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บทคัดยอ
  บทความวชิาการนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย
ซึ่งกลาวไดวา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย  จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามาเพื่อเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย                   
1.2  ลานคนตอปในขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยใน                                   
ป พ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท และ 96,930 ลานบาทตามลําดับ  และมีแนวโนม
เตบิโตอยางตอเนือ่งตามจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาตทิีเ่ดนิทางเขามาในประเทศไทยอกีทัง้สอดคลองกับกระแส                 
การทองเที่ยวที่ผูคนหันมาใหความสนใจกับการใสใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น จึงนับวาเปนโอกาสที่ดี
ของประเทศไทยดวยจดุแขง็ทีเ่ปนขอไดเปรยีบทางการแขงขนั อาทเิชน ทรพัยากรทางธรรมชาติ  ทรัพยากรบคุคล  
รูปแบบและวิธีการรักษาจากภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงปจจัยสงเสริมดานการเดินทางเขาสูภูมิภาคนี้  

คําสําคัญ
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  ประชาคมอาเซียนศักยภาพการแขงขัน
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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
 ปจจุบนัการทองเทีย่วเชงิสุขภาพหรอืทองเทีย่วเชงิอายวุฒันะ (Wellness Tourism) เปนการทองเทีย่ว
ที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการรักษาดูแลสุขภาพ จึงสอดคลองกับการเพิ่มข้ึนตามจํานวน                       
นกัทองเทีย่วท่ีเดินทางเขามาสูประเทศไทย  ซึง่จุดแข็งท่ีสาํคัญของประเทศไทยอนันับวาเปนปจจัยขอไดเปรียบ
อยางมากคือ ทรัพยากรการทองเท่ียวตามธรรมชาติ อาหารไทย สมุนไพร การแพทยแผนไทย กีฬาทองถ่ิน 
ศาสนา ตลอดจนความเปนมิตรตอนักทองเท่ียว จากศึกษาพบวามีจํานวนชาวตางชาติที่เดินทางเขามา                       
เพ่ือเขารับบริการรักษาพยาบาลเฉล่ีย 1.2  ลานคนตอปในขณะที่ Kasikorn Research Center (2012)                              
ไดประมาณการรายไดการทองเที่ยวเชิงการแพทยในปพ.ศ. 2558 ที่ผานมาไวไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท 
และ 96,930 ลานบาทตามลําดับรวมถึงชื่อเสียงดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการในระดับสากล                     
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
ไทยในยุคที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของกลุมประเทศอาเซียนท่ีตางใหความสําคัญและการพัฒนารูปแบบ                 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพมากข้ึนเร่ือยๆ ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซีย ที่มุ งเนนนโยบายการเปนศูนย                                 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทองเที่ยวอิสลาม ประเทศสิงคโปรที่มุ งเนนการดําเนินนโยบายสงเสริม                            
การทองเที่ยวเจาะกลุมตลาดการทองเที่ยวเชิงการแพทยขั้นสูง (Kasikorn Research Center, 2012)                             
กลาวไดวาตางดําเนินการตามนโยบายเพ่ือมุงสูการเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยแหงภูมิภาคเอเชีย 
(Medical Hub of Asia) 
 ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหขีดความสามารถทางการแขงขันจากขอมูลตางๆ ของคูแขงและตําแหนงใน
การแขงขันของประเทศไทย (Competitors and Thailand’s Position Analysis) โดยศึกษาเทียบเคียงกับ
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ประเทศทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศ  (Best  Practice  Study)  ซึง่พบวา ประเทศสงิคโปรเปนคูแขงทีส่าํคญัของประเทศไทย 
และมคีวามไดเปรียบในการแขงขนัทางการทองเทีย่วในหลายๆ ดาน จากการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน
ในดานสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยทีางการแพทย และการดําเนนินโยบายและกลไกเชิงรกุท่ีชดัเจนจากการจดัต้ังคณะทํางาน
เฉพาะกิจเพื่อสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร                  
การพฒันาประเทศสิงคโปร ไปสูการเปนศนูยกลางบริการทางการแพทยแหงภมูภิาคเอเชีย   แมประเทศสิงคโปร
จะมีคูแขงที่สําคัญและมีความไดเปรียบในการแขงขันหลายๆ ดาน แตประเทศไทยก็ยังคงเปนประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางดานบริการทางการแพทยของภูมิภาคเอเชียอยู 

ความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 ตามมาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียววาดวยเร่ือง การจัดบริการในสถานประกอบการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพของ Department of Tourism (2014, 2) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพคือ กิจกรรม
ทางการทองเทีย่วทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดูแลรกัษาสขุภาพ โดยไดรบัการบรกิารเชงิสขุภาพ (Wellness Services)  
อันหมายถึง การใหบริการท่ีสงผลใหเกิดความผาสุก (Wellness) อาทิเชน  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                  
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด หรือประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงโปรแกรมการลดนํ้าหนัก 
การฝกโยคะ ไทเกก และการทําสมาธิ เปนตน  นอกจากน้ีการทองเท่ียวทางการแพทยเปนกิจกรรม                                  
การทองเท่ียวทีม่คีวามเกีย่วของกบัการใหบริการเชิงสุขภาพเพือ่ใหนกัทองเท่ียวมสีขุภาพทัง้รางกายและจิตใจ
แข็งแรงสมบูรณนั่นเอง (Wellness Services) โดยอาศัยผูใหบริการ (Wellness Manual Therapist)                            
หรือพนักงานผูใหบริการโดยตรง อาทิเชน การนวดแผนไทย การนวดเทา การนวดนํ้ามัน การนวดกดจุด                       
การขัดตัว การหอตัว และการพอกโคลน เปนตน
 สอดคลองกับการใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพโดย Sonthiruk (2010, 3) วาเปน                     
การทองเทีย่วเชงิสขุภาพ หรอืการทองเทีย่วเพือ่อายวุฒันะ หรอื Wellness Tourism เปนการเดนิทางทองเทีย่ว        
เพ่ือหลกีหนอีอกจากสิง่ท่ีทาํใหเกิดความทุกขจากการใชชวีติประจําวันไปสูสถานท่ีทีส่งบสบายอันเปนจุดหมาย
ปลายทางในการ “ปรับสภาพ” หาความ “ลงตัว” ใหการดํารงอยูของชีวติ  ซึง่จะเปนประสบการณการทองเท่ียว
ที่นักทองเที่ยวไดรับผานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจากกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นซึ่งจุดหมายปลายทาง 
(Wellness Destination) นั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญ โดยสถานท่ีทองเที่ยวแตละแหงจะตองทําการพัฒนาให
สามารถรองรับตอความตองการของนักทองเที่ยว ตอบสนองตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวดวยหรือ                      
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ มน้ีมักมีการปฏิบัติฝกฝนกิจกรรมเหลาน้ีอยู ในชีวิตปกติที่บาน อาทิเชน                                   
การรบัประทานอาหารเพ่ือสขุภาพ รวมไปถงึการใชเวลาแตละวนัในการฝกทาํสมาธ ิการนวดผอนคลายบําบดั 
โดยนักวิชาการมีความเห็นที่ตรงกันวา นักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญจะอยูในชวงอายุประมาณ 40-55 ป และ
เปนเพศหญิง
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ประเภทของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพนัน้สามารถแบงไดตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรม
การทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
(E-sichaikun, 2014, 170-173) 
 1. การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
เพ่ือพักผอนหยอนใจ เย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวทีม่คีวามสวยงามตามแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม
เพ่ือการเรยีนรูวถิชีวีติ โดยจดัสรรเวลาสวนหน่ึงจากการทองเทีย่วมาทาํกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิสุขภาพทัง้ในสถานท่ี                
พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาทิเชน การอาบนํ้าแร/
นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด และวารีบําบัด เปนตน โดยจุดประสงค
หลักของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัด
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ตลอดจนการไดมีโอกาสไดแลกเปล่ียนประสบการณและสังสรรคทาง
สงัคมเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพทีด่กีบัผูอืน่ในระหวางการทองเทีย่ว โดยการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนัน้สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมน้ําหนักตัว การนิยมเลือก                           
รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่สมนุไพรทีม่ปีระโยชนตอสุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏบิตัสิมาธิ
ตลอดจนการใชยารักษาโรคจากสมุนไพร
 2. การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเที่ยว
เพือ่พกัผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึง่มาทาํกจิกรรมเพ่ือการบาํบดัรกัษาโรคหรือฟนฟสูขุภาพตางๆ อาทิ
เชน การตรวจรางกาย การทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเพ่ือการรักษา การผาตัดเสริม                        
ความงาม หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือบางครั้ง
เรียกวา การทองเที่ยวเชิงแพทย (Medical Tourism)  กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นจะประกอบ
ดวยกิจกรรมการทองเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ การทองเที่ยวสุขภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับสมดุล
ของอาหาร การเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรง ปรับสภาพจิตใจใหเกิดความรูสึกผอนคลาย ขจัด
ความเครียด และปรับความสมดุลใหแกรางกาย 

สถานการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยและความตองการดานการตลาด 
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนรูปแบบการทองเที่ยวท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมธุรกิจอื่นๆ มากมาย 
โดยเฉพาะในการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะกลุมประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน การทองเท่ียวเชิงทําอาหาร (Culinary 
Tourism) การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ทั้งนี้                 
เน่ืองมาจากนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพทีเ่ดินทางทองเท่ียวท้ังในประเทศหรอืระหวางประเทศมักจะมีวตัถุประสงค                 
รองของการเดินทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพซ่ึงเกี่ยวของกับการทองเที่ยวประเภทอื่นได จากขอมูลของ Global 
Wellness Economy Monitor (Global Wellness Institute, 2017, 17-18) พบวา มูลคาของการทองเที่ยว                      
เชิงสุขภาพของโลกในปพ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับโครงสรางประชากรคนสูงวัยท่ีมีมากข้ึน 
ประกอบกับการเกิดโรคจากการทํางาน ความเครียดจากรูปแบบการดํารงชีวิต ซึ่งลวนแตปจจัยสงผลใหผูคน
หันมาใสใจดานการรักษาสุขภาพเชิงปองกันมากขึ้น รวมท้ังประชากรในประเทศกําลังพัฒนามีฐานะดีขึ้น               
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ทําใหเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) นั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยพบวามีขนาดประมาณ 
3.4  ลานลานดอลลารสหรัฐฯ  อันมีธุรกิจที่เกี่ยวของที่ประกอบดวย สปา  นํ้าพุรอน  ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
บริการเชิงสุขภาพอื่นๆ  ที่เก่ียวของกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง อาทิเชน  ธุรกิจสงเสริมความงามและ                
การชะลอวัย (Beauty & Anti-Aging) รวมถงึการออกกําลังกายเพ่ือดูแลรกัษารางกาย (Fitness & Mind-Body) 
เปนตน
 จากการวิเคราะหสถานการณความตองการดานการตลาด (Market and Demand Analysis) ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพโดยรวมพบวามีแนวโนมความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนตามลักษณะอายุเฉล่ียของประชากร
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
ดานสุขภาพของโลกเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกๆ ป   อีกท้ังความตองการของชาวตางชาติที่เดินทางเขามารับ
บริการทางสุขภาพนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยมีผูปวยชาวตางชาติเขามารับบริการเพิ่มข้ึน                     
อยางตอเน่ือง และมจีาํนวนผูเขามารบับริการสงูท่ีสดุในภมูภิาคเอเชีย ซึง่จากสถติชิาวตางชาตทิีเ่ขามารบับริการ
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 รวมท้ังการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัย
ตางๆแทนการรักษาพยาบาลที่มีคาใชจายสูงกวา เปนปจจัยที่สงผลใหผู ประกอบการดานสุขภาพ                                 
ขยายการบริการดานสขุภาพใหครอบคลมุตัง้แตการสงเสริมสขุภาพท้ังรางกายและจิตใจใหแขง็แรงเพ่ือปองกัน                
โรคภัยตางๆ  การบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟนฟูสุขภาพหลังการรักษา รวมไปถึงบริการเสริม
ความงามอ่ืนๆเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ และบุคลิกภาพท่ีดี ซึ่งนับวาเปนโอกาสในการสรางเครือขาย                              
ทางธุรกิจและการแขงขันในมิติของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยกิจกรรมดานสุขภาพ                        
ดังกลาวน้ันมีทั้งการบริการดานการแพทยที่โรงพยาบาล และสถานพยาบาลตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพ                             
ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม ตลอดจนการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง และบริการดานแพทยทางเลือก
ตางๆ ทีโ่รงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานบริการท่ีเกีย่วของกับแพทยทางเลือกตางๆ อาทิเชน การแพทย
แผนไทย การนวดแผนไทย และสปา 
 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยสวนหน่ึงมาจากการนําภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน
ทีเ่ปนแบบด้ังเดมิมาเปนสวนหน่ึงในการบริการทางสขุภาพ หรอืรปูแบบการแพทยไทย ทีม่กีารใชสมนุไพรไทย 
การนวดเพื่อบําบัดรักษามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริการทางสุขภาพ  เพื่อใหเปนสินคาทางการทองเที่ยว                
เชงิสขุภาพ ฤาษดีดัตน การฟนฟูจติใจ และรางกาย ควบคูไปกบัการดแูลสขุภาพองครวม ตลอดจนการลางพษิ
และการดูแลอาหารการกินตามธาตุเจาเรือน  หรือการบริการเชิงสุขภาพอ่ืนๆ ของประเทศไทย นั้นมี                           



