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บทคัดยอ
บทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย
ซึ่งกลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย
1.2 ลานคนตอปในขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยใน
ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท และ 96,930 ลานบาทตามลําดับ และมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนือ่ งตามจํานวนนักทองเทีย่ วตางชาติทเี่ ดินทางเขามาในประเทศไทยอีกทัง้ สอดคลองกับกระแส
การทองเที่ยวที่ผูคนหันมาใหความสนใจกับการใสใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสที่ดี
ของประเทศไทยดวยจุดแข็งทีเ่ ปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน อาทิเชน ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล
รูปแบบและวิธีการรักษาจากภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงปจจัยสงเสริมดานการเดินทางเขาสูภูมิภาคนี้
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Abstract
This article is aimed to study about Thailand’s Wellness Tourism. Wellness, which is an
important tool that can drive Thailand’s Tourism Industry. The study is found that there are
averagely 1.2 million Foreign Patients per year access to service in Thailand while the data from
Kasikorn Research Center estimated income from Wellness Tourism in 2015 is worth about 100,000
million baht. And the Ministry of Tourismand Sports estimates the revenues from Wellness Tourism
in 2015 is worth about 96,930 million baht, which is expanding more and more to the amounts of
foreign visitors visited Thailand. At present, trends of self - healthy care is widely spread
throughout Thailand, so this is such a good opportunity of the country to be centered as a tourist
destination in this region. Furthermore, Thailand has advantages in competitive capacities towards
Natural Tourism Resources, Human Resources, Local Wisdom in Thai Traditional Medical Cares,
including capacities of accessibility intothe region.
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Thailand Wellness Tourism, ASEAN Communities, Competitive Capacities

บทนํา
ปจจุบนั การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพหรือทองเทีย่ วเชิงอายุวฒ
ั นะ (Wellness Tourism) เปนการทองเทีย่ ว
ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาดูแลสุขภาพ จึงสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นตามจํานวน
นักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามาสูป ระเทศไทย ซึง่ จุดแข็งทีส่ าํ คัญของประเทศไทยอันนับวาเปนปจจัยขอไดเปรียบ
อยางมากคือ ทรัพยากรการทองเที่ยวตามธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพร การแพทยแผนไทย กีฬาทองถิ่น
ศาสนา ตลอดจนความเปนมิตรตอนักทองเที่ยว จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามา
เพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 1.2 ลานคนตอปในขณะที่ Kasikorn Research Center (2012)
ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยในปพ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท
และ 96,930 ลานบาทตามลําดับรวมถึงชื่อเสียงดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในระดับสากล
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
ไทยในยุคที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของกลุมประเทศอาเซียนที่ตางใหความสําคัญและการพัฒนารูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย ที่มุงเนนนโยบายการเปนศูนย
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวอิสลาม ประเทศสิงคโปรที่มุงเนนการดําเนินนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวเจาะกลุมตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยขั้นสูง (Kasikorn Research Center, 2012)
กลาวไดวาตางดําเนินการตามนโยบายเพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชีย
(Medical Hub of Asia)
ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหขีดความสามารถทางการแขงขันจากขอมูลตางๆ ของคูแขงและตําแหนงใน
การแขงขันของประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
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ประเทศทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเลิศ (Best Practice Study) ซึง่ พบวา ประเทศสิงคโปรเปนคูแ ขงทีส่ าํ คัญของประเทศไทย
