-care. Therefore health care is the new 

self-care.

 In a year that’s brought a pandemic 

threatening our very existence and it’s 

never been clearer how crucial it is to look 

after our own needs—emotional, mental, 

and spiritual. The pandemic has forced us 

to look for ways to heal ourselves when 

we more need it. Self-care is so important 

in these tough times.
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NUTRITION
 There are few places more  

representative of the change wrought  

by COVID-19 than the kitchen. 

 The importance of a good diet is 

crucial for a healthy lifestyle. Eat to beat 

disease is the title of a new book from  

Dr.William Li. He describes that the base 

of good health is a healthy diet, which  

prevents from high blood pressure,  

diabetes and cholesterol and autoimmune 

diseases. It may sound profound but the 

food what we eat determines our status 

of health.

 Another major factor transforming 

people’s relationship with food is the climate  

crisis. More than ever, “environmental  

concerns are weighing bigger on peoples’ 

minds. Switching to a whole food and 

mainly plant-based diet are significantly 

better for the environment than animal 

foods.

 People nowadays look for a place 

to improve their health and wellbeing. 

According to the GlobalData the health 

and wellness tourism trips to Asia are 

forecasted to reach 128.3 million by 2022. 

This will lead to an increased demand 

in health prevention services and it will 

help Asia to become the world’s fastest 

growing tourism market. Despite of the 

impact of Coronavirus outbreak, which 

had already hit the tourism industry of the 

country immensely, the need for wellbeing  

destinations will get stronger because 

of Coronavirus. Travelers from China are 
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missing, which was the biggest market for 

Thailand with 49% international arrivals to 

Thailand in 2019. If Chinese people will 

travel the same way as before we still 

don’t know, but all other Travelers around 

the world will come back and due to all 

international lock downs, they are seeking 

for nature and wellbeing experiences far 

away from their homes where they were 

stocked for 1,5 years. Thailand seemed to 

handle the Coronavirus very well and this 

could be another reason for international 

tourists to come to Thailand. But for sure 

Thailand needs to create offers to serve 

the new special needs from international 

travelers as other countries will upgrade 

their wellbeing programs as well.

 CHANGE IN CUSTOMER BEHAVIOUR &  

NEEDS Travelers in future will seek for a  

holistic experience which touches body, 

mind & soul. Enjoying a massage is a relaxing 

retreat but what is the cause of the tension, 

pain and stiffness? Getting specific treatments  

to work on long-term effects with stretching,  

massage techniques, herbal treatments, 

physiotherapy, osteopathy as well as mind 

body link connection and strengthening 

exercises to improve overall wellbeing in a 

tropical environment.

 Herbs and nature resources like  

coconut oil, crème, Aloe Vera, turmeric,  

ginger etc. will be exported to other  

countries, but using organic ingredients for 

skincare is still difficult to find in Thailand.
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 Thailand should use their own wisdom  
to create a holistic wellness journey which 
is sustainable and supports the communities.
 We have also learned to exercise in a  
different way. Many use apps to exercise at  
home with all the home-equipment they can 
find. Practices such as Yoga or Pilates have  
added millions of new addicts and online  
applications and subscriptions have also  
grown. Resorts which are dedicated to  
wellness should offer recreational options 
like Yoga, Thai-Chi, monk’s meditation &  
consultation, Balance and strength training,  
educational trainings to improve brain function,  
nutrition consultations & healthy cooking  
classes, herbal garden experiences and so on.  
Travelers are seeking for self-improvement 
during their vacation. They like to get back 

home with a glowing tan, totally recovered, 
well trained and energized. Some even  
prefer to lose weight and like to be all 
around rejuvenated, instead of visiting a full 
moon party having a hangover. All-inclusive 
offers & buffets were successful in the past 
but individual wellbeing offers will become 
the new future trend. More privacy and 
individual programs are required.
 Travelers seek for individual travel  
experience where they can get away from  
the hustle and bustle of their daily life’s.  
Thailand can provide exclusive and  
luxurious wellness trips to hidden places on 
islands or in the mountains with hiking tours 
or meditation walks tailor-made to the 
guest’s expectations. Nowadays travelers 
are very proactive and already educated in 
health prevention treatments. They know 
exactly what they want in terms of nutrition  
and sports. The expectations could be 
higher than compared to the past. 



59สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

 The demand for better nutrition has 

already impacted the food and beverage 

industry with the rising number of organic, 

or natural-touted products. The same  

applies for skin care. As a result of the tough 

year and its challenges, the beauty industry 

has been forced to confront areas where it 

has previously fallen short, particularly in 

relation to sustainability.

 We can expect to see people's lifestyles  

change and become simpler, people are 

going to care more about issues than 

they have ever cared before, asking about  

ingredients, composition and above all 

health benefits.

THALANDS HOMEWORK
 Organic farming and supporting the 

local society is the future need for travelers  

around the world. Therefore Thailand 

should encourage and support farmers and 

industry to produce in a sustainable way 

without the usage of chemicals and reduce 

plastic waste. This will become a win-win 

situation for the tourism, farming & other 

related industries and above all, our planet.

 When we talk about wisdom and 

spirituality – people in the western society  

are searching for more sense in their lives 

but they are disappointed about their  

religion they are raised with. Some look for 

guidance and mental consultation to find  

their own purpose in life. People fear aging 
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even when it is an important part of our 

life. The demand for Anti-Aging is immense 

but we should work on loving our age  

andlearning to accept and embrace  

imperfections. The journey to our own 

wellbeing should offer a wide range of 

treatments which can help to age in a 

natural and healthy way. Traditional Thai 

or Chinese medicine and guided fasting can 

support us to maintain health and treat 

diseases in a holistic way. We collaborate 

with the beWell Clinic to be able to offer 

in depth health prevention services like 

blood tests, physiotherapy and osteopathy 

if required. 

 Retired foreigners find in Thailand 

their peaceful place to stay. Treatment 

costs are affordable and doctors and 

other consultants take more time for their 

patients as in their home country. Older 

people will be treated respectful because 

they carry lots of wisdom. Unfortunately a 

handicapped friendly environment is still 

not yet provided in Thailand. There is still 

lots of space for improvement.
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THE BARAI INCORPORATES ASIAN  
ARCHITECTURE AND THAI WISDOM
 At our Spa we are using the Thai wisdom 

of the 4 elements –earth, water, air & fire  

to create a balance within the body.Every 

human being contains all 4 elements 

 in the body. If we get sick one element is out  

of balance. As all natural medicine, the cause  

will be treated not the effect like in 

western medicine. We at THE BARAI offer  

treatments which help our guests to create  

the i r  ind iv idual  wel lbeing journey  

guided by the 4 elements to find inner  

balance. 

THAILANDS OPPORTUNITY  
TO GROW
 In 2020, our homes became our  

sanctuaries-and our offices, gyms,  

classrooms, and so much more. This year  

and hopefully with the situation under  

control, people are expecting as soon as they  

can to jump into a planes and experience  

something totally opposite. The hospitality  

industry will need to work hard to find 

creative ways to foster their needs 

and wellness through experiences and  

personalized services and programs.
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 Having controlled so well the pandemic crisis, Thailand will surely 

stand out but need to invest in a health prevention education system 

to become the leader in wellbeing treatments for people all around 

the world. Thailand should be confident enough to dig deep into their  

cultural wisdom to use this powerful force to heal and to create wellbeing 

concepts instead of importing foreign products, machines and procedures.  

Be proud of your wisdom and use it to help others. Foreign practitioners can 

learn from the very sophisticated ancient wisdom of Thai culture and medicine. 

The future is rooted in the past. With all this in mind, all these key pillars have 

a one place destination …… Thailand



63สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

ห่วงโซ่แห่งคุณค่�บริก�รเวลเนส
ของประเทศไทย

Value Chain of Thailand 
Health Tourism
นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์
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 ปจัจบุนัประชากรในโลกใบน้ีมมีากกวา่ 7,000 ลา้นคน ซึง่พบว่า

อัตราการตายขอประชากรโลกมีแนวโน้มลดลงและประชากร

มีจำานวนมากขึ้น คือมีอายุขัยยืนนานขึ้น ทั้งนี้เกิดจากความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาการใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น

การเกษตร ทำาให้มีอาหารเพียงพอมากขึ้น มีการคมนาคม การสื่อสาร 

การศึกษา ฯลฯ ทำาให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบาย มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการ

ที่การแพทย์และการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้ามีการคมนาคมท่ีสะดวก

และทัว่ถงึและการส่ือสารสามารถลดปัญหาในการเข้าถึงองคค์วามรู้ต่างๆ 

ดงันัน้แนวโน้มประชากรโลกจึงมอีายยุนืข้ึน มผู้ีสูงอายมุากข้ึน ในขณะท่ีกม็ี

ความเส่ียงด้านสุขภาพจากโรคจากพฤติกรรมเกิดโรค Non communicable 

diseases (NCD) ผู้ป่วยต้องรับประทานยาหลายชนิดเพื่อควบคุมโรค 

มีปัญหาจากการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาด้านจิตใจ ค่านิยมและสุขภาพจิต ความเสี่ยงสุขภาพเหล่านี้

ทำาให้คนเราพยายามแสวงหาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ในขณะที่ยังไม่เจ็บป่วยมากกว่าการเข้าบำาบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟู

