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สปาคือทางเลือกหนึ่งของเวลเนสที่สร้าง
สมดุลทางสุขภาวะ(Well Being) ให้แก่
พวกเรา คือสุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ 
อารมณ์   และส่งเสริมการมีอายุยืนยาว 
The purpose of a spa remains the same—to provide a 
space where you can go to relax your body and your mind. 
Spa therapy provides physical, mental, and spiritual 
healing crucial in maintaining a healthy lifestyle and 
promoting longevity.



Spa Benefits That Make It Well Worth Your Time
ประโยชน์ของสปาที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ

Regulates Blood Pressure, Blood Flow, & Blood Circulation
ควบคุมความดันโลหิต และการไหลเวียนโลหิต 
 

1.1 ด้านร่างกาย  การนวดจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย คือ  

1.1.1 ผลต่อระบบไหลเวียน  การนวดจะช่วยทำให้เกิดการยืดขยายหรือการคลายตัวของกล้ามเนื้อ พังผืด เอ็นยึด กระดูก และ

กล้ามเนื้อ เป็นการเพิ่มการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดำ และเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงเข้ามาแทนที่มากขึ้น  

1.1.2 ผลต่อระบบกล้ามเนื้อ การนวดก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อร่างกายในบริเวณที่ทำการนวด ซึ่งผลส่วนใหญ่จะทำให้กล้ามเนื้อ

และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ เกิดการยืด ผ่อนคลายจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ   

1.1.3 ผลต่อการสันดาปหรือเพิ่มการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย    โดยเฉพาะกรดแลคติคในเซลล์กล้ามเนื้อที่ตึง  การนวดจะ

ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอ จากภาวะที่หลอดเลือดขยายตัวทำให้การเพิ่มไหลเวียนเลือด

มากขึ้น  

1.1.4 ผลต่อระบบผิวหนัง  การนวดทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่นวดมีอุณหภูมิสูงขึ้น เลือดมาเลี้ยงผิวหนังได้มากขึ้น  

1.1.5 ผลต่อระบบประสาท   เป็นผลที่เกิดโดยอ้อมจากการนวด   ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท ปฏิกิริยาที่เป็นผล

มาจากการกระทำต่อระบบประสาทอัตโนมัติจากการนวดที่พบบ่อยที่สุด คือ ความรู้สึกผาสุกในรูปแบบของการผ่อนคลาย  

1.1.6 ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบว่าการนวดมีผลต่อการเพิ่มของระดับภูมิคุ้มกัน เนื่องจากการนวดช่วยให้กล้ามเนื้อ และร่างกาย

ผ่อนคลาย ลดระดับความวิตกกังวลและความเครียด  ซึ่งความวิตกกังวลและความเครียดเป็นภาวะที่มีผลกดระบบการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ดังนั้น เมื่อร่างกายไม่มีความเครียดหรือความวิตกกังวล ย่อมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดี

ขึ้น

การนวดมีประโยชน์ ดังนี้  



ประโยชน์ของการนวดเดรนน้ำเหลือง 
(Lymphatic Drainage Massage)

1. ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

อย่างยั่งยืนให้แก่คุณ

2. ช่วยให้กระบวนการล้างสารพิษเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะ

สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงล้างพิษ

3. ช่วยลดอาการบวมน้ำ

4. ช่วยบรรเทาริ้วรอยแผลเป็นและผิวส้ม

5. ช่วยทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีขึ้น

6. ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน

การนวดต่อมน้ำเหลือง
Lympatic Drainage 



Spa Benefits That Make It Well Worth Your Time
ประโยชน์ของสปาที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ

การนวดมีประโยชน์ต่อด้านจิตใจ  

1.2 ด้านจิตใจ (Psychological aspects)  
 
การนวด ทำให้ร่างกายมีการผ่อนคลายระดับลึก รับรู้ถึงความรู้สึกเป็นสุข และเนื่องจากการนวดด้วยวิธีการกด การบีบ การคลึง เป็นการเบี่ยง
เบนความสนใจไปจากความตึงเครียดหรือความไม่สุขสบาย ทำให้ผู้รับการนวดเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากมีการผ่อนคลายทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ

Improves Cardiovascular Health & Prevents Heart Disease

ปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และป้องกันโรคหัวใจ 

ด้วยการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ลดความดันโลหิต และปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต สปาทรีตเมนต์สามารถช่วย
ให้คุณปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและป้องกันโรคหัวใจได้  อย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ หัวใจที่แข็งแรง
เป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นอย่าข้ามวันสปานั้นไป!