และมีความไดเปรียบในการแขงขันทางการทองเทีย่ วในหลายๆ ดาน จากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ในดานสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย และการดําเนินนโยบายและกลไกเชิงรุกทีช่ ดั เจนจากการจัดตัง้ คณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศสิงคโปร ไปสูก ารเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมภิ าคเอเชีย แมประเทศสิงคโปร
จะมีคูแขงที่สําคัญและมีความไดเปรียบในการแขงขันหลายๆ ดาน แตประเทศไทยก็ยังคงเปนประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชียอยู
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตามมาตรฐานการบริการดานการทองเทีย่ ววาดวยเรือ่ ง การจัดบริการในสถานประกอบการทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพของ Department of Tourism (2014, 2) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพคือ กิจกรรม
ทางการทองเทีย่ วทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยไดรบั การบริการเชิงสุขภาพ (Wellness Services)
อันหมายถึง การใหบริการที่สงผลใหเกิดความผาสุก (Wellness) อาทิเชน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด หรือประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงโปรแกรมการลดนํ้าหนัก
การฝกโยคะ ไทเกก และการทําสมาธิ เปนตน นอกจากนี้การทองเที่ยวทางการแพทยเปนกิจกรรม
การทองเทีย่ วทีม่ คี วามเกีย่ วของกับการใหบริการเชิงสุขภาพเพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ วมีสขุ ภาพทัง้ รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณนั่นเอง (Wellness Services) โดยอาศัยผูใหบริการ (Wellness Manual Therapist)
หรือพนักงานผูใหบริการโดยตรง อาทิเชน การนวดแผนไทย การนวดเทา การนวดนํ้ามัน การนวดกดจุด
การขัดตัว การหอตัว และการพอกโคลน เปนตน
สอดคลองกับการใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดย Sonthiruk (2010, 3) วาเปน
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ หรือการทองเทีย่ วเพือ่ อายุวฒ
ั นะ หรือ Wellness Tourism เปนการเดินทางทองเทีย่ ว
เพือ่ หลีกหนีออกจากสิง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความทุกขจากการใชชวี ติ ประจําวันไปสูส ถานทีท่ สี่ งบสบายอันเปนจุดหมาย
ปลายทางในการ “ปรับสภาพ” หาความ “ลงตัว” ใหการดํารงอยูข องชีวติ ซึง่ จะเปนประสบการณการทองเทีย่ ว
ที่นักทองเที่ยวไดรับผานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากกิจกรรมการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นซึ่งจุดหมายปลายทาง
(Wellness Destination) นั้นเปนปจจัยที่สําคัญ โดยสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงจะตองทําการพัฒนาให
สามารถรองรับตอความตองการของนักทองเที่ยว ตอบสนองตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวยหรือ
นั ก ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพกลุ  ม นี้ มั ก มี ก ารปฏิ บั ติ ฝ  ก ฝนกิ จ กรรมเหล า นี้ อ ยู  ใ นชี วิ ต ปกติ ที่ บ  า น อาทิ เ ช น
การรับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ รวมไปถึงการใชเวลาแตละวันในการฝกทําสมาธิ การนวดผอนคลายบําบัด
โดยนักวิชาการมีความเห็นที่ตรงกันวา นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญจะอยูในชวงอายุประมาณ 40-55 ป และ
เปนเพศหญิง
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ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพนัน้ สามารถแบงไดตามจุดมุง หมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรม
การทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้
(E-sichaikun, 2014, 170-173)
1. การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
เพือ่ พักผอนหยอนใจ เยีย่ มชมสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีม่ คี วามสวยงามตามแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพือ่ การเรียนรูว ถิ ชี วี ติ โดยจัดสรรเวลาสวนหนึง่ จากการทองเทีย่ วมาทํากิจกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพทัง้ ในสถานที่
พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาทิเชน การอาบนํ้าแร/
นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด และวารีบําบัด เปนตน โดยจุดประสงค
หลักของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัด
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรคทาง
สังคมเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพทีด่ กี บั ผูอ นื่ ในระหวางการทองเทีย่ ว โดยการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนัน้ สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมนํ้าหนักตัว การนิยมเลือก
รับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีม่ ปี ระโยชนตอ สุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏิบตั สิ มาธิ
ตลอดจนการใชยารักษาโรคจากสมุนไพร
2. การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเที่ยว