สุขภาพที่เสื่อมถอยหรือเป็นโรคต่างๆ เพ่ือที่จะทำาให้มีสุขภาพที่ดีแม้ว่า

อายุจะยืนยาวขึ้น โดยการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม (Holistic) 

ความหมายของการดูแลสุขภาพจึงกว้างขึ้นกว่าคำาว่า Health หรือ

สุขภาพ ไม่เพียงแต่การรักษาโรคแต่ไม่การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์

รวมอย่างสมดุลให้มีสุขภาวะที่ดีหรือ Wellness 
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รูปที่ 1 แนวโน้มประชากรทั่วโลก

 รูปที่ 2 ค่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆ
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 นิยามของคำาว่า Wellness คือ “ภาวะสุขสมบูรณ์” หมายถึงภาวะของความเป็นอยู่ที่เข้าใกล้ 

ความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ (ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงความเชื่อ  

ความศรัทธา ความผูกพัน) ที่เชื่อมโยงเป็นสุขภาพองค์รวมอย่างสมดุล มีคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อม

ที่ดี มีความม่ันคงของชีวิต มีชีวิตที่งดงามและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดย Wellness 

service หรือบริการเวสเนส หมายถึง การกระทำาหรือการจัดกิจกรรมรวมทั้งการให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพ 

ซึ่งนำาไปสู่ภาวะสุขสมบูรณ์ของมนุษย์ 

 สำาหรับประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการให้บริการด้าน Health and Wellness 

จนบันเป็นศูนย์การให้บริการคือเป็น Health and Wellness Hub ของภูมิภาคหรือของโลก ทั้งนี้

ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการ Wellness ในลำาดับต้นๆ ของโลก เนื่องจาก

ประเทศมีองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่ร้อยเรียงกันอย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าในการให้บริการ 

ซึ่งคนไทยทุกคนควรตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าของความเป็นไทยสู่ภาวะสุขสมบูรณ์
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1. พื้นฐ�นประเทศ ประกอบด้วย
 1.1. ศาสนาตา่งๆ   ประเทศไทยมศีาสนา

พุทธเป็นศาสนาประจำาชาติ แต่ให้เสรีภาพแก่

ประชาชนในการนับถือศาสนามีศาสนาต่างๆ 

มาเผยแผ่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีข้อห้ามใดๆ  

ถ้าศาสนานั้นๆ ไม่มีข้อกำาหนดท่ีขัดต่อกฎหมาย

และจารีตของไทย ทำาให้ปัจจุบันมีศาสนาหลัก 

ทีค่นไทยนับถอื ไดแ้ก ่ศาสนาอสิลาม ครสิต์ ฮนิดู

และซิกซ์ แต่ละศาสนามีประวัติความเป็นมา 

แตกต่างกันแต่หลักธรรมหลักคือสอนให้ทุกคน

เปน็คนด ีใหม้คีวามสขุสงบในจติใจ ใหม้องโลกตาม

ธรรมชาติทีเ่ปน็ หลกัธรรมเหลา่นีเ้ปน็เคร่ืองกลอ่ม

เกลาให้จิตใจมีความสงบและเป็นสุข บางศาสนา 

มีหลักในการนั่งสมาธิ ทำาโยคะ หลักการเหล่านี้มี

ส่วนสำาคัญในการทำาให้เกิดภาวะสุขสมบูรณ์ด้าน

จิตใจ ผู้ให้คำาแนะนำาในสถานบริการ Wellness  

สามารถนำาหลักธรรมคำาสอนของแต่ละศาสนา

หรือกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนามาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับผู้มารับบริการแต่ละคนได้
รูปที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าของความเป็นไทยสู่ภาวะสุขสมบูรณ์

 1.2. ประวัติศาสตร์ไทย ประเทศไทยมี

ประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มีภาษาเป็นของตนเอง  

มีช่วงศึกสงครามและช่วงที่เจริญรุ่งเรือง มีการ

เคลื่อนย้ายประชากรระหว่างชุมชนและระหว่าง

ดินแดนในแถบนี้อยู่ตลอดเวลา เป็นศูนย์กลาง

ของภูมิภาค มีการติดต่อกับประเทศต่างๆ ทำาให้

เกิดการผสมผสานในเชิงวัฒนธรรม เช่นอาหาร 

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ลักษณะอาคาร

บ้านเรือน มีเมืองสำาคัญที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง 

เช่น ล้านนา เชียงใหม่ กรุงศรีอยุธยา นครราชสีมา 

อุบลราชธานี ปัตตานี นครศรีธรรมราช ซ่ึงมี 

ลกัษณะและวฒันธรรมแตกตา่งกนั มีสถาปตัยกรรม  

แตกต่างกนั นอกจากนัน้ประเทศไทยประกอบดว้ย

คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ เช่นเช้ือสาย จีน อินเดีย 

เปอร์เซีย ขอม มอญ ลาว ไทยใหญ่ ไทยภูเขา 

ไทยลื้อ ฯลฯ ทำาให้สามารถถ่ายทอดในงานศิลปะ  

การออกแบบ งานฝีมือ และสถาปัตยกรรมการ

ก่อสร้าง เส้ือผ้า อาหารท่ีแตกต่างกันเป็นเสน่ห์

ที่สามารถนำามาปรุงแต่งสถานที่ การบริการใน  

Wellness service ได้อย่างหลากหลาย

 องค์ประกอบสำาคัญในห่วงโซ่แห่งคุณค่า

ในการให้บริการสู่ภาวะสุขสมบูรณ์ดังกล่าวของ

ประเทศไทย ได้แก่
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 1.3. วิถีชีวิต การเลี้ยงดู ประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ 

ลำาดบัต้นๆ ของโลก มขีา้วปลาอาหารท่ีหลากหลาย 

แม้เป็นข้าวก็มีหลายสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อสุขภาพ จากการที่เป็นสังคมเกษตรจึงมักอยู่ 

รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีคนหลายช่วงวัยอยู่

รวมกนัทำาให้เกดิการเลีย้งดท่ีูอบอุ่น ทำาให้คนไทย 

มีอุปนิสัยส่วนท่ีดีคือ มีความเคารพผู้ใหญ่ มีอุปนิสัย 

ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน นุ่นนวล มีความเอื้อเฟื้อ  

มีจิตช่วยเหลือเอื้ออาทรและมีจิตให้บริการ รู้จัก

ผ่อนปรน มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู

กตเวที ด้วยอุปนิสัยพื้นฐานของคนไทยทำาให้มี

เสน่ห์ในการให้บริการในลักษณะกิจกรรมของ 

Wellness Service ซึ่งต้องการการเอาใจใส่เป็น

รายบคุคลและอาจตอ้งมกีารสมัผสัตวัผูร้บับรกิาร 

เช่น การนวดหรือสปา

  1.4 ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศในผืนแผ่นดินใหญ่ของ

ทวปีเอเชียโดยอยูใ่นสว่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศเมียนมา ลาว 

กมัพชูา มาเลเซยี มกีารเดนิทางไปมาหาสูกั่นมาอยา่ง

ยาวนาน สว่นทางทะเลมกีารติดต่อใกลช้ดิกบัอนิเดีย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ภาคเหนือ 

มีเทือกเขาสูง มีชาวไทยภูเขาซ่ึงมีวัฒนธรรมความ

เปน็อยูเ่ปน็เอกลกัษณท์ีน่า่สนใจของตนเอง เมืองใน

ภาคเหนือมีประวัติศาสตร์เป็นของตนเอง เคยเป็น

นครรัฐมีเจ้านครรัฐและมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพล

จากล้านช้าง ล้านนา และพม่า ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเป็นที่ราบสูงซ่ึงมีวัฒนธรรมของตนเองและมี

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับขอม ภาคใต้ติดทะเล

ทั้งสองฝั่งมีทะเลและหาดทรายที่สวยงามติดระดับ

โลก ทั้งสองด้านมีเกาะที่สวยงามและมีชื่อเสียง 

ซ่ึงมลีกัษณะแตกต่างกนั และตอนลา่งได้รบัอิทธพิล

จากวัฒนธรรมอาณาจักรศรีวิชัย ภาคตะวันออกมี

ชายทะเลท่ีสวยงามติดระดับโลกเช่นกนั นอกจากน้ัน

ประเทศไทยยังมีแหล่งนำ้าพุร้อนมากกว่า 140 แห่ง  

ตลอดแนวชายแดนด้านตะวันตกต้ังแต่จังหวัด

เหนือสุดที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ถึงใต้สุด
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ที่จังหวัดยะลา ซ่ึงแหล่งนำ้าพุร้อนเหล่านี้สามารถพัฒนา

เปน็สถานทีใ่ห้บรกิารดา้น Wellness ไดเ้ปน็อยา่งด ีทีใ่นดา้น

ภูมิอากาศประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย

ระหวา่ง 18-38 องศาเซลเซยีส ชว่งฤดรูอ้นยาวนานประมาณ 

3 เดือน อากาศจะร้อนสุดในช่วงกลางเดือนเมษายน 

หลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมมีฤดูฝนประมาณ 

4-6 เดอืน และเข้าฤดหูนาวประมาณ 3เดอืน การทีม่อุีณหภมูิ

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักทำาให้สามารถให้บริการได้อย่าง

