13. โมเดลธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผอน (Wellness & Leisure Tourism)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2551: 31) ไดใหนิยาม
ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพวาเปนการเดิน ทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึ่ง
จากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ นักวิชาการบางคนให
ความสําคัญแกสุขภาพใจดวย เชน Gee et al (1989 อางใน Douglas, 2001: 262) ใหความหมายของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพวาเปนการเดินทางไปจุดหมายปลายทางในประเทศหรือในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหลีกหนีจาก
ความจําเจและเพื่อความสงบในจิตใจของนักธุรกิจที่กังวลใจ วรรณา วงษวานิช (2546: 145) ไดกลาววาการ
ทองเที่ ย วเชิงสุ ขภาพ หมายถึ ง การท องเที่ ย วพักผอนไปทามกลางธรรมชาติเรีย นรูวิธีการใชพลังงานจาก
ธรรมชาติมาบํ าบัด และเสริมสรางสุ ขภาพให แข็งแรง จิต ใจสดชื่น แจมใสควบคูไปกับ การท องเที่ ย ว ได เห็ น
วัฒนธรรมทองถิ่นและนําสิ่งที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
โดยสรุป ความหมายของการท องเที่ ย วเชิงสุ ขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท องเที่ ยวที่ มี
แรงจู งใจหรื อจุ ดมุ งหมายเพื่ อส งเสริมสุ ขภาพและ/หรือบําบัดรักษาฟน ฟู สุขภาพหรือเปน การท องเที่ ย วที่
ผสมผสานการรั ก ษาและฟ น ฟู สุ ข ภาพทั้ งทางรา งกายและจิต ใจควบคู กั น โดยมี จิ ต สํ านึ ก ต อ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
นั้นเปนกิจกรรมการทองเที่ยวหรือการพักผอนควบคูไปกับการดูแลสุขภาพของนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพสามารถแบงตามลักษณะสุขภาพของการทองเที่ยวออกเปน 3 ระดับ คือ

ที่มา : https://www.eeco.or.th/industry
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การทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามลักษณะสุขภาพของการทองเที่ยว
1. การทองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพของนักทองเที่ยวที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น การทองเที่ยวในลักษณะนี้
กําลังเปนที่นิยมอยางสูงทั่วโลก เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญเริ่มใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพของ
ตนเองภายใตสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมในปจจุบัน โดยการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอยางถูกวิธี เชน
การนั่งสมาธิ การฝกโยคะ การฝกไทเกก การอาบนํ้าแรหรือสปา การนวดแผนโบราณ การรับประทานสมุนไพร
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการพักผอนในที่มีอากาศบริสุทธใกลชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งประเทศ
ไทยมีสถานที่ใหบริการการทองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพหลายประเภท เชน การนวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์ การนั่ง
สมาธิในวัดสําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน

ที่มา : http://www.doctorhealththailand.com/service8.asp

2. การท องเที่ ยวเพื่อฟ นฟูสุขภาพของนักทองเที่ยวหรืออยูในระยะพักฟ น การทองเที่ยวลักษณะนี้
นักทองเที่ยวตองการอากาศที่บริสุทธิ์อยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและเปนธรรมชาติรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและ
ออกกาลังกายอยางเบาๆ เพื่อฟนฟูสุขภาพ สถานที่ทองเที่ยวที่ใหบริการลักษณะนี้ เชน ชีวาศรม สถานพักตาก
อากาศชายทะเล เปนตน

ที่มา : http://horizon.sti.or.th/node/5