Spa Benefits That Make It Well Worth Your Time
ประโยชน์ของสปาที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ

Promotes Relaxation & Stress Reduction
ส่งเสริมการผ่อนคลายและลดความเครียด 
การผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายจากความเครียดในชีวิตประจำวันที่เราเผชิญอย่างต่อเนื่อง  เมื่อร่างกายผ่อน
คลาย ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม ก็จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งๆขึ้นในทุกวัน  

Contributes to a Better Night’s Sleep
มีส่วนช่วยในการนอนหลับที่ดีขึ้น 
คุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นวิธีธรรมชาติของร่างกายในการฟื้นฟูร่างกาย สปาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอัตราการ
เต้นของหัวใจ และส่งเสริมรูปแบบการนอนหลับที่ดีขึ้น

Enhances Mental Health & Well-Being
เสริมสร้างสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
เมื่อเราปล่อยให้ความเครียดก่อตัวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ก็จะผลต่อสุขภาพจิตเราและเป็นผลกระทบของสมอง  นั่นเป็น
เหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีวิธีปลดปล่อยความเครียดนั้นเพื่อล้างจิตใจและบรรเทาปัญหา  สปาช่วยได้!

Helps the Body Release Serotonin
ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเซโรโทนิน 
ประโยชน์มากมายของการนวดบำบัด อย่างนึงคือการปล่อยเซโรโทนินในร่างกายอย่างรวดเร็ว เซโรโทนินเป็นสาร
สื่อประสาท/ฮอร์โมนที่มักเรียกกันว่า 'สารเคมีแห่งความสุข' Serotonin หรือเซโรโทนิน เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งภายใน
ร่างกายที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของสมองและระบบประสาท ส่งผลต่อกระบวนการคิด พฤติกรรม และ
อารมณ์ อีกทั้ง Serotonin ยังจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายส่วนอื่นด้วย หากเรามี Serotonin ในระดับที่เหมาะสม
จะช่วยให้สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีสมาธิ ช่วยให้คิดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น   



Spa Benefits That Make It Well Worth Your Time
ประโยชน์ของสปาที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ

Increases Self Esteem, Self Confidence, & Social Life

เพิ่มความมั่นใจในตนเอง  
การมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น  คุณรู้สึกดีเกี่ยว
กับตัวเองและในที่สุดคุณก็เริ่มแสดงให้เห็น  ผลที่ได้คือชีวิตทางสังคมของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเข้าสังคมมากขึ้น

Helps Prevent Varicose Veins

Improves Skin Health & Has Anti-Aging Benefits

Aids the Weight Loss Process

ช่วยกระบวนการลดน้ำหนัก 
การนวดเป็นประจำ การบำบัดด้วยอ่างน้ำร้อน การใช้เครื่องอบไอน้ำ(สตีม) และบริการสปาอื่นๆ เป็นที่ทราบกันดี
ว่าจะช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักของคุณได้เช่นกัน

ช่วยป้องกันเส้นเลือดขอด 
การนวดขาสามารถช่วยป้องกันเส้นเลือดขอดและปรับปรุงการทำงานของระบบน้ำเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่
ต้องยืนเป็นเวลานานในแต่ละวัน  แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่นั่งทำงานเกือบทั้งวัน แต่ก็สามารถช่วยกระตุ้นและปรับปรุง
ระบบน้ำเหลืองได้

ปรับปรุงสุขภาพผิว และ มีประโยชน์ในการต่อการชะลอวัย 
การสครับผิว จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วรวมถึงสิ่งสกปรกที่ตกค้างในรูขุมขนให้หลุดออก และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้ผิวของคุณสามารถดูดซึบการบำรุงจากการพอกผิวได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย



Hot Stone Sauna

Infrared Sauna 

85 - 90 C 48 - 71 C

26 - 32 C



ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบไอน้ำ และแช่น้ำ

Steam 43 - 45 องศา 



ตัวยาจากสมุนไพรจะแทรกซึมผ่านผิวหนัง และเยื่อบุเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งผ่านเข้า
ทางลมหายใจที่สูดเข้าไปด้วย ทำให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทั่วตัวในเวลาอัน
รวดเร็ว มีผลต่อหลายระบบในร่างกาย   

•ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ประมาณการได้ว่าหากอบไอน้ำ 15-20 นาที เทียบเท่ากับการเดินเร็ว 1-2 ชั่วโมง 
ดังนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจจึงไม่ควรอบเพราะทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก 

•ระบบกำจัดของเสีย 
ผิวหนังเปรียบเสมือนไตอันที่สามในร่างกาย ทำหน้าที่กำจัดของเสียร้อยละ 30 
ของของเสียทั้งหมดที่ร่างกายขับออกมา การอบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนมา
ผิวหนังได้ดีขึ้น ขับเหงื่ออกมามากขึ้นเป็นการกำจัดพิษ และน้ำส่วนเกินออกจาก
ร่างกายได้ดีวิธีหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงหลังคลอด ดังนั้นหลังจากอบสมุนไพรจึง
รู้สึกเบาสบายตัว  
 
 



•ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
การอบสมุนไพร(Herbal Steam) ทำให้เลือดไหล
เวียนได้ดีขึ้น ทั้งยังมีตัวยาที่ช่วยลดการอักเสบ แก้
ปวด จึงช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดการปวดเมื่อย 
ลดอาการขัดข้อขัดเข่า  

•ระบบประสาท  
ยาอบสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใช้พืชที่มีน้ำมันหอมระเหย 
ซึ่งถือว่าเป็นการบำบัดด้วยกลิ่นหรือ อโรมาเธอราปีส์ 
(Aromatherapy) อีกแบบหนึ่ง จึงช่วยให้จิตใจและ
กล้ามเนื้อผ่อนคลายหายเครียด และนอนหลับได้ง่าย
ขึ้น  

•ระบบภูมิคุ้มกัน  
การอบสมุนไพรทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นจากการที่
ระบบน้ำเหลืองมีการไหลเวียนมากขึ้น และการ
ผิวหนังมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันถูก
กระตุ้นเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเชื้อโรคและ
สิ่งแปลกปลอมของร่างกายด้วยการมีไข้ ดังนั้นการ
อบสมุนไพรจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นหวัด ภูมิแพ้ 
เป็นต้น 

•ต่อระบบผิวพรรณ  
การอบสมุนไพรทำให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น
ทำให้ผิวพรรณสดใส ซึ่งในอดีตหญิงสาวจะอบตัว
เป็นประจำเพื่อทำให้ผิวพรรณผ่องใส





ในทางการแพทย์พื้นบ้านมีการใช้การอบสมุนไพรเพื่อบรรเทาโรคและอาการ เช่น อาการปวดเมื่อย ฟกช้ำ หญิงหลังคลอด อัมพฤกษ์ อัมพาต วิงเวียน 
ปวดหัว เครียด ภูมิแพ้ หวัด ลมพิษ และเพื่อบำรุงสุขภาพ ที่มาของไออบสมุนไพรมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น
 
ขั้นตอนวิธีการอบ  
 เริ่มด้วยให้ผู้ป่วยเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขน แล้วนั่งในกระโจมกับหม้อต้มที่เดือดดีแล้ว ในรายที่ไม่เคยอบมาก่อน ให้อบครั้งละ 15 นาที แบ่งอบ 
3 รอบ ผู้ที่อบอยู่เป็นประจำ ให้อบครั้งละ 20 นาที จำนวน 2 รอบ ระหว่างพักให้สังเกตอาการผู้ที่เข้าอบว่ามีอาการเวียนศีรษะ และหายใจสะดวกหรือไม่ 
หากมีอาการดังกล่าวอาจให้ยุติการอบทันที ในระหว่างพักให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำอุ่นให้เพียงพอประมาณ 2-4 แก้วต่อการอบแต่ละครั้ง อาจผสมเกลือ
ลงในน้ำเล็กน้อย เพื่อป้องกันการเสียเกลือแร่จากการเสียเหงื่อในช่วงที่เข้าอบ 
 
ข้อควรระวังในการอบ  
 - ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ป่วย ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ห้ามอบหากมีไข้ตัวร้อน  
 - ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ไม่ดี ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ที่ดื่มสุรา หรือผู้ที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ควรเข้าอบสมุนไพร  
 - หลังการอบสมุนไพรไม่ควรอาบน้ำทันที เพราะจะไปชะล้างตัวยาออกจากผิวหนัง และทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันอาจป่วยได้



Water 

Therapy



Water 

Therapy



ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย 

              น้ำมันหอมระเหยเข้าสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีสุคนธบำบัดมี  3  วิธีคือ