สมำา่ครำา่เสมอ อยา่งไรกด็พีบวา่อณุหภมูเิฉลีย่ของประเทศไทย

มแีนวโนม้ทีส่งูขึน้ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กิดปญัหาดา้นสภาพแวดล้อม 

ด้านสุขภาพ ด้านภัยพิบัติ ได้ในอนาคต

รูปที่ 4 สถิติอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด และตำ่าสุดของประเทศไทย
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2.  ทุนทรัพย�กรประเทศ
 2.1 ทุนวัฒนธรรมไทย ประเทศไทยป็น

ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงามและสง่างามเป็น 

ที่ยอมรับ การที่ไทยมีภาษาพูด ภาษาเขียนเป็นของ

ตนเองแสดงถงึความเป็นอารยประเทศท่ีมวีฒันธรรม

ทีย่าวนาน นอกจากนัน้ไทยยงัมวัีฒนธรรมดา้นตา่งๆ ที่

สวยงาม เช่น การไหว ้การพดู กริยิามารยาท วฒันธรรม 

การเป็นอยู่ การแต่งกาย เสื้อผ้า อาหาร ดนตรี

สถาปัตยกรรม งานรื่นเริง ประเพณี การละเล่น ฯลฯ  

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการหล่อหลอมจากความ

เช่ือศรัทธาทางศาสนา ประวัติศาสตร์ชาติ วิถีชีวิต 

การเลี้ยงดู และภูมิลำาเนาที่อยู่อาศัย ทุนวัฒนธรรม

เป็นทุนสำา คัญที่ สุดที่ทำ า ใ ห้ เกิดความแตกต่าง 

ของการบริการและทำาให้ไทยมีความโดดเด่นใน 

Wellness Service
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 2.2 ทุนด้านบุคลากร ประชาชนและ

ค่านิยม ค่านิยมหมายถึงทัศนะของบุคคล

หรือสังคมท่ีมีต่อวัตถุสิ่งของ ความคิดหรือ

เหตุการณ์ ที่แสดงถึงคุณค่าและความถูกต้อง 

ยอมรับไว้เป็นความเชื่อและแสดงออกซึ่งการ

ยอมรบัวา่สิง่นัน้ดแีละถูกตอ้งดงีาม จากพืน้ฐาน

ของประเทศที่กล่าวมา รวมทั้งจากวัฒนธรรม

ทางสังคมและการสั่งสอนจากครอบครัวและ

สังคมทำาให้คนไทยมีลักษณะที่อ่อนน้อม นุ่ม

นวล สภุาพ ซือ่สตัย ์เอือ้เฟือ้ มใีจพรอ้มในการให้

บริการ ค่านิยมดังกล่าวทำาให้คนไทยมีลักษณะ 

บุคลิก ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงชาติต่างๆ ก็มี

ลักษณะบุคลิกเฉพาะเช่นกัน ซึ่งบุคลิกแบบคน

ไทยจะให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและอบอุ่น น่าไว้

วางใจ ลักษณะกังกล่าวยากที่ชาติอื่นจะเลียน

แบบได ้ซึง่เม่ือผา่นการอบรม ฝกึหดัยิง่จะทำาให้

บคุลากรของไทยในงานบรกิารไดร้บัความชืน่ชม

และเชื่อถือ

 2 .3  ทุน ด้ านท รัพยากรสิ่ งแวดล้ อม 

ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงาม มีป่าไม้ ภูเขา 

นำ้าตก ทะเล และมีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา  

การเดนิทางสะดวกและมคีวามปลอดภัย สถานบริการ 

ด้าน Wellness มักนิยมดำาเนินการในแหล่งที่มี

ธรรมชาตสิวยงาม จงึพบสถานบรกิารเหลา่นีก้ระจาย

อยู่ทั่วไปในต่างจังหวัด
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3. จุดเด่นและคุณค่�ของประเทศไทย
ใน Wellness Service
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความพร้อมใน

การให้บริการ Wellness ในลำาดับต้นๆ ของโลก 

เนื่องจากมีพ้ืนฐานประเทศและทุนทรัพยากรของ

ประเทศตามที่กล่าวแล้ว การให้บริการของไทยยัง

ใหค้วามรู้สกึการคุม้คา่กบัประสบการณท์ีผู่ร้บับรกิาร

จะไดร้บั นอกจากจะไดร้บับรกิารท่ีดใีนสิง่แวดลอ้มที่

ดแีลว้ ผูร้บับรกิารยงัสามารถสมัผสัถงึความเป็นไทย 

(Thainess) ซึง่เปน็ประสบการณท์ีแ่ปลกใหม่ มคีวาม

อบอุ่น เอาใจใส่และน่าประทับใจ ซึ่งไม่ใช่เพียงมีเงิน

จะสามารถหาได้ ประเทศไทยมีจุดเด่นท่ีสามารถ

นำามาจัดให้บริการหรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมใน 

Wellness Service มากมาย ที่จะขอกล่าวในที่นี้ 

เช่น 

 3.1 อาหารไทย อาหารไทยเป็นเอกลักษณ์

เด่นของชาติประการหนึง่ ซ่ึงมอีาหารไทยหลายชนดิ

ทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ท่ียอมรบัในความอรอ่ยในระดบั

โลก นอกจากประเด็นความอร่อยแล้ว อาหารไทย

ยังมีประโยชน์ในทางโภชนาการเนื่องจากวัตถุดิบ

หรือส่วนประกอบอาหารมักมีส่วนของสมุนไพรไทย 

ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่มีสมุนไพรมากมาย

มีความหลากหลายในพันธุ์ต่างๆ เป็นส่วนประกอบ

ในอาหารและเภสัชตำารับของไทยมาอย่างยาวนาน 

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทาง

โภชนาการและสิ่งเจือปนต่างๆ ดังนั้นจึงมีการปลูก

พืชในระบบปลอดสารพิษ ใช้ปุยธรรมชาติเป็นพืช

ระบบอินทรีย์หรือการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการควบคุม

การผลิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรกร

ให้ผลิตวัตถุดิบอาหารอย่างมีคุณภาพด้วย
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 3.2 การนวดไทย ปัจจุบันการนวดไทยได้

รับการจัดให้เป็นมรดกโลกแล้ว ท้ังน้ีเน่ืองจากการ

นวดแผนไทยมีรปูแบบทีแ่ตกตา่งจากการนวดวธิอีืน่ 

ทั้งการนวดแบบจีน แบบอายุรเวชของอินเดีย หรือ

นวดแบบยุโรป และเป็นที่ยอมรับในองค์ความรู้ที่มี

สะสมมานานในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

ว่าการนวดไทยมีประสิทธิภาพสูงทั้งการนวดผ่อน

คลายและการนวดแบบรักษา นวดเชลยศักดิ์และ

นวดแบบราชสำานกั จนเป็นท่ียอมรบัไปท่ัวโลก และ

มีการกล่าวกันว่าถ้าจะนวดไทยต้องนวดกับหมอ

นวดไทยถงึจะด ีแมช้าวตา่งชาตมิาเรยีนนวดกม็กัไม่

สามารถนวดไดอ้ยา่งคนไทย ในปัจจบัุนมกีารนวดที่

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่คอืการนวดลา้นนา ซึง่มทีา่

การนวดเฉพาะ เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง

 3.3 กีฬาและวัฒนธรรมประเพณีไทย กีฬา

ประจำาชาติไทยคือมวยไทย เป็นกีฬาที่เป็นท่ีนิยม

ทั้งในคนไทยและชาวต่างชาติและเป็นที่ยอมรับ

ว่ามวยไทยเป้นสุดยอดของศิลปะป้องกันตัวเอง 

สถานบริการ Wellness มักมีกิจกรรมมวยไทยใน

การออกกำาลัง ในด้านวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่ง

มีการอ่อนช้อย นุ่มนวล มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

สามารถนำามาใช้กับการบริการ Wellness service 

ทีต่อ้งการความเรยีบรอ้ยไดอ้ยา่งกลมกลนื นอกจาก

นั้นวัฒนธรรมการแต่งกาย สถาปัตยกรรม วัสดุที่

ใช้ ดนตรีประกอบในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ สามารถ

สอดแทรกความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้

อย่างลงตัว สามารถสร้างความประทับใจกับผู้มารับ

บริการได้เป้นอย่างดี
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 3.4 ประเทศไทยมีความหลากหลาย

และความเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ ที่หาประเทศ

อื่นเปรียบเทียบได้ยาก เนื่องจากประเทศไทย

มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ศาสนา

และสังคมจากประเทศจีนและอินเดีย และ

ประชาชนชาวไทยก็มาจากหลายชาติพันธุ์ดังที่

กล่าวแล้ว ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีบริการโยคะ

แบบอินเดียและมีการรำามวยจีนไปด้วยกันเพราะ

ท้ังสองกิจกรรมเป็นสิ่งปกติในสังคมไทย  แต่ใน

ขณะเดียวกันเราอาจใช้การเรียนรำาไทยหรือสอน

ต่อยมวยไทยใน Wellness Service ซึ่งเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของไทย สิง่เหลา่นีเ้ป็นจดุเดน่ที่