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 27

ความหลากหลายและมีความโดดเดน เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกปจจัย       
ที่กลาวมานั้นสงผลใหการบริการทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีบริบทเฉพาะตัว ตอบสนอง
ตอความตองการของนักทองเที่ยวในทุกระดับนับตั้งแตผูใชบริการระดับคุณภาพ ที่มีกําลังซื้อสูง (High-End)
จนถึงผูใชบริการในระดับทั่วไป ซึ่งจะรวมเอากิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเหลานี้เขาไวในโปรแกรม
การนําเท่ียว หรืออาจเปนการบริการเสริมของที่พัก อาทิเชน สปา  รีสอรทเพ่ือสุขภาพตางๆ เปนตน                                     
โดยในขณะที่การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือการดูแลสุขภาพเปนหลักน้ันยังไมนิยมแพรหลาย      
ซึ่งสวนใหญจะผนวกกิจกรรมการทองเท่ียวดานอื่นเขาดวยกันแตมีการดูแลสุขภาพไปดวย อาทิ                                         
ทัวรแพทยแผนไทย ทัวรอาหารสมุนไพรและทัวรเกษตรธรรมชาติ ทัวรสมุนไพรชนบท ทัวรนํ้าพุรอน และ                     
อาบนํ้าแร ทัวรฝกสมาธิปฏบิัติธรรม เปนตน
 สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อาทิเชน ธุรกิจ
สปา นับเปนธุรกิจที่ใหบริการเชิงสุขภาพที่เปนหลักสําคัญของประเทศไทย โดยธุรกิจสปาไทยนั้นเปนบริการ
เชิงสุขภาพอันเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงทั้งในประเทศ และ                             
ตางประเทศ  ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถตอบสนองตอความตองการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี ประกอบดวยลักษณะของพฤติกรรมคนในปจจุบันที่ใหความใสใจในสุขภาพมากขึ้น  
ประกอบกับเอกลักษณของสปาไทย การมีอัธยาศัยไมตรี และการบริการท่ีเอาใจใสของพนักงานผูใหบริการ  
สงผลใหธุรกิจสปาของประเทศไทยน้ันเปนที่นิยมจากท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ เปนแหลงสรางรายไดที่
สําคัญของประเทศ และสงผลตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิเชน สมุนไพรไทย การทองเที่ยวที่ให
บริการในประเทศไทย   
 จากขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบวาในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ไดรับรองมาตรฐานแลว 1,609 แหง (โดยคิดเปน สปา 509 แหง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แหง 
และนวดเพือ่เสรมิสวย 30 แหง  ซึง่อยูในกรุงเทพมหานครจาํนวน 344 แหง และกระจายตวัอยในภมูภิาคตางๆ
อกี 1,265 แหง สปาจดัเปนบรกิารเชิงสขุภาพในระดบัคณุภาพสูง (High-End) ทีม่ชีือ่เสียง และสรางมูลคาเพิม่
สูงได  โดยลูกคาสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางดวยตนเอง และนิยมเขารับบริการในรูปของสปาท่ีตั้งข้ึน
เพื่อใหการดูแลสุขภาพเปนหลักโดยมีที่พัก และมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร (Destination Spa) และการ
เขารับบริการในระยะเวลาสั้นๆ ที่มีทําเลที่ตั้งที่สะดวกตอการเดินทางเขาถึงได (Day Spa) ที่ตั้งอยูในโรงแรม
หรอืในแหลงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง  ซึง่ปจจบุนัน้ีมหีลายแหงท่ีตดิอันดบัโลก  และไดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่ว
ชาวตางชาติอยางตอเน่ือง อาทิเชน โรงแรมเดอะสยาม กรุงเทพฯ เดอะซีเครท การเดน ที่โรงแรมลานนา                           
สมยุ และเดอะพาวลิเลียน ทีภ่เูกต็ โดยไดรบัการกลาวถึงจากเวบ็ไซต Trip Advisor วาเปนโรงแรมทีเ่ปนทีน่ยิม
ของนักทองเท่ียวโดยโรงแรมเดอะสยาม ถือเปนแหงเดียวของประเทศไทยท่ีติดอันดับของสปาในโรงแรมใน
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
ใหบริการเชิงสุขภาพที่โดดเดนของประเทศไทย ถือเปนภูมิปญญาไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา                          
อาการปวดเมื่อย และสรางความรูสึกผอนคลาย โดยการนวดเพ่ือผอนคลายนับเปนรูปแบบการนวดที่ไดรับ
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ความนิยมในกลุมผูใชบริการที่เปนนักทองเที่ยว โดยพบวาในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ของประเทศไทยน้ัน                           
มีสถานบริการนวดแผนไทยอยูเกือบทุกที่ และจํานวนผูประกอบการดานการแพทยแผนไทยนั้นมีแนวโนม       
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ตั้งแตปพ.ศ. 2553 พบวามีจํานวน 49,864 ราย  ในปพ.ศ. 2556 ที่ผานมาเพิ่มจํานวน                                
เปน 58,681 ราย (คดิเปนการเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 17.7) การแพทยแผนไทย หรอืการแพทยทางเลือกอกีทางเลือก
สําหรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย พบวามีผู ประกอบการการแพทยแผนทางเลือกอยู                            
จํานวน 4,810 ราย และเพิ่มเปน 7,739 ราย ในปพ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้นรอยละ60.9) (Department of Health 
Service Support, 2016, 36) ปจจุบันนี้กระแสการตอบรับในการใชการรักษาแบบแพทยแผนทางเลือก                             
นับวาไดรับความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
 เม่ือพจิารณาจากสวนแบงตลาดของผูใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในภมูภิาคพบวา มปีระเทศ
ผูใหบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร                             
ประเทศอินเดยี ประเทศฟลปิปนส และประเทศมาเลเซยีตามลําดับ โดยพบวาประเทศไทยมสีวนแบงการตลาด
สูงถึงรอยละ 38 รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปรที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 33 โดยขอมูลดังกลาวสะทอน
ใหเหน็ถงึการทองเทีย่วเชงิสขุภาพในภมูภิาคเอเชยีทีก่ระจกุตวัอยูทีป่ระเทศไทยและประเทศสิงคโปรเปนสาํคญั                     
โดยทัง้สองประเทศมสีวนแบงการตลาดรวมกนัสงูกวารอยละ 70 ของมลูคาการตลาดทัง้หมดในภมูภิาคเอเชยี 
(KanThawongwan, Aun-Thong & Kaosa-ard, 2016, 16-17) ดังภาพที่ 1

