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สังเคราะห์ โดย : ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง

โดย :รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง

สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจยั

แนวคิดทฤษฎี
เครื่ องมือและวิธีการ
ผลการวิจยั
องค์ความรู้ที่ได้รับ
วิจารณ์

“น้ำพุร้อน” เป็ นนา้ ใต้ ดินที่ร้อนกว่ านา้
ธรรมชาติ ทั่ว ไป เมื่ อน้าสะสมความ
ร้ อนจนนา้ เดือด นา้ จะกลายสภาพเป็ น
ไอนา้ ร้ อน ทาให้ เกิ ดแรงดันพุ่งออกมา
บนผิวดิน

Participation.

บทนา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สร้างงานให้ประชาชนและเพิ่มรายได้ให้
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาท
สาคัญ ในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั่วทุกภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริม
ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยโดย
เน้นการประสานงานระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับ
ภาคเอกชนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว
ภายในประเทศทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อสถาบันครอบครัว และ
ต่อสังคมโดยรวม อันจะนาไปสู่การสร้างและกระตุ้น
จิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย การ
ท่องเที่ยวเพือ่ สุขภาพเป็นการท่องเที่ยว
ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อบาบัดรักษาสุขภาพ
(Health
healing)หรือส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
โดยในการบาบัดรักษาสุขภาพเป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยมีโปรแกรมการทากิจกรรม
บาบัดรักษาโรคหรือฟืน้ ฟูสุขภาพต่าง
ๆ
ที่
หลากหลายรวมทั้งการทาฟัน การผ่าตัดเสริมความ
งาม หรือการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล
สาหรับการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีการ

จัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ อันประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และพัก
แรมในโรงแรม รีสอร์ท หรือศูนย์สุขภาพ ซึง่ มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในสถานทีน่ ั้น ๆ จัดขึน้ อาทิการนวดแผนไทยการอบสมุนไพรไทย
กิจกรรมบริการสุคนธบาบัด (Aroma Therapy) และการบริการอาบ
น้าแร่ (Spa) เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสารวจแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้าพุร้อน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การบาบัดของแหล่งท่องเที่ยว
น้าพุร้อนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

3. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและ
ศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและการบาบัดของ
แหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนใน
สังคมไทย
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น้ าพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สงิ่ มีชีวิต
กระทาและบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้หรือใช้
เครื่องมือวัดได้นอกจากนี้พฤติกรรมมิได้มี
ความหมายเฉพาะแต่การแสดงออกทางด้าน
ร่างกายภายนอกอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกิจกรรม
ภายใน อันได้แก่ความรู้สึกอยากด้วย บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา(2548)ได้สรุปถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวออกเป็น
9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ โดยผ่านสื่อต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในแต่ละคน
หลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยว

นั้นๆ 3. สิ่งจูงใจในการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวอยากเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมี
ปัจจัยที่เกีย่ วข้อง 2 ปัจจัยคือ Push Factor
เป็นปัจจัยในการผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว Pull
Factor เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไป
เที่ยวชมยังแหล่งท่องเที่ยวและเข้าร่วม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ
4. การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
5. การวางแผนค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว
6. การวางแผนเตรียมการท่องเที่ยว
7. การเดินทางท่องเที่ยวและการ
ประเมินผลในระหว่างการท่องเที่ยว
8. ประสบการณ์หลังการท่องเที่ยวและ

การประเมินผลในด้านความพึงพอใจ
9. ทัศนคติหลังจากได้รับประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวนั้นๆ

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการนันทนาการรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่างซึ่งมีการเดินทางเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกสถานทีห่ นึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม โดยมักมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้าน
กายภาพ วัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ และด้านสถานะ การ
ท่องเที่ยวทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจ
และการบริการต่างๆ ชิดจันทร์ หังสสูต (2532 : 1-2) ได้
อธิบายความหมายของ 2 คา ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่
1. นันทนาการ (Recreation) หมายถึง งานบันเทิง หรือ
การพักผ่อนหย่อนใจทั่วไปจึงเป็นกิจกรรมเฉพาะ ทาให้เกิด
ความพอใจหรือเกิดความสุขใจแก่บางคน บางกลุ่ม เท่านั้น
2. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางผ่าน