สรา้งประสบการณค์วามประทับใจท่ีแตกตา่งจาก

ที่อื่นๆ

 3.5 การแพทยท์ีทั่นสมยั ประเทศไทยมรีะบบ 

การแพทย์แผนปัจจุบันที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยประเทศไทย

มีสถานะเป็น Medical Hub ระดับภูมิภาคและ

ระดับโลกมีจำานวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาตรวจ

รักษาโรคต่างๆ ในประเทศไทยจำานวนหลายแสน

คนต่อปี และในช่วง COVID-19 ระบาดนี้ ระบบ

สาธารณสุขไทยก็พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการดูแลประชาชนและผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ 

ต่างชาติเป็นอย่างดี การที่มีการแพทย์ที่ ดีและ 

ระบบที่มีประสิทธิภาพนี้มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ของธุรกิจ Wellness เน่ืองจากการแพทย์และ 

วิทยาศาสตร์การแทย์จะเป็นพื้นฐานของการที่มี 

สุขภาวะท่ีดีของร่างกายและจิตใจ นอกจากน้ัน 

ไทยยงัมกีารแพทยแ์ผนไทยซึง่เปน็ความรูภ้มูปิญัญา

ของไทยในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพร 

ซ่ึงการแพทย์แผนไทยมีลักษณะเน้นการดูแลรักษา

แบบองค์รวมซ่ึงสอกคล้องกับปรัชญาภาวะสุขสมบูรณ์
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 3.6 การศึกษาและเทคโนโลยี ไทยมีการ

ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก้าวหน้าทัน

สมัย โดยใช้เทคโนโลย่ีต่างๆ ในการพัฒนารูป

แบบกิจกรรมบริการ ให้มีความหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นอกจากนั้นไทยยังมีการใช้ 

Telemedicine และ Tele – consultation ทำาให้

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นอีกด้วย

 จากพื้นฐานประเทศ ทุนทรัพยากรด้านต่าง

และและจุดเด่นของไทยตามท่ีกล่าวมาแล้วข้องต้น

เปรียบเสมือนห่วงโซ่คุณค่าของไทยที่หล่อหลวม

ให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นผู้นำาของ 

Health Tourism และ Wellness Tourism ทั้งนี้

ขึน้อยูก่บัการกำาหนดกจิกรรมตา่งๆ ใหส้อกคลอ้งกบั

ความต้องการหรือปัญหาของผู้รับบริการ

 อย่างไรก็ตามในขณะที่ประเทศไทยมี

โอกาสเป็นผู้นำาในด้าน Wellness Tourism  

ตามท่ีกล่าวแล้วเราก็จำาเป็นต้องตระหนักว่า 

ปัจจุบันมีความเสี่ยงที่ทำาให้พื้นฐานประเทศ  

ทุนทรัพยากรและจุดเด่นของประเทศเส่ือมโทรม 

ลง ซึ่ งเกิดจากสภาพสังคมที่ เปล่ียนแปลงไป  

สถาบันครอบครัวที่ความอบอุ่นเริ่มจางหายไป  

การอบรมดูแลบุตรหลานไม่ได้ดีเท่าเดิมทำาให้

คนรุ่นใหม่บางส่วนขาดต้นแบบที่ดี ไม่มีกิ ริยา

มารยาทที่ เหมาะสม ค่ านิยมเป ล่ียนแปลง 

ไม่ทราบหรือไม่สนใจในประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมไทย กลายเป็นคนแข็งกระด้าง ขาด

สัมมาคารวะ ขาดจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ  

นอกจากนั้นยังพบปัญหาในด้านสิ่ งแวดล้อม 

ที่เพิ่มขึ้น มีมลพิษทางอากาศ นำ้า อาหารปนเปื้อน  

การบุกรุกป่า  การพังทลายของชายฝั่ งจาก 

นำ้าทะเลขึ้นสูง ฯลฯ นอกจากนั้นยังขาดการพัฒนา 

บุคลากรอย่างเป็นระบบซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาใน

ระยะยาวด้านมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร

รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบ

การซึ่งควรมีการส่งเสริม ดูแลและควบคุมอย่างเห

มาะส
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ดังนั้นห่วงโซ่คุณค่�ของก�รเป็นผู้นำ�

ด้�น Medical and 
Wellness Tourism นั้น 

จำ�เป็นต้องมีก�รประเมินและมีระบบวิธีก�ร

ในก�รทำ�นุบำ�รุงรักษ�ให้สมบูรณ์พร้อม

และมีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
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ทิศท�ง Wellness Hub 
ของประเทศไทย

Thailand Move 
on Wellness Hub

ธนิต วิรัชพันธุ์
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 ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Global Health  
Security Index ให้เป็นประเทศท่ีมีความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health 

Security) อันดับที่ 6 ของโลกและเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชีย อีกทั้งจากความ

สามารถด้านการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ทำาให้ประเทศไทยมีความ

มั่นคงทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น บวกกับปัจจัยด้านการแข่งขันราคาที่ประเทศไทย

มีความได้เปรียบกว่าประเทศคู่แข่ง ทำาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาส

การเตบิโตของการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพทีส่งูมาก หลงัจากสถานการณโ์ควิด 19 

คลีค่ลายลงการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในประเทศไทยจะไดร้บัความนยิมและตอบ

รับจากนักท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการณ์เชิงสุขภาพของเมือง

ไทยจำานวนมากได้ใช้ช่วงเวลาการปิดประเทศในการปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุ

งบุคคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติและคนไทย 

 เมืองไทยเป็นเมืองที่เหมาะกับการเป็น Wellness Hub เป็นอย่างมาก

ด้วยปัจจัยทั้งด้านความมีชื่อเสียงด้านการนวดสปา ศิลปะวัฒนธรรม  ความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารเพื่อสุขภาพสมุนไพรต่างๆ  สิ่งเหล่านี้

เมื่อเอามาอยู่ด้วยกันจะทำาให้เกิดความสมบูรณ์ของสุขภาวะ เพราะเวลเนสจะ

ต้องประกอบไปด้วย Body Mind and Soul เมืองไทยของเรามีครบทุกสิ่งที่

จะตอบโจทย์ 3ปัจจัยของความเป็นเวลเนสนี้ 

Mind

- การนวดสปา 

- สุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด

- การแช่นำ้า   

- สมองปลอดโปร่ง

 Body Soul

 - อาหารสุขภาพ -  การมีศีลธรรมและจริธรรม

 - การออกกำาลังกาย -  ความรู้ผิดรู้ถูก ความรู้ดีรู้ชั่ว

 - การพักผ่อนนอนหลับ
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 ความเป็น Wellness Hub ของเมืองไทย

จะเกิดความเชื่อมโยงกันของสถานประกอบการที่

เนน้การใหบ้รกิารสขุภาพโดยมอัีตลกัษณ์ความเป็น

ไทยในการให้บริการเป็นตัวเอก และยังนำาศาสตร์

ที่มีชื่อเสียงจากที่อื่นๆเข้ามาเพิ่ม ทำาให้เกิดความ

หลากลายของการใหบ้รกิาร เรยีกไดว่้าจะเกดิ One 

Stop Service ดา้นเวลเนส มาทีเ่ดยีวไดค้รบจบทุก

ความตอ้งการ ผูม้าใชบ้รกิารจะไดส้มัผสัประสบกา

รณ์ใหม่ๆที่หลากหลายจากสถานที่ต่างๆ จะเกิด

เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบ

ต่างๆตามความชอบของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น 

 • กลุ่มตีกอล์ฟ เน้นการออกรอบสนาม

ต่างๆที่ท้าทายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนามเขา 

สนามสัน้ สนามยาว ตอ่ดว้ยการแชน่ำา้แร ่และ นวด

สปาเพื่อคลายกล้ามเนื้อ 

 • กลุ่ม detox เน้นการขับพิษออกจาก

ร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น detox ลำาไส้ด้วย

สมุนไพรไทย detox ผิวหนังด้วยการขัดผิว รับ

ประทานอาหารสมุนไพรท่ีช่วยเสริมการล้างพิษ 

ของแตล่ะคนใหบ้รรลเุปา้หมาย รวมถงึการนัง่สมาธิ

เพื่อล้างพิษทางจิตใจ

 • กลุ่ม slow life เน้นกิจกรรมน้อยๆ ช้าๆ 

ไม่เร่งรีบ อยู่กับธรรมชาติ อยู่กับตนเองให้มากที่สุด  

วัดไทยจะเป็นส่ิงท่ีตอบโจทย์ความเป็น slow life  

ทั้งการชื่นชมศิลปะภายในวัด การนั่งสมาธิ และ  

การสวดมนต์

 • กลุ่มกิจกรรมกีฬา เน้นกิจกรรมที่ใช้แรง  

ใชท้กัษะการแขง่ขนั เรยีนมวยไทยกับครมูวยมอือาชพี 

ขี่จักรยานหรือเดินวิ่งท่องเที่ยวในชนบท ต่อด้วยการ 

นวดสปาหรือแช่นำ้าแร่เพื่อคลายกล้ามเนื้อ
 ทกุกลุม่ลกูคา้จะมกีารสอดแทรกด้วยอาหาร
สุขภาพ การพักผ่อนที่ดี การฝึกสมาธิในรูปแบบ 
ต่างๆ ทำาให้ครบความเป็น wellness อย่างแท้จริง
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 พัฒนาการของการประกอบกิจการ 
Wellness Center ในประเทศไทย จะมี
เปา้หมายในการตอบโจทยส์มัผสั ทัง้ 5 คอื 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แต่จากสถานการณ์