 ภาพที่ 1: สวนแบงตลาดของประเทศผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงการแพทยที่สําคัญในเอเชีย

 ที่มา: KanThawongwan et al., 2016, 17

 ดวยปจจัยขอไดเปรียบอ่ืนๆของประเทศไทยยังคงเปนโอกาสท่ีสําคัญทางการแขงขันอาทิเชน                        
การเปนประเทศท่ีมีความโดดเดนดานอาหารท่ีเปนท่ียอมรับท่ัวโลก  เปนอันดับท่ี 1 ของตลาดทองเที่ยว                       
เพื่อสุขภาพทั่วโลกจากการจัดสถิติอันดับประเทศไทยจากนิตยสาร เว็บไซต และหนวยงานตางๆ ทั่วโลก                   
จะมีการจัดอันดับประเทศตางๆ ทั่วโลกในดานตางๆ ซึ่งประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนอันดับตนๆ                       
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังตารางที่ 1
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 ศกัยภาพและความสามารถในการแขงขนัทางการทองเทีย่วเชงิสขุภาพระหวางประเทศไทย
กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 ประเทศไทยน้ันมคีวามไดเปรียบในการบรกิารดานสุขภาพ  เพราะเปนประเทศหนึง่ทีไ่ดรบัการยอมรบั
ในดานการใหบริการทางสุขภาพจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวยปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนอันสงผลให                           
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยขยายตัวอยางตอเน่ือง  จากขอมูลใน The Travel & Tourism                                              
Competitiveness Report (World Economic Forum (2015, 15-17) มีการจัดอันดับใหกับประเทศใน                      
กลุมสมาชิกอาเซียนท่ีมีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและทองเที่ยวโดยเรียงลําดับจากมาก                 
ไปนอย ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส                              
ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว  ประเทศกมัพูชาและประเทศเมยีนมารตามลาํดับ โดยมคีาคะแนนของแตดชันี
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ตารางที่  1
การจัดอันดับประเทศไทยโดยหนวยงานตางๆ ทั่วโลก
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องคประกอบตางๆ กลาวไดวาจากการจัดอนัดบัและคะแนนขีดความสามารถทางการแขงขันดานความพรอม
ของทรัพยากรการทองเท่ียวจะพบวาการจัดอนัดบัดานความพรอมของทรพัยากรทองเท่ียวนัน้  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

 

 

(  = 7 ) 

     

1.  6.13 5.60 4.78 4.48 4.54

2.  6.40 5.79 3.75 5.16 3.87

3.  5.44 5.18 4.87 4.24 4.79

4.  5.49 4.98 4.98 4.70 4.59

5. 

 

5.98 4.52 4.43 3.37 3.71

6. 

 

5.59 4.71 4.95 5.61 5.26

7.  5.52 3.85 3.70 3.55 4.05

8.  3.82 5.76 5.06 6.11 5.28

9. 4.31 3.42 3.46 3.11 3.41

10. 

 

5.26 4.46 4.57 3.81 2.77

11. 

 

6.44 4.50 3.41 3.27 3.02

: World Economic Forum, 2015, 15-17 
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานบริการสุขภาพ (Competitive Advantage)

 จากตารางแสดงคะแนนและความสามารถในการแขงขนัดานบริการสขุภาพ  กลาวไดวาประเทศไทย
นั้นยังคงมีโอกาสในการพัฒนาและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ                            
ในการแขงขันท่ีดีขึ้นได จากตารางอาจจะต้ังขอสังเกตเก่ียวกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนได ดังนี้

 

  

(Competitive Advantage)   

  

(Competitive Advantage) 
    

(Service/Hospitality) 

xxxxx xx X x

 

(Hi-Tech Hardware) 

xxxx xxxx xx x

 

(HR Quality)  

xxxx xxxx xx xx

 

(JCI) 

51 21 25  13 

 

(Fire Amative Move) 

xx xxx x xx

 

(Strategy Partner)  

xxx xx x x

/ ) 