พฤติกรรมสุขภาพ
Harris and Guten (1987) กล่ า วว่ า
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (Health Behavior)
หมายถึง การปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคและ
ส่งเสริมสุข ภาพ เพื่อดารงภาวะและเป็ น
การแสดงศักยภาพของมนุษย์ พฤติกรรม
สุขภาพ เป็นกิจกรรมที่บุคคลลงมือกระทา
และเชื่อ ว่า เป็ นกิจ กรรมที่ช่ว ยให้ สุข ภาพ
ของตนเองดี และมี ค วามผาสุ ก เกิ ด
ศั ก ยภาพที่ สู ง สุ ด ของบุ ค คล ครอบครั ว
ชุมชน และสังคม

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
มัลลิกา มัติโก (2534) ได้ให้ความหมายและ
จาแนกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไว้
2 ลักษณะ คือ
1. การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติ (Self-Care
in Health) เป็ น พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่
เสมอ เป็นพฤติกรรมที่ทาในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรง
ซึ่ ง มี ด้ ว ยกั น 2 ลั ก ษณะ คื อ (1) การดู แ ลส่ ง เสริ ม
สุขภาพ (2)การปูองกันโรค (Disease Prevention)

รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิ งส่งเสริ มสุขภาพ
มีรูปแบบการจัดโปรแกรมการทัวร์ที่มีกจิ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่แตกต่างหลาก หลาย ดังนี้
1. ทั ว ร์ แ พทย์ แ ผนไทย เยี่ ย มชมวั ด โพธิ์ ที่ มี
ประวัติความเป็นมาที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ซึ่งได้รับยก
ย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศ
ไทย รับฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการ
นวดไทยแผนโบราณเพื่อการรัก ษาโรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ทัว ร์อ าหารสมุนไพร เยี่ย มชมศูนย์เกษตร
สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร และศึกษา
เรี ย นรู้ ค วามมหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทย ที่

สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
สมุนไพรไร้พิษที่มีแคลอรีต่า
3. ทัวร์สมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษา
การปฏิบัติงานของกลุ่ม ชมรม สมาคมและ
ผู้สนใจสมุนไพร
4. ทัวร์เกษตรธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งการ
ท าเกษตรธรรมชาติ เ กษตรอิ น ทรี ย์ เ กษตร
ทฤษฎี ใ หม่ ต ามแนวพระราชด าริ และการ
เรียนรู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ

2. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปุวย (Self-Care
in Illness) หมายถึง ความรับรู้ของบุคคลที่มีต่อตัว
เขาเองว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ไ ปจากเดิ ม ซึ่ ง อาจจะ
ตัดสินจากตัวเขาเอง หรือครอบครัวหรือเครือข่าย
สังคม และจะเข้าสู่พฤติกรรมการเจ็บปุวย โดยแต่
ละคนจะสนองต่อความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นแตกต่าง
กัน เช่น การงดอาหารแสลงการใช้สมุนไพร การ
บีบนวด การซื้อยากินเอง และการตัดสินใจไปพบ
แพทย์

5. ทั ว ร์ น้ าพุ ร้อ นและอาบน้าแร่ เยี่ ย มชม
ทัศนศึกษาแหล่งน้าพุร้อน และบ่อน้าแร่ที่มีอยู่
ในหลายจั งหวั ดทั้ ง ภู มิภ าคของประเทศไทย
และพักในโรงแรมและรีสอร์ต
6. ทัวร์ฝึกสมาธิและบาเพ็ญภาวนา เยี่ยมชม
วัดปุากลางธรรมชาติอันสวยสดงดงามและสงบ
สุข ทาการฝึกปฏิบัติแนวสมาธิพุทธศาสน์ เพื่อ
สร้างความสงบเยือ กเย็นของจิ ตใจท่า มกลาง
สภาพธรรมชาติที่ร่มรื่น งดงาม
7. ทั ว ร์ แ หล่ ง ธรรมชาติ เยี่ ย มชมแหล่ ง
ธรรมชาติ แ ละเรี ย นรู้ ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สวยสดงดงาม
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โดย :รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรี ทอง

แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. การลดต้นทุนให้ผู้มาใช้บริการ หมายถึง
การจ่ายเงินในราคาที่ลดลงของการมาใช้
บริการนั่นเอง และที่สาคัญการลดต้นทุน
ดังกล่าวนี้ต้องไม่ทาให้คุณภาพหรือ
คุณประโยชน์ของบริการลดลง

www.painaidii.com

ความพึงพอใจ เป็นความคาดหวังของบุคคล ใน
เรื่ อ งที่ ค าดหวั ง ไว้ กั บ ความเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการต่ า งๆ หรื อ โครงการต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
ส่วนตัวหรือส่วนรวม ซึ่งถ้าหากผลลัพธ์ที่ได้เป็นความ
จริงตรงกันหรือมากกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้เกิด
ความพึงพอใจ และถ้าหากผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นความ
จริงที่มีค่าน้อยกว่าความคาดหวังแล้ว ก็จะทาให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในที่สุด
กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะได้นาเสนอวิธีการเพิ่ม
คุณค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ง
สามารถจาแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.การเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
หมายถึงคุณประโยชน์ทั้งในด้านการใช้บริการ
คุณประโยชน์เชิงอารมณ์ ความมั่นใจหรือบุคลิกภาพ
ที่สะท้อนมาจากการใช้บริการนั้นๆ

น้้าพุร้อน (Onsen) ในภาคเหนือ
จังหวัดเชียงรายมีบอ่ น้าพุร้อนเป็นจานวนมาก บาง
แห่งมีประวัติอันเล่าสืบต่อกันมายาวนาน บ่อน้าพุร้อน
ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงราย เช่น น้าพุร้อนห้วยหมาก
เลี่ยม น้าพุร้อนแม่ขะจาน น้าพุร้อนปุาตึง
น้้าพุรอ้ น (Onsen) จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ในพื้นที่จะพบแหล่งน้าพุร้อนจานวนมาก
โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของแอ่งพร้าว แหล่งที่
มีขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายนั้นมีอยู่ 2 แหล่ง คือบ่อ
น้าร้อนบ้านหนองครก และบ่อน้าร้อนบ้านโปุง
น้้าพุรอ้ น (Onsen) จังหวัดก้าแพงเพชร
น้าพุร้อนในจังหวัดกาแพงเพชรมีทั้งสิ้น 3 แหล่ง
ได้แก่ น้าพุร้อนพระร่วง น้าพุร้อนโปุงน้าร้อนและน้าพุ

ร้อนอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์
น้้าพุรอ้ น (Onsen) จังหวัดราชบุรี
น้าพุร้อนในจังหวัดราชบุรี มีทั้งสิ้น2
แหล่ง ได้แก่ น้าพุร้อนบ่อคลึงและน้าพุ
ร้อนโปุงกระทิง
น้้าพุรอ้ น (Onsen) จังหวัดระนอง
บ่อน้าร้อนแร่สวนสาธารณะรักษะวาริน
บ่อน้าร้อนแร่พรรั้ง บ่อน้าร้อนแร่พรุ
หลุมพลี บ่อน้าร้อนแร่ค่ายรัตนรังสรรค์
www.google.co.th/search?q=น้าพุ+osen&biw=1366&bih=667&source

วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบ
งานวิจัยแบบ ผสมผสานวิธี
(Mixed Research Method)
โดยมีการรวบข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาของการการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
japantravel-guide.blogspot.com