การระบาดของโควิด 19 ทำาให้ต้องเพิ่มเป้าหมาย

อีกหนึ่งอย่างนั่นคือ สุขอนามัย ท้ัง สุขอนามัย

ของสถานที่ สุขอนามัยของพนักงาน สุขอนามัย

ของชุดที่ผู้ใช้บริการสวมใส่หรือใช้รองรับร่างกาย

ระหว่างบริการ การซักล้างหรือเช็คทำาความสะอาด

ทั่วๆไปอาจไม่เพียงพอในการฆ่าเช้ือโรคท่ีมอง

ไม่เห็นด้วยตาเปล่า เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรคจะถูก

นำามาใช้เพื่อความมั่นใจของผู้มาใช้บริการ อาทิเช่น

การฆา่เชือ้โรคดว้ย UVC หรอื Ozone ซ่ึงมกีารใชใ้นการ

ฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลชั้นนำาทั่วโลกอยู่แล้ว และ

จากความมีช่ือเสียงด้านความควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควิด 19 ของมาตรการทางด้านสาธารณสุข

ของประเทศไทย ยิ่งทำาให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ

ในการใช้บริการของเวลเนส สถานประกอบการเอง

จงึตอ้งใหค้วามใสใ่จดา้นสขุอนามยัเปน็พเิศษ ไมล่ะเลย

หรือหย่อนยานกับมาตรการควบคุม ป้องกันและ

เฝ้าระวังภัยสุขภาพต่างๆ
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 ร้านอาหาร คืออีกหน่ึงกิจกรรมของการมุ่งสู่ 

Wellness Hub ของประเทศไทย ท่ีต้องประกอบด้วย  

3 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ อรอ่ย มปีระโยชนต์อ่สขุภาพ  และ

ถูกสุขอนามัย ร้านอาหารไทยที่นำาสมุนไพรไทย 

มาเปน็จุดขายจะสร้างจุดขายในกลุ่มนกัท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี เพราะสมุนไพรไทยมี 

ชื่อเสียงระดับโลกมายาวนาน กัญชาอีกหนึ่ง

สมุนไพรที่กำาลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 

สามารถนำามาใส่เมนูให้ลูกค้าได้ทดลองสร้าง 

ความแปลกใหม่เชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี    

 หากพูดถึง Wellness ของเมืองไทย  

สิ่งที่แรกที่ผู้คนนึกถึงคงเป็น การนวดสปา ที่มี 

ชื่อเสียงอันดับโลก หลายๆสถานประกอบการ  

เพื่อสุขภาพในปัจจุบันได้เพิ่มการให้บริการ 

ที่หลากหลายและครอบคลุมความเป็นเวลเนส 

มากขึน้ สิง่สำาคญัท่ีสดุท่ีจะตอ้งมคีวามสขุอนามัย

ปราศจากเช้ือโรค จะทำาอยา่งไรในการทำาใหเ้กดิ 

สขุอนามยัทีป่ราศจากเช้ือโรค และจะทำาอยา่งไร 

ที่จะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจในร้าน 

การมารับบริการที่ร้าน การสื่อสารในรูปแบบ

ต่างๆ มีความจำาเป็นต่อการรับรู้ของผู้มาใช้บริการ

โดยเฉพาะอย่างสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้อย่างรวดเร็ว  
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ท่องเที่ยวธรรมชาติ 

เมืองไทยความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีมีครบท้ัง

ป่า แม่นำ้า ภูเขา ทะเล เสริมสร้างกิจกรรมสุขภาพ

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติจะเพ่ิมมูลค่าให้กับ

สถานที่ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการก็จะได้ทำากิจกรรม

พร้อมกับเสพธรรมชาติไปพร้อมๆกัน กิจกรรมส่ง

เสริมสุขภาพทุกอย่างสามารถอยู่ในธรรมชาติได้

อย่างลงตัวโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ เช่นการนั่งสมาธิ

บนหาดทรายรมิทะเล การนวดบนยอดดอย เข้าคา่ย

ซ้อมมวยในปา่ ไมว่า่กจิกรรมไหนๆในประเทศไทยก็

เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

 ค่ายมวยไทย ท่ีผ่านมายังไม่ได้นำามา
นำาเสนอในการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพมากนกั แตเ่ป็น
หนึ่งในของดีเมืองไทยที่จะสร้างความน่าสนใจ
สร้างประสบการณ์เชิงสุขภาพและความรู้ให้กับ
นักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี นอกจาก
การออกกำาลงักายแลว้ โชวแ์มไ่มม้วยไทยยงัเปน็อกี
หนึ่งความประทับใจความสนุกตื่นตาตื่นใจให้กับ
ผูช้ม สอดแทรกดว้ยคลาสการสอนเทคนคิมวยไทย
เบื้องต้นให้ผู้สนใจได้ขึ้นเวทีเรียนรู้มวยไทยจาก
ครูมวยไทยอาชีพ ผู้ประกอบการค่ายมวยไทย
จะต้องเน้นความสะอาดของสถานที่เป็นสำาคัญ 
ค่ายมวยไทยทีเ่ปดิมานานแลว้แมส้ภาพจะเกา่บา้ง
แต่นี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ให้เห็นถึงความดั้งเดิม
ของค่ายมวย เพียงแต่เพิ่มเติมด้านความสะอาด
ของทุกมุมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
รวมทั้งมาตรการระยะห่างที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
ต่อสุขภาพของทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เรียน    
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 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าการใช้บริการเวลเนส

รูปแบบไหนในประเทศไทย สุขอนามัยจะเป็น

อันดับหนึ่งของปัจจัยหลักของผู้ประกอบการ  

ผู้มาใช้บริการจะม่ันใจและเท่ียวได้อย่างสบายใจ 

การไดร้บัมาตรฐานดา้นสขุอนามยัเปน็อกีหนึง่

สัญลักษณ์สำาคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ 

ผูม้าใชบ้รกิาร เชน่ Amazing Thailand Safety  

and Health Administration (SHA)  

เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข 

รวมทั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยว

เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำาให้

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ได้รับประสบการณ์ท่ีดี มีความสุข และมั่นใจ

ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้า

และบรกิารทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย
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Amazing Thailand Safety 

and Health Administration (SHA)
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เวลเนสประเทศไทย:
ก้�วต่อไปอย่�งไรดี

What’s next for Performing
Wellness Hub

อภิรดี หิรัญรามเดช
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 หากมองยอ้นไปชว่งกอ่นการระบาดของไวรัส 

Covid-19 นั้น บริการ Wellness ในไทยมีความ

หลากหลายและสามารถบำาบัดได้ครอบคลุมแนว

โน้มของเวลเนสโลก ผนวกกับศาสตร์การนวดของ

ไทย ส่งเสริมให้การเป็น Wellness Hub ของไทย

มีเอกลักษณ์และทำารายได้ให้แก่การท่องเที่ยวของ

ประเทศในรูปแบบของ Health & Medical Tourism  

เป็นอีกหนึ่งวิถีการท่องเที่ยวที่ภาครัฐส่งเสริมให้มี

การเติบโตเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยการเข้ามา

ใช้บริการเวลเนสของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น  

6 ประเภท ได้แก่

 นับตั้งแต่ปี 2020 ที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ  

Covid-19 กลุ่มบริการสุขภาพ Wellness technology และความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการถูกกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน การเปลี่ยนแปลง 

ด้านการดูแลสุขภาพได้ปรับเปลี่ยนจากการรักษาเป็นการป้องกัน คนท่ัวโลก 

ต่างป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโดยการมองหาเครื่องมือท่ีสามารถเพิ่ม 

ความสามารถของภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ให้เอื้อต่อการติดเชื้อ Covid-19  

ในขณะท่ีวัคซีนยังอยู่ในช่วงการพัฒนาไปพร้อมกับเชื้อโรคที่ทวีความรุนแรง 

มากข้ึน กอรปกับการเริ่มต้นฉีดพร้อมเก็บข้อมูลผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีด

วัคซีนไปพร้อมๆ กัน
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 1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหา

สุขภาพต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำาปี 

 2) กลุ่มนักท่องเท่ียวที่รักการนวดสปาและ 

ความงาม 

 3) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเน้นการปรับสมดุลสภาวะ

จิตใจ อารมณ์ เช่น โยคะ 

 4) การบวชเพือ่สบืสานวฒันธรรมของชาวไทย

พุทธ สร้างความโดดเด่นให้แห่งการทำาจิตใจ

  ให้สงบ มีพลัง

 5) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเน้นการผ่อนคลายและ

พักผ่อน

 6) กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 7) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเชิงกิจกรรมออกกำาลังกาย

 8) กลุ่มนักท่องเท่ียวเน้นการล้างพิษ หรือ  

detoxification และการรับประทานอาหารท่ีเหมาะกับ 

สภาวะร่างกายของแต่ละคน

 ในอีกมุมของการวิเคราะห์สภาวะ 

พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2020 ท่ัวโลกเข้าสู่

สงัคมผูส้งูอาย ุโรคทีเ่กดิจากการใชช้วีติ อาท ิ

NCD (Non-Communicable Disease)  