(Accessibility/Market Channel)  

xxx xxx x xx

: Tourism Authority of Thailand, 2016, 36  
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 1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การแขงขันดานราคา และ
โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยวตามลําดับ
 2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ไดแก โครงสรางพื้นฐานบริการดานการทองเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใหความสําคัญกับการเดินทางและการทองเที่ยวของภาครัฐ โครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมตามลําดับ
 3.  จดุออนของไทย ไดแก ความม่ันคงปลอดภยั (ตํา่ทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีน) และโครงสรางพืน้ฐาน
ดานการขนสงทางบกและทางน้ํา (ตํ่ากวาคาเฉล่ียของภูมิภาคอาเซียน) ดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่                    
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว การเปดรับนานาชาติ พบวาประเทศไทยยังคงเปนรองประเทศสิงคโปรและ                 
ประเทศมาเลเซยีดานสุขภาพและอนามยั ยงัเปนรองประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซยี ตามลําดบั  ทรพัยากร
มนุษยและตลาดแรงงานมีคะแนนเทากับมาเลเซีย แตเปนรองประเทศสิงคโปรดานความพรอมทาง                              
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยงัเปนรองประเทศสงิคโปรและประเทศมาเลเซยี  การใหความสาํคญั
กับการเดินทางและการทองเท่ียวเปนรองจากประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส                                    
ตามลาํดบัการแขงขันดานราคา ยังเปนรองประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 
 นอกจากปจจัยที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงอยู แลวนั้นยังจะตองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความโดดเดนท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการบริการ                           
การทองเที่ยวท่ีดีที่สุดอยางตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางดานที่เปนจุดเดนอยูแลว เชน                                 
ดานทรัพยากรมนุษยและตลาดแรงงานควบคู กันไป ทั้งนี้ เพื่อสร างความสามารถในการแขงขัน                                           
ดานการเดินทางและทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
ดานทีเ่ปนรองประเทศอืน่ๆ อาทเิชน โครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงทางอากาศใหทดัเทยีมกบัประเทศสิงคโปร 
รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า รวมถึงสรางจุดแข็งใหมๆ เชน พัฒนาการทองเที่ยว                        
เชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจใหโดดเดนมากยิ่งขึ้น
 จากตารางท่ี 3 พบวา ประเทศไทยมีขอไดเปรยีบทางการแขงขันท่ีโดดเดนคือมีความพรอมในบริการ
ดานการแพทยและบริการดานการทองเท่ียวรองรับผูใชบริการ อาทิเชน ความพรอมของบุคลากรการแพทย       
ทีม่คีวามสามารถเช่ียวชาญโรคเฉพาะทาง ทีส่ถานพยาบาลมกีารใหบริการเปนมาตรฐาน และการดแูลเอาใจใส
ผูปวย โดยประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระหวางประเทศ (Joint Commission                           
International: JCI) มากท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 51 แหง  และมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย                      
มีบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพใกลเคียงกับประเทศสิงคโปรแตคาใชจายตํ่ากวาใกลเคียงกับ                          
ประเทศอินเดีย ในขณะที่ความสะดวกในการเขาถึงบริการหรือชองทางการตลาดและการสรางพันธมิตรและ
หุนสวนทั้งในเชิงธุรกิจและระดับประเทศยังคงอยูในระดับพอใช
 จากการพิจารณาความสามารถในการแขงขันเปรียบเทียบกลุมประเทศในอาเซียน พบวาสิ่งที่
ประเทศไทยควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่งไดแก  ดานความมั่นคงปลอดภัยของนักทองเที่ยวเนื่องจากเปน
ดานท่ีมีคะแนนตํ่าสุด  และการใหความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การพัฒนาทาง                  
ดานโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางบกและทางนํ้าตามลําดับ
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สรุป