1.  ผ่านทางผิวหนัง  

2. ผ่านทางระบบทางเดินหายใจหรือการสูดดม   

 3. การรับประทาน    หลังจากน้ำมันหอมระเหยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าไปและมีผลต่อระบบต่างๆภายในร่างกาย  (กฤษณา ภูตะคาม, 2553)  ดังนี้  



ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย  

น้ำมันหอมระเหยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าไปและมีผลต่อระบบต่างๆภายในร่างกายดังนี้  

              1. ฤทธิ์ต่อระบบประสาท  
              น้ำมันหอมระเหยมีผลต่อทั้งระบบประสาทส่วนกลางและส่วนนอก  (peripheral  nervous  system)  โดยส่งผลกระ
ตุ้นระบบประสาททำให้รู้สึกตื่นตัว   มีกำลัง   สดชื่น   นิยมนำมาใช้ในผู้ที่มีอาการซึมเศร้า   รู้สึกหดหู่   อ่อนเพลีย   น้ำมันหอม
ระเหยที่ใช้ได้แก่  น้ำมันมะลิ  น้ำมันโรสแมรี่  น้ำมันมะนาว

              2. ฤทธิ์ต้านจุลชีพ  (Antimicrobial  effects)

                2.1 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย  น้ำมันหอมระเหยประเภทนี้มีองค์ประกอบสำคัญประเภทสารประกอบฟีนอล  สารประกอบ
แอลดีไฮด์  สารประกอบแอลกอฮอล์  สารประกอบเอสเทอร์และสารประกอบคีโตน  โดยสาร terpenoids จะยับยั้งการทำงาน
ผนังเซลล์ของเชื้อโดยยับยั้งการส่งผ่านอิเลคตรอน   การเคลื่อนย้ายโปรตีน   ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆของเอนไซม์ทำให้เซลล์
ตายได้
               2.2 ฤทธิ์ต้านเชื้อรา  มีองค์ประกอบสำคัญของสารประกอบแอลดีไฮด์  น้ำมันหอมระเหยชนิดนี้ได้แก่  น้ำมันเทียน
สัตตบุศย์  น้ำมันเทียนข้าวเปลือก  น้ำมันทีทรี  น้ำมันข้าวเปลือก

               2.3 ฤทธิ์ต้านไวรัส  องค์ประกอบสำคัญได้แก่  anethole, caryophyllene, carvone, cinnamic aldehyde,  citral  
เป็นต้น  น้ำมันหอมระเหยชนิดนี้ได้แก่   น้ำมันสะระแหน่  น้ำมันอบเชยจีน  น้ำมันอบเชยลังกา  ฯลฯ

              3. ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
              น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารได้มาจากพืชในวงศ์กะเพรา  เช่น  กะเพรา  โหระพา  สะระแหน่  ไธม์  
พิมเสน  พืชวงศ์ผักชีและพืชวงศ์ส้ม

              4. ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
              ช่วยละลายเสมหะ  ขับเสมหะ  แก้ไอ  บรรเทาอาการคัดจมูก  ช่วยลดการคั่ง  (decogestant)  กระตุ้นระบบทางเดิน
หายใจ   องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการละลายเสมหะได้แก่   สารพวกคีโตน   เช่น   carvone,  
menthone  ได้แก่  น้ำมันยูคาลิปตัส  น้ำมันสน  น้ำมันไธม์  น้ำมันสะระแหน่
             



ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย  

น้ำมันหอมระเหยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าไปและมีผลต่อระบบต่างๆภายในร่างกายดังนี้

  

              5. ฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ
              น้ำมันหอมระเหยจะทำหน้าที่ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่มีเลือดคั่งอยู่  ทำให้ลดอาการบวม
หรืออัก เสบได้   โดยน้ำมันหอมร ะ เหยที่มีคุณสมบัติต้านการอัก เสบมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ  
azulene, chamazulene, bisabolol     เป็นต้น   น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ได้แก่   น้ำมันคาโมไมล์   น้ำมันสะระแหน่
น้ำมันสน  น้ำมันยูคาลิปตัส

              6. ฤทธิ์ต่อระบบไหลเวียนเลือด  หัวใจและหลอดเลือด
                     ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดส่งผลให้หัวใจและสมองทำงานได้ดี   น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ได้แก่   น้ำมันกุหลาบ   น้ำมัน
กานพลู   น้ำมันโรสแมรี่   เป็นต้น   ส่วนน้ำมันที่ช่วยลดอาการปวดไมเกรน   ทำให้หลอดเลือดขยาย   บางชนิดยังสามารถลดความดัน
เลือดในผู้ที่มีภาวะเครียดได้คือ  น้ำมันลาเวนเดอร์  น้ำมันกระดังงา  น้ำมันดอกส้ม  เป็นต้น  