เพือ่ พักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึง่ มาทํากิจกรรมเพือ่ การบําบัดรักษาโรคหรือฟน ฟูสขุ ภาพตางๆ อาทิ
เชน การตรวจรางกาย การทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเพื่อการรักษา การผาตัดเสริม
ความงาม หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือบางครั้ง
เรียกวา การทองเที่ยวเชิงแพทย (Medical Tourism) กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะประกอบ
ดวยกิจกรรมการทองเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ การทองเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุล
ของอาหาร การเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ขจัด
ความเครียด และปรับความสมดุลใหแกรางกาย
สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและความตองการดานการตลาด
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจอื่นๆ มากมาย
โดยเฉพาะในการทองเที่ยวรูปแบบเฉพาะกลุมประเภทอื่นๆ อาทิเชน การทองเที่ยวเชิงทําอาหาร (Culinary
Tourism) การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ทั้งนี้
เนือ่ งมาจากนักทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทีเ่ ดินทางทองเทีย่ วทัง้ ในประเทศหรือระหวางประเทศมักจะมีวตั ถุประสงค
รองของการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทอื่นได จากขอมูลของ Global
Wellness Economy Monitor (Global Wellness Institute, 2017, 17-18) พบวา มูลคาของการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของโลกในปพ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับโครงสรางประชากรคนสูงวัยที่มีมากขึ้น
ประกอบกับการเกิดโรคจากการทํางาน ความเครียดจากรูปแบบการดํารงชีวิต ซึ่งลวนแตปจจัยสงผลใหผูคน
หันมาใสใจดานการรักษาสุขภาพเชิงปองกันมากขึ้น รวมทั้งประชากรในประเทศกําลังพัฒนามีฐานะดีขึ้น
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ทําใหเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) นั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยพบวามีขนาดประมาณ
3.4 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ อันมีธุรกิจที่เกี่ยวของที่ประกอบดวย สปา นํ้าพุรอน ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง อาทิเชน ธุรกิจสงเสริมความงามและ
การชะลอวัย (Beauty & Anti-Aging) รวมถึงการออกกําลังกายเพือ่ ดูแลรักษารางกาย (Fitness & Mind-Body)
เปนตน
จากการวิเคราะหสถานการณความตองการดานการตลาด (Market and Demand Analysis) ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพโดยรวมพบวามีแนวโนมความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นตามลักษณะอายุเฉลี่ยของประชากร
โลกที่เพิ่มขึ้นจากอายุเฉลี่ยที่ 48 ป ในป ค.ศ.1955 เปน 67 ป ในป ค.ศ. 2004 ที่ผานมา ประกอบกับจํานวน
ประชากรโลกมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยคาดการณวาในป ค.ศ. 2050 จะมีประชากร
โลกสูงถึง 9,300 ลานคน ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีสัดสวนการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 5,400 ลานคน สงผลใหคาใชจาย
ดานสุขภาพของโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกๆ ป อีกทั้งความตองการของชาวตางชาติที่เดินทางเขามารับ
บริการทางสุขภาพนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีผูปวยชาวตางชาติเขามารับบริการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนือ่ ง และมีจาํ นวนผูเ ขามารับบริการสูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ จากสถิตชิ าวตางชาติทเี่ ขามารับบริการ
ทางการแพทยในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยตั้งแตพ.ศ. 2544-2547 ซึ่งนับวามีอัตราสวนเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 27.2 ตอป โดยสวนใหญมาจากญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย (จีน/ไตหวัน) ซึ่งเปน
ฐานตลาดหลักที่มีอยูเดิม และหากพิจารณาตามรายประเทศ จะพบวากลุมประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง
และเอเชียใต ซึ่งนับวาเปนกลุมตลาดนักทองเที่ยวใหมที่ควรใหความสําคัญ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวสูง
ในชวงที่ผานมา (The Office of SMEs Promotion, 2014, 18)
สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพไทยในภูมิภาคอาเซียน
ดวยสภาวะความตึงเครียดจากงานและสังคมเมืองในปจจุบัน รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัย
ต า งๆแทนการรั ก ษาพยาบาลที่ มี ค  า ใช จ  า ยสู ง กว า เป น ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลให ผู  ป ระกอบการด า นสุ ข ภาพ
ขยายการบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมตัง้ แตการสงเสริมสุขภาพทัง้ รางกายและจิตใจใหแข็งแรงเพือ่ ปองกัน
โรคภัยตางๆ การบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพหลังการรักษา รวมไปถึงบริการเสริม