มีจำานวนเพิ่มขึ้น ความเครียด พักผ่อนน้อย  

การเข้าสู่โลกดิจิทัล การระบายของไวรัส 

โควิด 19 ทำาให้ ต้องทำางานจากท่ีบ้าน  

(Work From Home; WFH) โดยใช้แลป็ทอ็ป 

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ก่อให้เกิดโรค

คนเมือง (Office Syndrome) นิ้วล็อก  

บ่าตึง หลังแข็ง ปวดคอบ่าไหล่ ไมเกรน  

มากขึ้นเช่นกัน 
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แนวโน้มก�รดูแลสุขภ�พแบบ
เวลเนสของคนในยุคโควิด 19
 แนวโน้มการดูแลสุขภาพแบบเวลเนส

ของคนในยุคโควิด 19 ต้องการประสิทธิภาพ

ที่เห็นผลได้เร็วและสามารถปรับให้เหมาะสม

กบัความตอ้งการเฉพาะบุคคลได ้ (Personalized 

Healthcare) เริ่มต้นจากขั้นตอนการค้นหา

ต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย โดยการวิเคราะห์

ความสมดุลของร่างกายด้วยการตรวจร่างกาย

จากสารนำ้าในร่างกายซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง

สภาวะร่างกายในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์

โรคที่มีแนวโน้มท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต เช่น 

การตรวจยีนและโครโมโซม เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการออกแบบโปรแกรมเวลเนสที่

เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล

 การเสิร์ฟตรงสุขภาพถึงตัวผู้ใช้บริการก็เป็น

อีกหนึ่งขั้นตอนที่คนในยุคโควิด 19 สามารถเข้าถึง

การรักษาได้ทันท่วงทีผ่านทางช่องทาง internet 

อาทิ line หรือ VDO call การปรึกษาแพทย์ทาง

ออนไลน์ ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการตาม

กฎหมายที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้การส่งตรงการ

ปรนนิบัติร่างกาย (treatment) ไปให้บริการแก่

ลูกค้าถึงที่พัก หรือบริษัทและองค์กร เพื่อให้การ

เขา้ถงึเวลเนสได้ทัว่ถงึไมว่า่จะเปน็กลุม่อายไุหนและ

ไลฟ์สไตล์ต่างๆ

 ด้วยมลภาวะทัง้ทางอากาศ หรือแมแ้ต่อาหาร

และนำา้ทีร่บัประทานเขา้ไป การลา้งสารพษิออกจาก

ร่างกายเพื่อสุขภาพที่สมดุล ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น

ท่ีคนเมืองยุคใหม่ให้ความสำาคัญ การล้างพิษทาง

หลอดเลือด เช่น การทำาคีเลชั่นด้วยการดึงโลหะ

หนักออกจากร่างกาย การรับประทานอาหารที่

ปลอดสาร การดทีอ็กซล์ำาไลเ้พ่ือขจดัสารพษิตกคา้ง 

ล้วนแต่เป็นแนวทางในการปรับสมดุลให้ร่างกาย

มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยที่อาจเข้ามา

คุกคามได้
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 นอกจากนี้การใช้เคร่ืองมือและข้อมูลเพื่อ 

ตรวจวิเคราะห์การทำางานของร่างกายแบบ real time  

เช่น การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ชีวิตประจำาวัน 

การเต้นของหัวใจ การวัดปริมาณออกซิเจนใน

ร่างกาย การวันคุณภาพการนอน ก็เป็นอีกหนึ่ง

แนวทางในการป้องกันร่างกายจากอาการเจ็บป่วย 

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า  

wellness tracking ส่งผลดีให้ร่างกายมีสภาวะ

สมดุล และแข็งแรง 

  จากข้อมูลเบื้องตนทั้งหมด ทำาให้มี

การออกแบบโปรแกรมปรนนิบัติร่างกาย (body  

treatment) ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้

บริการได้อย่างครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ของ

เวลเนสคือการเป็นการแพทย์เชิงป้องกันแทนที่

การแพทย์เชิงรักษา ส่งเสริมให้มีชีวิตยืนยาว 

อย่างมีสุนทรียะ

 หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  

แนวโน้มการท่องเที่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนไปตาม

ยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้ ท่ีจะมาเข้ารับการ

บริการที่เปลี่ยนแปลงไป (อ้างอิงจาก The Future 

of Wellness 2021: Global wellness Summit)  

ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มของบริการ

เวลเนสไว้ ดังนี้

 1) เวลเนสธุรกิจบันเทิง มองเห็นโอกาสทาง 

ธุรกิจในกลุ่มเวลเนส การออกกำาลังกาย โดยดูจาก 

ช่องโทรทัศน์ พร้อมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Netflix  

หรือ HBO ทีส่่งผ่านการบำาบดัสภาวะอารมณ ์(Mind-

Meditation) ผ่านทางช่องทาง Smart-TV แอพพลิเคช่ัน 

ท่ีชว่ยทำาใหห้ลับสบาย สงบ เปน็อกีหนึง่ชอ่งทางธรุกจิ

ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

 2) การสรา้งสมดุลภมูคิุม้กันในรา่งกายจะเข้า

มาแทนทีก่ารกระตุ้นภมูคิุม้กนั (Immune System 

Stimulation) มีการศกึษาเพิม่เตมิพบวา่ การทำาให้

ภูมิคุ้มกันร่างกายมีความเสถียรจะช่วยสร้างความ

แข็งแรงของร่างกายไม่ให้ป่วย ซึ่งทำาได้โดยการเพิ่ม

ความแข็งแรงทางจิตใจด้วยการเดินทางเที่ยว เพื่อ

ลดความเครียดในร่างกาย การรับประทานอาหารที่

มีประโยชน์ก็จะช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันร่างกายให้มี

ความแข็งแกร่งมากขึ้น
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 3) การออกแบบสถานที่พักและสถานที่ให้

บริการท่ีตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการใช้งานควบคู่

ไปกับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกัน 

เช่น การออกแบบสภาวะการหมุนเวียนอากาศที่ดี 

เพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ในระหว่างการใช้บริการ 

การออกแบบแสง สี เพื่อส่งเสริมการทำาทรีทเม้นท์

ปรนนิบัติร่างกายให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการ

ออกแบบสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายอารมณ์และ

บำาบัดจิตวิญญาณของผู้เข้ารับบริการ ช่วยให้การ 

ปรนนิบัติร่างกายสามารถบำาบัดได้ครบตั้งแต่ รูป รส 

กลิ่น เสียง สัมผัส จิตวิญญาณและจินตนาการ

 4) การหายใจที่มีคุณภาพสามารถสร้าง

สุขภาพดีได้ การหายใจลึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานของสมอง ร่างกายและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้

แก่ร่างกายด้วย ดังนั้นการฝึกหายใจ 

(breath workout) สามารถทำาให้

ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้จากภายใน

 5) การดูแลแบบ Healthcare & Wellness  

จะมคีวามใกลเ้คยีงกันมากข้ึน จากเดิมทีเ่วลเนส

จะเนน้การดูแลสุขภาพเชงิปอ้งกนั เปน็การบำาบดั

ที่ไม่ใช่เพียงร่างกายภายนอก หากรวมถึงการ

บำาบัดสภาวะจิตใจและอารมณ์ ในขณะที่เฮลท์

แคร์เปน็การรักษาสำาหรับผู้ทีป่ว่ย แต่ต่อจากนีก้าร

บำาบัดทั้งสองแบบจะมีความเกี่ยวโยงกันมากขึ้น 

โดยการรักษาแบบเฮลท์แคร์จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

หากเพิ่มเติมสุนทรียะในการรักษา การเพิ่มเติม

การดูแลดุจด่ังโรงแรม 5 ดาว รวมถึงการตรวจ 

เพื่อการวางแผนป้องกันการป่วย จะช่วยทำาให้

เฮลท์แคร์มีสามารถดูแลสุขภาพได้ลึกมากขึ้น  

ในขณะที่เวลเนสที่เป็นการดูแลสุขภาพแบบทาง

เลอืกจะเริม่มแีพทยท์ีส่ามารถใหค้ำาแนะนำาผูม้าใช้

บริการให้ได้รับผลการบำาบัดที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น

 6) การกระจายเวลเนสควรให้ไปถึงคน 

ในทกุๆ กลุม่ ไมว่า่จะชนชาติไหน ชว่งอายเุทา่ไหร่ 

สามารถเข้าถึงการให้บริการได้เสมอ
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 7) โลกยุคดิจิทัลท่ีเข้ามาในช่วงโควิด 19  

ทำาให้การประชุมและการพบประสังสรรค์

เปลีย่นแปลงไป การใชเ้ทคโนโลยทีางการสือ่สาร 

แพลทฟอร์มต่างๆ ในการพูดคุยหรือประชุมกัน 

ทำาให้การสือ่สารเปน็ไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ มี

ประสทิธิภาพ รวมทัง้สามารถรวมคนท่ีคนมคีวาม

สนใจรว่มกนัมาพดูคยุกนัอยา่งเปดิเผย เชน่ Club 

House รวมทั้งก่อให้เกิดผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคม

ออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามเนื้อหาสาระด้านสุขภาพ

ที่เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ (Influencer) 