              7. ฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน
                     น้ำมันหอมระเหยบางชนิดมีหน้าที่คล้ายฮอร์โมนภายในร่างกาย   ตัวอย่างเช่น   น้ำมันเทียนข้าวเปลือก   น้ำมันเสจ   ช่วย
ทำให้เซลล์ผิวหนังมีความชุ่มชื่น  ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน  (estrogen)  และน้ำมันกระดังงา  ช่วยเพิ่มการหลั่งไขมัน
ที่ผิวหนัง  ซึ่งเป็นสาเหตุให้หน้ามันหรือเป็นสิว  ทำหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนแอนโดรเจน  จากหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันนี้ทำให้เราสามารถ
นำน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการบำบัดอาการผิดปกติที่เกิดจากฮอร์โมนเพศได้

                     นอกจากนี้ยังพบว่า   น้ำมันหอมระเหยยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น  
ทำให้ปริมาณเม็ดเลือดบางชนิด   เช่น   เซลล์เม็ดเลือดแดง   เซลล์เม็ดเลือดขาว   มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการบำบัดโดยใช้น้ำมัน
หอมระเหย  (Kuriyama, H., et al., 2005)



Aromatherapy 
เพื่อการผ่อนคลาย

วางเครื่องอโรม่าพ้นไอน้ำ หรือ 

Diffuser กระจายกลิ่นน้ำมัน
หอมระเหยเพื่อความผ่อนคลาย 

เติมแจกดอกไม้หรือกระถาง
ต้นไม้เพื่อความสดใสด้วยก็ได้ 

เครื่องพ่นกลิ่นบางรุ่นดีไซน์สวย
สามารถเป็นของแต่งบ้านได้ 

และนอกจากให้กลิ่นหอมบำบัด
แล้ว 



Aromatherapy



Aromatherapy



Aromatherapy
การฆ่าเชื้อ 
ต้านการอักเสบ

ยังช่วยลดฝุ่น สร้างความชื่น
ในอากาศ และทำให้อากาศ
บริสุทธิ์ขึ้นได้ โดยมีงานวิจัย
พบว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหย
จากออริกาโน่และไทม์นั้นมี
คุณสมบัติในการฆ่า เชื้อ
แบคทีเรียและราในอากาศ 

และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายด้วย



Watch your interior life, be 
mindful , feel good about 
yourself.

Relax and recharge to reduce 
stress. It will protect your cells, 
renew your energy.

  
 SPA FOR YOUR WELL BEING    

Mind-Body

Sleep Meditation



SPA with Fitness Program 

• Daily exercise is essential in 
maintaining a healthy weight and 
reducing the risk of chronic disease, 
including heart disease, diabetes, 
m a n y t y p e s o f c a n c e r a n d 
musculoskeletal diseases such as 
arthritis or osteoporosis.

• A dedicated work-out room space  
to get a work-out and supervise by 
coaching.

• A bike workshop in the fitness 
encourages cycling.Encourage an active lifestyle with 

convenient places to store athletic 
g e a r . R e n d e r i n g b y T R I O 
Environments



SPA with Suana’s Dance Program



• Reading has been proven to 
benefit mental health and can 
relax the entire mind and body.

• Frequent brain exercise, such 
as reading, decreases mental 
decline for the elderly by 32%.

• Silent space for studies and 
libraries filled with books help 
promote comfort.

• Create an indoor environment 
that minimizes distractions and 
promotes productivity.

Encourage reading by providing a 
comfortable, cozy environment filled 
with books. Rendering by TRIO 
Environments

Comfort



• Encourage improved eating habits 
by providing occupants with healthier 
food choices and behavioral cues.

• Create a dedicated juicing station 
with fresh fruits and vegetables on 
pull-out shelves.

• Back kitchens provide proper space 
to spread out while cooking and 
p lenty o f s torage for proper 
ingredients and kitchen tools.

• An outdoor potter’s shed promotes 
gardening, which is a great way to 
get fresh air and exercise, and 
provides fresh, organic vegetables 
for nourishment.