ความงามอื่นๆเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งนับวาเปนโอกาสในการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจและการแขงขันในมิติของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยกิจกรรมดานสุขภาพ
ดังกลาวนั้นมีทั้งการบริการดานการแพทยที่โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพ
ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และบริการดานแพทยทางเลือก
ตางๆ ทีโ่ รงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการทีเ่ กีย่ วของกับแพทยทางเลือกตางๆ อาทิเชน การแพทย
แผนไทย การนวดแผนไทย และสปา
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสวนหนึ่งมาจากการนําภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น
ทีเ่ ปนแบบดัง้ เดิมมาเปนสวนหนึง่ ในการบริการทางสุขภาพ หรือรูปแบบการแพทยไทย ทีม่ กี ารใชสมุนไพรไทย
การนวดเพื่อบําบัดรักษามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ เพื่อใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ ฤาษีดดั ตน การฟน ฟูจติ ใจ และรางกาย ควบคูไ ปกับการดูแลสุขภาพองครวม ตลอดจนการลางพิษ
และการดูแลอาหารการกินตามธาตุเจาเรือน หรือการบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ ของประเทศไทย นั้นมี
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ความหลากหลายและมีความโดดเดน เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกปจจัย
ที่กลาวมานั้นสงผลใหการบริการทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีบริบทเฉพาะตัว ตอบสนอง
ตอความตองการของนักทองเที่ยวในทุกระดับนับตั้งแตผูใชบริการระดับคุณภาพ ที่มีกําลังซื้อสูง (High-End)
จนถึงผูใชบริการในระดับทั่วไป ซึ่งจะรวมเอากิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเหลานี้เขาไวในโปรแกรม
การนําเที่ยว หรืออาจเปนการบริการเสริมของที่พัก อาทิเชน สปา รีสอรทเพื่อสุขภาพตางๆ เปนตน
โดยในขณะที่การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีวัตถุประสงคเพื่อการดูแลสุขภาพเปนหลักนั้นยังไมนิยมแพรหลาย
ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะผนวกกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วด า นอื่ น เข า ด ว ยกั น แต มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพไปด ว ย อาทิ
ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพรและทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน และ
อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิปฏิบัติธรรม เปนตน
สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อาทิเชน ธุรกิจ
สปา นับเปนธุรกิจที่ใหบริการเชิงสุขภาพที่เปนหลักสําคัญของประเทศไทย โดยธุรกิจสปาไทยนั้นเปนบริการ
เชิ ง สุ ข ภาพอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วโดยมี อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตสู ง ทั้ ง ในประเทศ และ
ตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถตอบสนองตอความตองการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี ประกอบดวยลักษณะของพฤติกรรมคนในปจจุบันที่ใหความใสใจในสุขภาพมากขึ้น
ประกอบกับเอกลักษณของสปาไทย การมีอธั ยาศัยไมตรี และการบริการที่เอาใจใสของพนักงานผูใหบริการ
สงผลใหธุรกิจสปาของประเทศไทยนั้นเปนที่นิยมจากทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ เปนแหลงสรางรายไดที่
สําคัญของประเทศ และสงผลตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สมุนไพรไทย การทองเที่ยวที่ให
บริการในประเทศไทย
จากขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบวาในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ไดรับรองมาตรฐานแลว 1,609 แหง (โดยคิดเปน สปา 509 แหง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แหง
และนวดเพือ่ เสริมสวย 30 แหง ซึง่ อยูใ นกรุงเทพมหานครจํานวน 344 แหง และกระจายตัวอยในภูมภิ าคตางๆ
อีก 1,265 แหง สปาจัดเปนบริการเชิงสุขภาพในระดับคุณภาพสูง (High-End) ทีม่ ชี อื่ เสียง และสรางมูลคาเพิม่
สูงได โดยลูกคาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตนเอง และนิยมเขารับบริการในรูปของสปาที่ตั้งขึ้น
เพื่อใหการดูแลสุขภาพเปนหลักโดยมีที่พัก และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร (Destination Spa) และการ
เขารับบริการในระยะเวลาสั้นๆ ที่มีทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางเขาถึงได (Day Spa) ที่ตั้งอยูในโรงแรม
หรือในแหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง ซึง่ ปจจุบนั นีม้ หี ลายแหงทีต่ ดิ อันดับโลก และไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติอยางตอเนื่อง อาทิเชน โรงแรมเดอะสยาม กรุงเทพฯ เดอะซีเครท การเดน ที่โรงแรมลานนา
สมุย และเดอะพาวิลเลียน ทีภ่ เู ก็ต โดยไดรบั การกลาวถึงจากเว็บไซต Trip Advisor วาเปนโรงแรมทีเ่ ปนทีน่ ยิ ม