 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเปนรูปแบบการทองเที่ยวหนึ่งท่ีสอดคลองกับความตองการของผูคน                    
ในปจจุบันสืบเนื่องมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากสภาวะความเครียดจากการทํางานและสภาวะสังคมเมือง                      
อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ สงผลใหการบริการดานสุขภาพในประเทศไทยตั้งแตการสงเสริม      
สขุภาพท้ังทางรางกายและจติใจ รวมถงึการรักษาพยาบาล บาํบัดรักษาอาการเจบ็ปวยจงึเตบิโตขึน้อยางตอเนือ่ง
สอดคลองกบัสดัสวนนกัทองเทีย่วทีเ่ดนิทางเขามาเพ่ือใชบรกิารทีเ่พิม่มากข้ึนเปนลาํดบั  แสดงถึงความสําคญั
ในมิติของเศรษฐกิจ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการแขงขันดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                     
ในระหว างกลุ มประเทศในภูมิภาคอาเซียน   ซึ่ งพบว าหลายประเทศต างผลักดันและส งเสริม                                                                  
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรที่มีความโดดเดนทางศักยภาพการแขงขัน                                                                                   
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการเดินทางเขาถึงของนักทองเท่ียว มีความมั่นคง                  
และปลอดภัย เนนกลุมตลาดนักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีกําลังซื้อสูง และประเทศมาเลเซียที่มุ งเนนกลุม                                 
ผู ใชบริการชาวมุสลิม และมีปจจัยสงเสริมดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย                                    
ซึ่งประเทศไทยนั้นนับวามีศักยภาพทางการแขงขันท่ีทัดเทียมกับนานาประเทศท้ังระดับมาตรฐานการรักษา
พยาบาล  แพทยเฉพาะทาง  การบรกิารสปาทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก ตลอดจนขอไดเปรยีบของแหลงทรพัยากร
ทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม แตมีขอเสียเปรียบทางดานโครงสรางพื้นที่ฐาน และ                           
ความมั่นคงปลอดภัยของนกัทองเที่ยวที่มีอยูในระดับตํ่าซึ่งควรไดรับการผลักดันจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 จากสถานการณและศักยภาพการแขงขันของประเทศดังกลาวขางตน จะพบวาการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทยนั้นแมมีจุดออนในหลากหลายดาน อาทิเชน ดานความม่ันคงปลอดภัย                               
ระบบการขนสงทางบกและทางน้ํา ดานความสขุอนามัย ดานทรัพยากรมนษุย แตนบัวาเปนจดุออนท่ีมโีอกาส
ในการพัฒนาไดโดยการสงเสริมและผลักดันจากภาครัฐ ประกอบกับยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดและ
พฒันาอยางตอเน่ืองท้ังจากปจจัยไดเปรียบทางการแขงขันในศักยภาพของประเทศไทยจากการนําองคความรู                       
มาประยุกตใชเชิงนโยบายดานการสรางมาตรฐานในการใหบริการดานสุขภาพ โดยมีมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่ยังไมมีความพรอมเขาสูกระบวนการเพื่อยกระดบัมาตรฐาน อีกทั้งมีการกําหนด
หลักเกณฑดานราคา และมาตรฐานการใหบริการเพื่อลดการแขงขันระหวางผูประกอบการจนมีผลตอ                           
การรักษามาตรฐานการใหบริการและราคาการบริการซ่ึงยากตอการควบคุม  และอาจจะเปนชองทางใน                     
การเกิดบรกิารแฝงทีไ่มพงึประสงคทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้เพือ่สรางภาพลักษณทีด่ใีนอาชีพการนวดแผนไทย  
สรางแจงจูงใจใหมีคนเขาสูอาชีพน้ีเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดปญหาการขาดแคลนบุคลากร พรอมท้ังมีการศึกษา
ประเมินศักยภาพของแรงงาน ควบคูไปการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึง                 
การสงเสริม และสนบัสนนุภาคเอกชนในการพฒันาแหลงทองเท่ียวเชงิสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทีส่ามารถสราง
มูลคา อาทเิชน การจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเดนแบบผสมผสานในระดับจังหวัดและภูมิภาค
อยางเช่ือมโยง  ตลอดจนการนาํไปตอยอดศกึษาวิจยัเพ่ือพฒันาตลาดการทองเท่ียวเชิงสขุภาพของประเทศไทย
อันเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจปจจุบันท่ีสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต                                 
ทัศนคติตอการดูแลรักษาสุขภาพของคนในปจจุบัน 
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