หรอื บคุคลทีท่ีม่อีทิธพิลทางความคดิตอ่ผูบ้รโิภค  

(Key Opinion Leader; KOL) ซึ่งหัวข้อยอด

นยิมในการสือ่สารของโลกใหมคื่อ สขุภาพ ความ

ปลอดภัย และภูมิคุ้มกัน โลกใหม่หลังโควิด 19 

คือ การเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและทรงพลัง 

 8) โลกการเงินจะไม่ใช่โลกเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป 

การบริหารเงินและการเช็คสุขภาพทางการเงินจะเป็น

อกีหนึง่ปจัจยัทีค่นใหค้วามสำาคญั การวางแผนทางการ

เงินและใช้เงินอย่างมีวัตถุประสงค์จะเป็นอีกหนึ่งข้อท่ี

คนในโลกหลังโควิด 19 ให้ความสำาคัญ

 9) การท่องเท่ียวแบบใหม่หลังโควิด 19  

หลังจากที่คนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน หรือพ้ืนที่เดิมๆ 

หลังจากการบรรเทาโควดิ 19 การทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ 

หรือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีแนวโน้มได้รับความ

นิยมมากข้ึน ต่อไปคนจะวางแผนการท่องเท่ียวไม่ใช่

เพียงแค่ความสนุก หากว่าแผนการท่องเที่ยวเพื่อเติม

พลังให้แก่ร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมองและ

บำาบัดสภาวะจิตใจ การเข้าหาธรรมชาติ รับพลังจาก

ธรรมชาติ สามารถทำาให้ร่างกายและจิตใจมีแข็งแรง

และสมดุลมากยิ่งขึ้น
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ดังนั้น หากจะมองถึงอนาคตของ 
Wellness Hub ของประเทศไทย การตอบโจทย์พฤติกรรม

นักท่องเที่ยว การออกแบบชุดบริการ (package)  
ให้ตรงตามกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนไปในยุคโควิด 19 

อีกทั้งผสานจุดแข็ง 
ของเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเวลเนสของไทย

จะสามารถสร้างความแตกต่างจากประเทศรอบข้าง 
เป็นเวลเนสที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มคน  
เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย 

มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุนทรียะ
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 ขอขอบคุณ
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พันธุ์ทิพย์สุด� โปษย�นนท์ ( พี่ต�อม)

 “พีต่อ๋ม” เป็นสาวอกัษรเอกการละครของรัว้สชีมพเูมือ่หลายสบิปกีอ่น 

ท่ีชีวิตผกผันให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสาวแบงค์อยู่ถึงกว่าสิบปี ต้ังแต่เริ่มงาน

ที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) มาจนถึง

ยา้ยไปอยูฝ่า่ยการธนาคารต่างประเทศของธนาคารนครหลวงไทย ( ปจัจบัุน คอื

ธนาคารธนชาต) จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าหน่วย

การธนาคารต่างประเทศ ฝ่ายบริหารการเงินของธนาคาร หลังจากนั้น

จึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักเขียนอิสระ มีงานเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ 

ความงาม และบุคลิกภาพให้กับนิตยสารหลายเล่ม อาทิ นิตยสารแอล 

(ประเทศไทย) นิตยสารกุลสตรี นิตยสารเซ็นทรัลพรีเมียร์ และเป็นวิทยากร

ด้านบุคลิกภาพและความงามให้กับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ 

เป็นครั้งคราว 
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 มีความสุขกับการเขียนและการสอนเหล่านี้ 

อยู่ สิบกว่ าปี ไปพร้อมกับการดูแลครอบครัว  

จากนั้น ฟ้าก็ลิขิตให้กลับมาทำางานประจำาอีกครั้งหนึ่ง 

ในตำาแหน่งบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร เฮอร์เวิลด์ 

ประเทศไทย (her อ) นิตยสารหัวนอกของค่ายจีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี่ ทำานิตยสารนี้ร่วมกับทีมงานตั้งแต่ยัง

เป็น mock-up มาจนถึงวันสุดท้ายที่นิตยสารที่เป็น

สิ่งพิมพ์ปิดตัวลง รวมเวลาทั้งหมด 13 ปี พี่ต๋อมจึง

เป็นบรรณาธิการบริหารคนเดียวของนิตยสารภาค

ภาษาไทยเล่มนี้
 ปัจจุบัน นอกจากการเป็นนักเขียนนักแปล

อสิระในสายทอ่งเทีย่ว อาหารและสุขภาพความงาม  

ซึ่งเป็นงานที่รักมาโดยตลอดแล้ว พี่ต๋อมก็ยังมี 

เพจเล็กๆ อีกสองเพจ เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยน 

สาระด้านไลฟสไตล ์สขุภาพและความงาม ทีอ่ยากเลา่  

และพี่ต๋อม ก็ยังเป็นหนึ่งในทีมคณะทำางานท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism Brain Bank) 

ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อ.พ.ท. 

ให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชน เป็นการใชป้ระสบการณ์ทีม่ีมาเพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัดต่างๆ 

ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษของประเทศไทยอีกด้วย    
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VASU SURATTIANTRA  
วสุ สุรัติอันตร�

Date of Birth:  03 January 1976

Address:  226,228,230 Bumrungmaung Rd. Samranrat,  

   Pranakorn, Bangkok, Thailand 10200

Tel:    +66 (0) 88 888 8585 |

Email:   vsurattiantra@panpuri.com

Instagram:  tumvasu

Facebook:  tumvasu

Website:  www.panpuri.com

Responsibility 
Leads and manages all sales and marketing activities of the spa 

services department to ensure all goals are achieved. Activities 

include: client account management, relationship management, 

sales performance management, pricing strategy and the 

defi nition of commercial terms and conditions.
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EDUCATION
UNIVERSITY OF SHEFFIELD | Sheffield, United Kingdom

Master of Science (M.Sc.) in Information Management           1997 – 2001

BANGKOK UNIVERSITY | Bangkok, Thailand

Bachelor’s Degree in Economics      1993 –1997

PROFESSIONAL EXPERIENCE
PURI COMPANY LIMITED | Bangkok, Thailand

Co-Founder & Executive Director                      2003 – Present 

ABOUT PAÑPURI
Born in Thailand, PAÑPURI offers clean beauty skincare and wellness lifestyle experiences 

inspired by age-old beauty and wellness traditions of the East. We believe clean beauty 

is about taking care of yourself from inside out, and knowing that your well-being is  

connected to everything around you. Each PAÑPURI formulation is a modern expression of 

this belief—each ingredient hand-picked, sustainably-sourced and screened through our 

proprietary ZeroList™ standard that prohibits over 2,300 questionable ingredients, so that 

you experience true clean beauty that is good, effective and necessary—for a happier, 

healthier and more beautiful you.
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CERTIFICATION & TRAINING
 Academy of Business Creativity: ABC 
Class #5 (2016) | Sripatum University
 Spa Operator Certificate (2013) Ministry 
of Public Health, Thailand

PROFESSIONAL ACTIVITIES
 THAI SPA ASSOCIATION MEMBERSHIP 
COMMITTEE CHAIR (2013- present)
 •  Responsible for representing  

both domestic and international  
member interests within Thai Spa  
Association, spearheading new  
member acquis i t ion, leading 
Marketing & Public Relations activities  
as well as Event planning.

 •  Part of the TSPA board delegation  
reviewing the inspection process and 
conditions of ASEAN Spa Services  
Standard with the Department of 
Tourism.

 •  Keynote speaker “Spa Management &  
Service Excellent” for TSPA and 
Ministry of Health 

ABOUT PAÑPURI
Born in Thailand, PAÑPURI offers clean  
beauty skincare and wellness lifestyle  
experiences inspired by age-old beauty  
and wellness traditions of the East. We believe  
clean beauty is about taking care of yourself from 
inside out, and knowing that your well-being is  
connected to everything around you. Each 
PAÑPURI formulation is a modern expression 
of this belief—each ingredient hand-picked, 
sustainably-sourced and screened through 
our proprietary ZeroList™ standard that  
prohibits over 2,300 questionable ingredients, 
so that you experience true clean beauty 
that is good, effective and necessary—for a 
happier, healthier and more beautiful you.
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PAÑPURI WELLNESS
 A one-stop haven for all things  

wellness, the newly-opened PAÑPURI 

WELLNESS invites guests to step into a 

world of new experiences while discovering  

wellness and inspiring them to live 

healthier lifestyles. Located on the 12th 

Floor of Gaysorn Tower at Gaysorn Village 

in Bangkok, PAÑPURI WELLNESS evokes a 

calm ambiance to inspire guests to find 

a balance in their everyday lives despite 

being exposed to 21st century urban  

issues such as stress, sleep, fatigue and 

pollution.