ของนักทองเที่ยวโดยโรงแรมเดอะสยาม ถือเปนแหงเดียวของประเทศไทยที่ติดอันดับของสปาในโรงแรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือการจัดอันดับสปาไทยที่ติดอันดับโลกของเว็บไซต Booking.co.th ใน
ปพ.ศ. 2559 ไดแก Phothalai Leisure Park, Mulberry Spa, Divana Spa, The Oasis Spa, Spa Ten, Let’s
Relax Spa, Banyan Tree Spa, S Medical Spa , Pranali Wellness Spa และ Chiva Som ซึ่งสวนใหญเปน
Day Spa (Tourism Authority of Thailand, 2016, 36) ธุรกิจนวดแผนไทย นับเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการ
ให บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพที่ โ ดดเด น ของประเทศไทย ถื อ เป น ภู มิ ป  ญ ญาไทยโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั ก ษา
อาการปวดเมื่อย และสรางความรูสึกผอนคลาย โดยการนวดเพื่อผอนคลายนับเปนรูปแบบการนวดที่ไดรับ
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ความนิยมในกลุมผูใชบริการที่เปนนักทองเที่ยว โดยพบวาในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ของประเทศไทยนั้น
มีสถานบริการนวดแผนไทยอยูเกือบทุกที่ และจํานวนผูประกอบการดานการแพทยแผนไทยนั้นมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวน 49,864 ราย ในปพ.ศ. 2556 ที่ผานมาเพิ่มจํานวน
เปน 58,681 ราย (คิดเปนการเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 17.7) การแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือกอีกทางเลือก
สํ า หรั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของประเทศไทย พบว า มี ผู  ป ระกอบการการแพทย แ ผนทางเลื อ กอยู 
จํานวน 4,810 ราย และเพิ่มเปน 7,739 ราย ในปพ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นรอยละ60.9) (Department of Health
Service Support, 2016, 36) ปจจุบันนี้กระแสการตอบรับในการใชการรักษาแบบแพทยแผนทางเลือก
นับวาไดรับความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
เมือ่ พิจารณาจากสวนแบงตลาดของผูใ หบริการการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในภูมภิ าคพบวา มีประเทศ
ผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร
ประเทศอินเดีย ประเทศฟลปิ ปนส และประเทศมาเลเซียตามลําดับ โดยพบวาประเทศไทยมีสว นแบงการตลาด
สูงถึงรอยละ 38 รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปรที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 33 โดยขอมูลดังกลาวสะทอน
ใหเห็นถึงการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในภูมภิ าคเอเชียทีก่ ระจุกตัวอยูท ปี่ ระเทศไทยและประเทศสิงคโปรเปนสําคัญ
โดยทัง้ สองประเทศมีสว นแบงการตลาดรวมกันสูงกวารอยละ 70 ของมูลคาการตลาดทัง้ หมดในภูมภิ าคเอเชีย
(KanThawongwan, Aun-Thong & Kaosa-ard,SALES
2016, 16-17) ดังภาพที่ 1

ðøąđìýĂĉîđéĊé÷
19%

ðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ
33%

ðøąđìýôŗôúĉððŗðîÿŤ
8%

ĂČęîė
10%

ðøąđìýĕì÷
38%

ðøąđìýöćđúđàĊà÷
2%

ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดของประเทศผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่สําคัญในเอเชีย
ที่มา: KanThawongwan et al., 2016, 17

ดวยปจจัยขอไดเปรียบอื่นๆของประเทศไทยยังคงเปนโอกาสที่สําคัญทางการแขงขันอาทิเชน
การเปนประเทศที่มีความโดดเดนดานอาหารที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก เปนอันดับที่ 1 ของตลาดทองเที่ยว
เพื่อสุขภาพทั่วโลกจากการจัดสถิติอันดับประเทศไทยจากนิตยสาร เว็บไซต และหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
จะมีการจัดอันดับประเทศตางๆ ทั่วโลกในดานตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนอันดับตนๆ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
การจัดอันดับประเทศไทยโดยหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
¦µª´¨

·¥µ¦/ ÁªÈÅr

°´´¸É 1
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ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันทางการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพระหวางประเทศไทย
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยนัน้ มีความไดเปรียบในการบริการดานสุขภาพ เพราะเปนประเทศหนึง่ ทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในดานการใหบริการทางสุขภาพจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวยปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนอันสงผลให
การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของไทยขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง จากข อ มู ล ใน The Travel & Tourism
Competitiveness Report (World Economic Forum (2015, 15-17) มีการจัดอันดับใหกับประเทศใน