ผลการวจิ ยั
องค์ความรทู้ ี่ได้จากการวิจยั

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวทั้ง 5
จังหวัด 17 แหล่งน้าพุร้อน พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 จังหวัด โดยให้ความสาคัญกับแหล่งน้าพุร้อนมีบรรยากาศดี ร่ม
รื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการบริการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญกับ น้าพุร้อนมีความสะอาดบริสุทธิ์ ด้านการตลาด นักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญกับ แหล่งน้าพุร้อนมีสปาและนวดแผนไทยไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนทั้ง 5 จังหวัด 17 แหล่งน้าพุ
ร้อน พบว่ามีศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สามารถจัดแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บ่อน้าร้อนแม่วงศ์ จ.
กาแพงเพชร กลุ่มที่ 2 ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ได้
เปิดบริการให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้ ไม่มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้าร้อนโปุงน้าร้อน , บ่อน้าร้อนโปุงปูเฟือง กลุ่มที่ 3
พบว่า มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบ้างแต่ประสบปัญหาในการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ ได้แก่ บ่อน้าร้อนโปุงกระทิง ,บ่อน้าร้อนพรุหลุมพี , บ่อน้าร้อน
ห้อยหมากเลี่ยม กลุ่มที่ 4 มีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและ
เริ่มต้นให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กาลังได้รับความนิยมจากนั้น
ท่องเที่ยว ได้แก่ ธารน้าร้อนบ่อคลึง , บ่อน้าร้อนโปุงพระบาท , บ่อน้าร้อนผาเส
ริฐ , ล้านนาออนเซ็น , บ่อน้าร้อนดอยสะเก็ด , บ่อน้าร้อนพรรั้ง กลุ่มที่ 5 พบว่า
มีการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
มากที่สุด ว่าน้าพุร้อนมีคุณภาพ ได้แก่ บ่อน้าร้อนพระร่วง , บ่อน้าร้อนรักษะวา
ริน , บ่อน้าร้อนสันกาแพง , บ่อน้าร้อนแม่ขะจาน

รูปแบบการบริการจดั การการท
อ่ งเที่ยวเชิ

งสุขภาพ
1.ด้านการจดั การท่องเทยี่ ว นักท่
องเทยี่ วให้ความสา้ คัญกับเรื่องแ
หลง่ น้้าพุร้อน
ที่บรรยากาศดีรม่ รื่นเหมาะแก่การพ
ักผ่อนหย่อนใจแหล่งน้้าพุร้อนควร
มีบริเวณให้นั่
ง
พักผ่อนอย่างเพียงพอและแหล่ง

น้้าพุรอ้ นควรมีการดูแลสภาพแวด
ล้อม
2. ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตดั สินใจข
องนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยด้านแ
หล่งท่องเที่ยว
ด้านที่ตงั้ และด้านระยะทาง
3. ด้านบริการการท่องเที่ยว นัก
ท่องเที่ยวเชงิ สุขภาพให้ความส้า
คัญกับ
ห้องอาบน้้าแยกชาย/หญิงและม
ีสัญลักษณ์บ่งบอกชดั เจน,น้้าพุร้อ
นมีความสะอาดแ
ละบริสุทธิ์
4. ด้านการจัดการตลาด มีรา้ นข
ายของทรี่ ะลกึ ของฝากใหน้ กั ท่องเท
ยี่ วไดเ้ ลือกซอื้
5. ศักยภาพการจัดการท่องเทยี่ วเช
งิ สุขภาพ นักท่องเที่ยวให้ความส
้าคัญกับเรื่อง
เส้นทางเขา้ สู่แหล่งท่องเทยี่ วน้าพุ
ร้อนมีความปลอดภัยเป็นจ้านวนท
ส
่
ี
ูงทีส่ ุด
รองลงมาเสน้ ทางการเดนิ ทางสแู่
หลง่ ท่อง เที่ยวน้าพุรอ้ นมคี วามสะ
ดวกสบาย

วิจารณ์
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็นการท่องเที่ยว ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อบาบัดรักษาสุขภาพ (Health healing) หรือส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)โดย
ในการบาบัดรักษาสุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยว
โดยมีโปรแกรมการทากิจกรรมบาบัดรักษาโรคหรือ
ฟื้นฟูสุขภาพต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งการทาฟัน
การผ่าตัดเสริมความงาม หรือการผ่าตัดแปลงเพศ
ฯลฯ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล สาหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ อัน
ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย โดยเฉพาะ การเดินทางไปในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักแรมในโรงแรม รีสอร์ท หรือ
ศูนย์สุขภาพ ซึ่งมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในสถานที่นั้น ๆ จัดขึ้น อาทิการนวดแผนไทยการอบ
สมุนไพรไทยกิจกรรมบริการสุคนธบาบัด (Aroma
Therapy) และการบริการอาบน้าแร่ (Spa) เป็นต้น
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
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