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3. การทองเที่ยวเพื่อรักษาโรคของนักทองเที่ยว การทองเที่ยวในลักษณะนี้กําลังไดรับความนิยมเปน
อย างสู งเนื่ อ งจากค า รัก ษาพยาบาลในประเทศไทยถูกกวาตางประเทศและประเทศไทยมี แพทยที่ มีความ
เชี่ยวชาญ และฝมือหลายดาน เชน การทําทันตกรรม การเปลี่ยนสะโพก การเปลี่ยนขอเขา การผาตัดเพื่อเสริม
ความงาม เปนตน ดังนั้นการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอาจแบงตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค ดังนี้

ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงคุณภาพตามจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
1. การท อ งเที่ ย วเชิ ง ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health Promotion Tourism) หมายถึ ง การเดิ น ทาง
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจดวยการเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒ นธรรมเพื่ อการเรีย นรู วิถีชี วิตและพั กผอนหยอนใจโดยแบงเวลาจากการทองเที่ย วสวนหนึ่งมาทํ า
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งในหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยาง
แทจริง เชน การอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การบริการสุวคนธบําบัด (Aroma
Therapy) และวารีบําบัด (Water Therapy) เปนตน จุดประสงคหลักของการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
คือ การสงเสริมบํารุงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบําบัดรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพตลอดจน
การไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสังสรรค ทางสังคมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่ ดีกับ ผูอื่น ใน
ระหวางการทองเที่ยวซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติและคานิยมในการสงเสริมและรักษา
ฟนฟูสุขภาพใหสมบูรณดวยตัวเองมากยิ่งขึ้น การสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองนั้ นสามารถแสดงออกมาใน
รูปแบบของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การควบคุมน้ําหนักตัวการนิยมเลือกรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชนตอสุขภาพ การทําจิตใจใหสงบดวยการฝกปฏิบัติสมาธิและการใชยารักษาโรค
จากสมุนไพรที่มีผลกระทบขางเคียงนอย
2. การท อ งเที่ ย วเชิ ง บํ า บั ด รั ก ษาสุ ข ภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึ งการเดิ น ทาง
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมบําบัดรักษาโรคหรือฟนฟูสุขภาพ
ตาง ๆ ที่หลากหลายตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง เชน การตรวจรางกาย รวมทั้ง การ
ทําทันตกรรม การรักษาสุขภาพฟน การผาตัดเปลี่ยนสะโพก การผาตัดเปลี่ยนขอเขา การผาตัดเสริมความงาม
การพักฟน หรือการแปลงเพศ เปนตน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือบางครั้ง
เรียกวา การทองเที่ยวเชิงแพทย (Medical Tourism)
กลาวโดยสรุป การทองเที่ยวเชิงสุขภาพประกอบดวยกิจกรรมการทองเที่ยวสุขภาพทางธรรมชาติ การ
ทองเที่ ยวสุขภาพทางวัฒ นธรรมรวมถึงการปรับ สมดุล ของอาหาร การปรนนิ บั ติ เพื่อเพิ่มพู นพละกําลังให
สมบู รณ แข็งแรง ปรับ สภาพจิตใจให เกิดความรูสึกผอนคลาย ขจั ดความเครียดและปรับ ความสมดุล ให แก
รางกาย เชน กิจกรรมการนวด สปา การอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน การฝกปฏิบัติสมาธิ การลดความอวน การลด
ความเครียด การปรับปรุงรูปรางใหสมสวน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน
ผูประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพที่เปนธุรกิจหลักในการรองรับกลุมนักทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ไดแก ธุรกิจสปา
เพื่ อ สุ ข ภาพและสปาเพื่ อ ความงาม ธุ ร กิ จ รี ส อร ท เพื่ อ สุ ข ภาพ แหล ง ท อ งเที่ ย วประเภทนํ้ า พุ ร อ น/นํ้ า แร
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ศูน ย สุ ขภาพ รวมทั้ งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่ อสุ ขภาพ จากความหมายขางต น จะเห็ น ได ว าการ
ทองเที่ยวมีองคประกอบสําคัญหลายประการทั้งสภาพทางกายภาพและบริการที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังที่
จะไดรับการตอบสนอง เชน สภาพแวดลอมและความงดงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรม สถานที่สงบและ
รื่นรมยเพื่อพักผอนในเวลาวางจากภารกิจ บริการที่สะดวกสบายเพื่อการผอนคลายความตึงเครียด ประโยชน
ในการพัฒนาสุขภาพและรางกายและจิตใจโดยรวม ความรูสึกปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส การบําบัดดวย
นํ้า/นํ้าพุรอนการบริการดวยบุคลากรที่มีทักษะและไดรับการฝกอบรมและความคุมคาของเงิน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอื่นๆ

ที่มา : http://www.dooasia.com/travel-thai-asean
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวอื่นที่คลายคลึงกันและนักวิชาการบางคน
นํ ามารวมกั บ การท องเที่ ย วอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกัน เช น การท องเที่ ย วเชิ งสปาและสุขภาพ (Spa and Health
Tourism) (Hall, 2003) การท อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพความงาม (Health and Wellness Tourism) (ErfurtCooper and Cooper, 2009) สปา (Spa) หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีการ
ใชน้ําเปนองคประกอบ รวมกับบริการอื่น ๆ เพื่อสรางภาวะสมดุลของรางกาย สงเสริมสุขภาพ ปองกันการ
เจ็บปวยและพักผอนคลายเครียด สปาในตางประเทศมักรวมอยูในแหลงนํ้าพุรอน/นํ้าแร เชน Polynesian
Spa ที่เมือง Rotorua ประเทศนิวซีแลนด สปาในประเทศไทยจะเนนการใหบริการนวดแผนไทยเปนสวนใหญ
โดยใชศาสตรการแพทยแผนไทยเป นกรอบความรูในการใหบ ริการเวลเนส (Wellness) หมายถึง การดูแล
สุขภาพที่ ดีให แข็งแรงสมบูรณ ซึ่ งเป น คําที่ คล ายคลึ งกับ คําวาสุขภาพแตเน น สภาวะที่ สมบู รณ แข็งแรงของ
รางกาย และสุขภาพความงามซึ่งเปนแนวคิดที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมสปามองวามีความสําคัญในลักษณะของ
แรงจูงใจของนักทองเที่ยวกลุมสุขภาพ “เวลเนส” มีความหมายหลายประการ เชน (Cohen, 2008; ErfurtCooper and Cooper, 2009:
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1. แนวทางเพื่อการดูแลบํารุงรักษาสุขภาพที่เนนการปองกันความเจ็บปวย เพื่อไมใหเจ็บปวยและทํา
ใหชีวิตยืนยาวซึ่งตางกับคําวาการรักษาโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเจ็บปวยแลว
2. สภาวะที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ โดยการดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกายและการสรางสุขนิสัยที่ดี เชน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่
3. สภาวะของรางกายที่มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
4. สภาพของการมีสุขภาพดีในลักษณะของแบบแผนชีวิตที่สงเสริมความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย
ดังนั้น การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพดี (Wellness Tourism) เปนการทองเที่ยวโดยมีกิจกรรมที่กอใหเกิดสุขภาพ
สมบู รณ แข็ งแรงปราศจากโรคภั ย ไข เจ็ บ รวมถึงกิจกรรมประเภทผ อนคลาย เช น การออกกํ าลั งกาย การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การทําสปาเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพ เปนตน ซึ่งนักทองเที่ยวอาจใช