กลุมสมาชิกอาเซียนที่มีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและทองเที่ยวโดยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมารตามลําดับ โดยมีคา คะแนนของแตดชั นี
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องคประกอบตางๆ กลาวไดวา จากการจัดอันดับและคะแนนขีดความสามารถทางการแขงขันดานความพรอม
ของทรัพยากรการทองเทีย่ วจะพบวาการจัดอันดับดานความพรอมของทรัพยากรทองเทีย่ วนัน้ ประเทศสิงคโปร
มีดัชนีความสามารถในการแขงขันรวมอยูในระดับสูงที่สุดในภูมิภาคที่ 4.86 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย
4.41 ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 3 คือ 4.26 ประเทศอินโดนีเซีย 4.04 และประเทศฟลิปปนส 3.63 ตามลําดับ
โดยสามารถแจกแจงแตละองคประกอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบ
´¸°r ¦³°
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¸É¤µ: World Economic Forum, 2015, 15-17
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานบริการสุขภาพ (Competitive Advantage)
Á¦¸ ¥Á¸¥ªµ¤Åo Á¦¸ ¥Äµ¦Â n  ´o µ¦·µ¦» £µ¡
(Competitive Advantage) ¦³®ªn µ¦³Á«Å¥´n µ¦³Á«
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°·Á¸¥
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µ¦Á oµ¹µ¦¦´¦·µ¦/ n°µµ¦¨µ)
(Accessibility/Market Channel)

¸É¤µ: Tourism Authority of Thailand, 2016, 36
จากตารางแสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขันดานบริการสุขภาพ กลาวไดวา ประเทศไทย
นั้นยังคงมีโอกาสในการพัฒนาและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันที่ดีขึ้นได จากตารางอาจจะตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนได ดังนี้
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1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การแขงขันดานราคา และ
โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยวตามลําดับ
2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ไดแก โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ การใหความสําคัญกับการเดินทางและการทองเที่ยวของภาครัฐ โครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตามลําดับ
3. จุดออนของไทย ไดแก ความมัน่ คงปลอดภัย (ตํา่ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน) และโครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการขนสงทางบกและทางนํ้า (ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน) ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว การเปดรับนานาชาติ พบวาประเทศไทยยังคงเปนรองประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซียดานสุขภาพและอนามัย ยังเปนรองประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ ทรัพยากร
มนุษยและตลาดแรงงานมี คะแนนเทากั บมาเลเซีย แตเปนรองประเทศสิงคโปรดานความพรอมทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ยังเปนรองประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย การใหความสําคัญ
กับการเดินทางและการทองเที่ยวเปนรองจากประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส
ตามลําดับการแขงขันดานราคา ยังเปนรองประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
นอกจากป จ จั ย ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง อยู  แ ล ว นั้ น ยั ง จะต อ งรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความโดดเดนที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการบริการ
การทองเที่ยวที่ดีที่สุดอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางดานที่เปนจุดเดนอยูแลว เชน
ด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละตลาดแรงงานควบคู  กั น ไป ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า งความสามารถในการแข ง ขั น
ดานการเดินทางและทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
ดานทีเ่ ปนรองประเทศอืน่ ๆ อาทิเชน โครงสรางพืน้ ฐานดานการขนสงทางอากาศใหทดั เทียมกับประเทศสิงคโปร
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางนํ้า รวมถึงสรางจุดแข็งใหมๆ เชน พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจใหโดดเดนมากยิ่งขึ้น
จากตารางที่ 3 พบวา ประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางการแขงขันทีโ่ ดดเดนคือมีความพรอมในบริการ
ดานการแพทยและบริการดานการทองเที่ยวรองรับผูใชบริการ อาทิเชน ความพรอมของบุคลากรการแพทย
ทีม่ คี วามสามารถเชีย่ วชาญโรคเฉพาะทาง ทีส่ ถานพยาบาลมีการใหบริการเปนมาตรฐาน และการดูแลเอาใจใส
ผูปวย โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระหวางประเทศ (Joint Commission
International: JCI) มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 51 แหง และมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย
มี บุ ค ลากรทางการแพทย ที่ มี คุ ณ ภาพใกล เ คี ย งกั บ ประเทศสิ ง คโปร แ ต ค  า ใช จ  า ยตํ่ า กว า ใกล เ คี ย งกั บ
ประเทศอินเดีย ในขณะที่ความสะดวกในการเขาถึงบริการหรือชองทางการตลาดและการสรางพันธมิตรและ
หุนสวนทั้งในเชิงธุรกิจและระดับประเทศยังคงอยูในระดับพอใช
จากการพิจารณาความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกลุมประเทศในอาเซียน พบวาสิ่งที่
ประเทศไทยควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก ดานความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวเนื่องจากเปน
ดานที่มีคะแนนตํ่าสุด และการใหความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การพัฒนาทาง
ดานโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางบกและทางนํ้าตามลําดับ
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สรุป
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเปนรูปแบบการทองเที่ยวหนึ่งที่สอดคลองกับความตองการของผูคน
ในปจจุบันสืบเนื่องมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากสภาวะความเครียดจากการทํางานและสภาวะสังคมเมือง
อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ สงผลใหการบริการดานสุขภาพในประเทศไทยตั้งแตการสงเสริม
สุขภาพทัง้ ทางรางกายและจิตใจ รวมถึงการรักษาพยาบาล บําบัดรักษาอาการเจ็บปวยจึงเติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง
สอดคลองกับสัดสวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางเขามาเพือ่ ใชบริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ เปนลําดับ แสดงถึงความสําคัญ
ในมิติของเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในระหว า งกลุ  ม ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง พบว า หลายประเทศต า งผลั ก ดั น และส ง เสริ ม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรที่มีความโดดเดนทางศักยภาพการแขงขัน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการเดินทางเขาถึงของนักทองเที่ยว มีความมั่นคง
และปลอดภัย เนนกลุมตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพที่มีกําลังซื้อสูง และประเทศมาเลเซียที่มุงเนนกลุม
ผู  ใ ช บ ริ ก ารชาวมุ ส ลิ ม และมี ป  จ จั ย ส ง เสริ ม ด า นการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามทั น สมั ย
ซึ่งประเทศไทยนั้นนับวามีศักยภาพทางการแขงขันที่ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งระดับมาตรฐานการรักษา
พยาบาล แพทยเฉพาะทาง การบริการสปาทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับโลก ตลอดจนขอไดเปรียบของแหลงทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม แตมีขอเสียเปรียบทางดานโครงสรางพื้นที่ฐาน และ
ความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่มีอยูในระดับตํ่าซึ่งควรไดรับการผลักดันจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น
จากสถานการณและศักยภาพการแขงขันของประเทศดังกลาวขางตน จะพบวาการทองเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพของประเทศไทยนั้ น แม มี จุ ด อ อ นในหลากหลายด า น อาทิ เ ช น ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย
ระบบการขนสงทางบกและทางนํา้ ดานความสุขอนามัย ดานทรัพยากรมนุษย แตนบั วาเปนจุดออนทีม่ โี อกาส
ในการพัฒนาไดโดยการสงเสริมและผลักดันจากภาครัฐ ประกอบกับยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดและ
พัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ จากปจจัยไดเปรียบทางการแขงขันในศักยภาพของประเทศไทยจากการนําองคความรู
มาประยุกตใชเชิงนโยบายดานการสรางมาตรฐานในการใหบริการดานสุขภาพ โดยมีมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่ยังไมมีความพรอมเขาสูกระบวนการเพื่อยกระดับมาตรฐาน อีกทั้งมีการกําหนด
หลักเกณฑดานราคา และมาตรฐานการใหบริการเพื่อลดการแขงขันระหวางผูประกอบการจนมีผลตอ
การรักษามาตรฐานการใหบริการและราคาการบริการซึ่งยากตอการควบคุม และอาจจะเปนชองทางใน
การเกิดบริการแฝงทีไ่ มพงึ ประสงคทอี่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ เพือ่ สรางภาพลักษณทดี่ ใี นอาชีพการนวดแผนไทย
สรางแจงจูงใจใหมีคนเขาสูอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร พรอมทั้งมีการศึกษา
ประเมินศักยภาพของแรงงาน ควบคูไปการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึง
การสงเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทีส่ ามารถสราง
มูลคา อาทิเชน การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเดนแบบผสมผสานในระดับจังหวัดและภูมิภาค
อยางเชือ่ มโยง ตลอดจนการนําไปตอยอดศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาตลาดการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อั น เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทัศนคติตอการดูแลรักษาสุขภาพของคนในปจจุบัน
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