 Spanning 1,918 square meters of  

wellness space, this urban retreat houses  

a suite of facilities, complemented with  

the finest natural and organic materials  

to promote rejuvenation and long-lasting 

vitality. PAÑPURI WELLNESS provides a  

holistic approach to wellness, incorporating  

organic spa treatments, natural and organic  

F&B, wellness studio and Bangkok’s largest 

hydrothermal facilities comprised of five 

male/female onsen pools (Kusatsu Onsen,  

Soda Bath, Vitality Pool, Cold Plunge Pool and 

Seasonal Onsen), steam room, Himalayan  

salt sauna, akasuri scrub room and onsen  

relaxation room. The spa area also employs  

Blueair, a top-of-the-line air purifying system,  

in its premises to quietly protect against the  

harmful effects of poor air quality. Guests are 

guaranteed to breathe in clean, fresh air devoid  

of dust, allergens and other micro-particles 

that cause respiratory discomfort.
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>CURRICULUM VITAE<
PERSONAL DETAILS:
Name: Anette Schlemmer
Mobile: +66 0898 369 424
E-Mail: anette.schlemmer@googlemail.com
Skype: AnetteSchlemmer
Birthday: 14.04.1975
Place of birth: Munich
Marital status: divorced

NOMINATION
Nominated as the Best Spa Manager of the Year 2019 (Germany, Austria, North Italy)

EDUCATION:
Stamford University Bangkok General Management 2013-2014
Degree: Master of Business Administration  2014

University of Applied Sciences (www.hm.edu) 1998 - 2002
Major in Marketing, Insurance & Human Resource 
Degree in Business Administration 2002

Higher Vocational School (Berufsoberschule) Sept 1996-1998
University-entrance diploma A-Level (Abitur) 1998

Apprenticeship in hotel management at the Holiday Inn 
Crowne Plaza in Munich 1991 – 1994
Apprenticeship Diploma (IHK) 1994

WORK EXPERIENCE GERMANY

Grand Hyatt Berlin Club Olympus www.berlin.grand.hyatt.com
> Spa Manager < since May 2015

Grand Hyatt Berlin 5 Star Hotel, 342 rooms & suites, 3 restaurants, 1300 sqm banqueting facilities, 
950 sqm rooftop Spa & Fitness (fully equipped gym,15X5 Meter infinity pool, 6 treatment rooms, and 200  sqm roof top terrace 
for outdoor activities) 

• Managing a team of 34 people
(including freelancer and part time worker)

• Scheduling staff & therapists
• Annual forecast and budget planning
• Motivation of the team - so they can be their best
• Setting standards, implementation of new services
• Constantly monitoring service quality, Hyatt Standards &

cleanliness
• Selection and implementation of a new Spa software

(TAC)
• Development of new sales & marketing activities

to raise revenue

• Membership guest relationship management 215
Members

• Authoring monthly  health related newsletters
• Creation of  a new spa brochure
• Monitoring of competitors and KPIs
• Managing supplies within the budget
• Continually developing and coaching of spa team
• Maintaining and developing beneficial relationships with

business partners, members, guests and team
• Implementing Group Fitness classes and scheduling

personal trainings

Adlon Spa by Resense www.kempinski.com
>Receptionist & Team Leader Spa< Nov 2014 - May 2015 

Luxurious 5 Star Adlon Hotel, 307 rooms , 78 suites, 3 restaurants,  15 banqueting facilities, 
Adlon Spa by Resense 13 treatment rooms, Pool & Fitness

• Being in charge of scheduling staff and therapists
• Handling freelancer scheduling and billing
• Handling of guest inquiries & guest relations
• Monitoring competitors

• Motivation of the team
• Increase sales activities
• Creation of unique guest experiences

Anette Schlemmer 
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น�ยจิโรจ  สินธว�นนท์            

ตำาแหน่งปัจจุบัน    ที่ปรึกษาอาวุโส 

       วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์      0 2579 1592 , 02 579 5624  

โทรสาร        0 2579 1592

โทรศัพท์มือถือ    093-556-4599

สถานที่ปฏิบัติงาน   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       คลองหลวง ปทุมธานี 12120
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งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสำาเร็จแล้ว

 1. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพอย่างยั่งยืนในแหล่งนำ้าพุร้อนในประเทศไทย” 

โดยงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 2. โครงการวิจัย เรื่อง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์ 

สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีภายใต้ความตกลงการยอมรับคุณสมบัติ 

ร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน”โดยงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2560

 3.  โครงการวิจัย เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภายใต้นโยบาย

ศูนย์กลางทางการแพทย์ : ความรอบรู้ของผู้รับบริการและการพัฒนากระบวนการบังคับใช้

กฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล” โดยงบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ปีงบประมาณ 2560

 4.  โครงการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าความรู้

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไทยในเส้นทางสายนำ้าพุร้อน

ของประเทศไทย : กรณีศึกษา บ่อนำ้าพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

และบ่อนำ้าพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำาปาง" โดยการสนับสนุนของ

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

 5. โครงการศกึษาเปรยีบเทียบปจัจัยแวดลอ้มทางการพฒันาของพืน้ทีต่ามยทุธศาสตร์

การพฒันาเมอืงบริการสุขภาพ โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากสำานกับริหารการสาธารณสขุ 

สป. ปีงบประมาณ 2559
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ธนิต วิรัชพันธุ์
  สำาเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์จาก California State University of Los 

Angeles สหรัฐอเมริกา 

  ทำางานและอาศยัอยูใ่นสหรฐั อเมรกิาเปน็เวลา 13 ป ี

ก่อนกลับมาทำาธุรกิจที่เมืองไทย 

  ปจัจบุนัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 5 บริษทั บรษิทัลา่สดุ

คอื บรษิทั เคนโค ออนเซน็ จำากดั ให้บรกิารแชน่ำา้ออนเซน็

แบบญีปุ่น่และนวดสปา ต้ังอยูใ่นเขตบางแสน จงัหวัดชลบรีุ 

ซึ่งนำานวัตกรรมการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC มาใช้ในการ

บำาบัดนำ้าแช่ออนเซ็นและภายในห้องสปา
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PERSONAL
Name :  Apiradee Herunramdej
Nationality : Thai
Address :  384/206 Srivieng, The Trust city, 
  Nwamwongwan 25 Muang, Nontaburi 11000
mobile :  062-442-4998
Email :  apiradee.rose@gmail.com

PERSONAL
EDUCATION
2005 :  School of Anti-Aging and Regenerative 
  MedicineMae Fah Luang University Hospital
Degree :  Master of Science program in AntiAging and 
  Regenerative Medicine
2003-2005 :  Chulalongkorn University
Degree :  Master of Arts EIL(English as an International 
  Language Program) Faculty of Arts
1993-1996 :  Chulalongkorn University
Major :  English-French
Degree :  Bachelor of Education Chulalongkorn 
  University Faculty Education 
  (Secondary Education)

อภิรดี หิรัญร�มเดช
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SUSTAINABLE ACTIVITIES 
Academic Support
- Key speaker “Service blueprint in Wellness industry” Lanna 

spa seminar 2019. Faculty of Nursing, Chiangmai University, 
Thailand

- Key speaker “Service blueprint in Wellness industry”  
Wellness seminar and workshop 2019. Department of Health 
Service support, Ministry of Public Health, Thailand

- Key speaker “Wellness 4.0” Thai spa association seminar 2018, 
Hong Kong

- Key speaker “Green spa” Sustainable Cosmetics Summit-Asia 
Pacific 2013, Hong Kong

- Key speaker“Know customer need in spa industry”  
Cosmoprof-Asia 2013, Hong Kong

- Key speaker“Find your Fabulous 2013” Medical Tourism 
Campaign, TAT Thailand

- Lecturer “Spa Management and Design”, Faculty of  
Architecture, Bangkok University

- Lecturer “ Spa management & Service Operation”  
Service Operation Management Program, School of  
ManagementMAHIDOL UNIVERSITY

- Lecturer “Spa Management and Service Operation”  
Exchange student program,Rangsit University
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Social Support
Joining project “Youth Ready for Work  
for life 2018-1019” World Vision foundation, 
ThailandJoining Charismas Tree Charity  
Pro ject  to ra i s ing  fund for  the  
“Hematological Cancer Research”  
Thai Red Cross and Living Living etc. 
magazineSupport Product and Service  
“The Sk i l l  Development Center  
for the Blind” Foundation for the Blind  
in Thailand under Royal Patronage  
of H.M. THR QUEENIn charge “Education  
committee Chair” Thai spa association, 
Thailand

- Lecturer “Marketing in Service industry” 
MBA program, THAMMASART UNIVERSITY

- Lecturer “Business creativity”Integrated 
Bachelor’s and Master Degree Program in 
Business and Accounting. THAMMASART 
UNIVERSITY

- Lecturer “English for Airline industry” 
 Secondary Educat ion program,  
Faculty of Education CHULALONGKORN  
UNIVERSITY

- Lecturer “English for Spa business” 
Faculty of Arts, CHULALONGKORN  
UNIVERSITY

- Lecturer “English for Airline industry” 
Faculty of Arts, SOUTH EAST BANGKOK  
 UNIVERSITY

- Lecturer “English for Spa Industry 
focus on Therapist”Faculty of Arts,  
SOUTH EAST BANGKOK UNIVERSITY
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THAILAND
HEALTH TOURISM

สู่เส้นท�งสุขภ�พส�ยประเทศไทย 
The Journey To Thailand 

Health Tourism EP.1