บริการเพื่ อสุ ขภาพดี อยางครบวงจรไดในรีส อรทเพื่อสุขภาพ ศูน ยสุขภาพ หรือ Destination Spa ErfurtCooper and Cooper (2009: 4) ยั งจํ าแนกการท องเที่ ย วเชิ งสุ ขภาพที่ ร วมเวลเนสกลายเป น Health &
Wellness Spa Tourism ที่ นักทองเที่ ยวสามารถรับบริการด านสุขภาพในแหล งทองเที่ยวสปาเพื่อสุขภาพ
และสปาในแหลงนํ้าแร/นํ้าพุรอนซึ่งนักทองเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรมไดหลายลักษณะ กลาวคือกิจกรรม
ในสปาเพื่อสุขภาพ ได แก การเลือกและปรับแบบแผนชี วิต (Lifestyle Choice) การป องกัน ความเจ็บ ป วย
(Prevention of Illness) เชน การออกกําลังกาย การดูแลความงาม เปนตน และการสรางความตระหนักเรื่อง
สุขภาพ (Health Awareness) สวนกิจกรรมสปาในแหลงนํ้าแร/นํ้าพุรอน ไดแก วิทยาการอาบนํ้าแร/นํ้าพุรอน
(Thermalism Balneology) เพื่อการผอนคลายความตึงเครียด การฟนฟูจากความเจ็บปวย (Recovery from
Illness) การพักผอนและนันทนาการ (Leisure and Recreation)
สําหรับแรงจูงใจหลัก 3 ประการในการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ คือ การพักผอนและคลายเครียด
การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวใหม การเรียนรูและหาประสบการณใหม สวนความตองการหลัก คือ ทําเลที่ตั้ง
ของที่พักแรม ความปลอดภัยของเมืองทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
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การท องเที่ ย วเพื่ อสุ ขภาพที่ ตอบสนองไลฟส ไตลของคนรุน ใหมที่ หัน มาใหความสนใจกับ การดูแล
สุขภาพรางกายมากขึ้น เทรนดเรื่องสุขภาพกับการทองเที่ยวนี้มีใหเห็นกันหลากหลาย ตั้งแตแนวสปาจนไปถึง
ที่พักแนวรักษธรรมชาติและโปรแกรมทองเที่ยวแบบดีท็อกซทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งยกตัวอยางไดดังนี้
ปนจักรยานบนภูเขา
กิจกรรมยอดนิยมในปจจุบันคือเรื่องของการดูแลสุขภาพ การเลนกีฬา รวมไปถึงการโภชนาการตางๆ
จะเห็นไดจากกระแสการวิ่ง การปนจักรยานและการเลนโยคะที่นิยมทั้งในหมูคนทํางาน นักเรียน นักศึกษาและ
ผูสูงอายุที่ตองการสรางความสมดุลใหชีวิตและเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บปวย รวมไปถึงการทองเที่ยวแนวสุขภาพ
ที่กําลังนิยมแนวแบกเปเพราะหากรางกายไมฟตจะไปลุยเที่ยวแบกเปกันไหวไหม ชวงที่ผานมานี้มีทริปทอง
เที่ยวมากมายที่เนนการเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดี เชน การปนจักรยานเที่ยวขึ้นดอยชมธรรมชาติ ดําน้ําชมปะการัง
วิ่งมาราธอน ไตรกีฬาตางๆ ที่แมแตสายการบินก็ยังสนับสนุนเทรนดสุขภาพเหลานี้ เชน การใหโหลดจักรยาน
ไดฟรี การคิดคาโหลดอุปกรณกีฬาตางๆ ในราคาพิเศษ เปนตน
• คลาสสปาโยคะ
ในปจจุบันโรงแรม รีสอรท ที่พักหลายแหงนอกจากจะมีบริการยิม สนามกอลฟ สระวายน้ําและสปา
ใหลูกคาแลว ปจจุบันนี้เริ่มมีการเสริมคอรสพิเศษ เชน โยคะเพื่อฟนฟูรางกายและจิตใจ แพ็คเกจสปาดีท็อกซ
และปรับสภาพรางกาย เมนูอาหารพิ เศษ (อาหารคลีน) เพื่อการรักษาสุขภาพ แพ็กเกจการพักผอนและลด
น้ําหนัก เพื่อพักผอนรางกายและจิตใจแบบเต็มที่
• โปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้โรงแรม รีสอรท ยังจัดใหมเี มนูอาหารที่จัดพิเศษเฉพาะปญหาและความตองการทางสุขภาพ
ของลู ก ค า แต ล ะคนอี ก ด ว ย เช น ทางด า นเชราตั น (Sheraton) ได มี ก ารจั ด บริ ก าร “เชอราตั น ฟ ต เนส”
(Sheraton Fitness) ที่มีทั้งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ บริการใหคําปรึกษาดานการออกกําลังกาย บริการฟรี
อุปกรณการออกกําลังกายตางๆ และบริการดีไซนการออกกําลังกายที่เหมาะสมแกลูกคาแตละคน
•
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