Nourishment



   Herbal Fresh Juice         



   Healthy Fresh Juice         



   Herbal Tea in SPA         



• Caring for the mind is equally as important as caring for the body.
• “I deserve it” features such as an in-home massage room or yoga studio are 

a great way to support mental and emotional health.
• Provide space and opportunities for interaction with friends, family, neighbors 

and the community.
• Space with a strong indoor-outdoor connection, such as a living room with 

over-sized or corner-meet sliding glass doors that open up to a patio, create 
a cozy atmosphere that promotes socialization.

Mind



Meditation Body & Mind Healing 





Meditation 
Body & Mind Healing 



อุตสาหกรรม
สปาเวลเนส
เชื่อมต่อ

Thailand Wellness Hub of Asia

โรงแรม
ร้านอาหาร

ทางการแพทย์

MICE

สังคมผู้สูงวัย

กิจกรรม 
โยง 

แหล่งท่องเที่ยว

ทาง
กายภาพ 
กีฬา

อุตสาหกรรม
สปาเวลเนส
เชื่อมต่อ

By The Federation of Spa & Wellness Association    
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สปา

ร้านอาหาร

ทาง
กายภาพ

กิจกรรม

สังคมผู้สูงวัยทางการแพทย์

• ท่องเที่ยวฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์

• การทำสมาธิจาก
การทำกิจกรรม 

การดูแลระยะยาว 
Long Term Care

อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารออแกร์นิค

ส่งเสริมการบริการ 
สปาเชิงเวลเนส

เชื่อมโยงการกีฬา 
(กอล์ฟ, ปั่นจักรยาน, 
มาราธอน) ก่อนและหลังการ
ใช้บริการมีผลต่อกล้ามเนื้อ

คำแนะนำของแพทย์ให้ทำสปา
ทรีทเม้นท์ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผน
ปัจจุบัน หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย

อุตสาหกรรมสปาเวลเนสสามารถเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรสู่ใต้ร่มของเวลเนส

การเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่าย

Presented by Chawanat Sinthukiow
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SPA
สปา
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Accommodation

Wellness   

Food Programme

Personal Care / 
Beauty
Physical Activities

SPA

Meditation

Take Home Training 
Programme
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Waterfall  
Bath  



Elephant Feeding 



Forest Bath 
Hiking in Jungle 



Sun Bath 
Doi Inthanon 





Explore 
Chiang  Mai’s Local Markets



Organic Farm  
Family Activities 



Taking 
 Thai Cooking Class
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สปาในอดีตก่อนเกิดโควิด-19
ยุคใหม่ 

อุตสาหกรรมสปาไทยในเชิงเวลเนส

• นักท่องเที่ยวทั่วไป 
• เพื่อความผ่อนคลาย 
• เพื่อความสดชื่น 
• คืนความอ่อนเยาว์

• นักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ 

• มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

• วิถีออร์แกนิค 

• เพื่อการชลอวัย 

• รักความสะอาด ปลอดภัย 

• อยากอายุยืนยาว 

• มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะไม่ป่วย

By The Federation of Spa & Wellness Association     
https://www.federationspaandwellness.com/
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https://stepstraining.co/content/5-reasons-why-people-love-storytelling-content
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SPA WITH NETWORKING INDUSTRIES



Thai Herbal Medicine Thai Traditional Medicine Anti Aging Institution

Water Sport

Presented by Chawanat Sinthukiow

Line ID: chawanat_pap Email:chawanatpap@gmail.com


Wellness  Hotel 
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กลยุทธ์การตลาดสามารถเชื่อมกับเครือข่าย
สามารถเชื่อมโยงให้แต่ละธุรกิจเป็น อุตสาหกรรมเวลเนสได้



ช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน  และมีมืออาชีพเข้ามาผนวกกับธุรกิจ
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ประโยชน์ของ Spa Wellness

ประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการ
- มีความอยู่ดี 
- มีความสุข
- มีสุขภาพที่ดี
- อายุยืนยาวขึ้น
- ชลอวัย ให้อ่อนเยาว์ขึ้น
- มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
- ลดค่าใช้ในการรักษาพยาบาล

ประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ
- เพิ่มมูลค่าจาก สปา ด้วยการ 
อัพเกรดสู่ สปา เวลเนส

- มีรายได้หลากหลายช่องทาง
- สร้างเครือข่าย
- สร้างงานให้กับสังคม

By The Federation of Spa & Wellness Association     
https://www.federationspaandwellness.com/

https://www.federationspaandwellness.com/en/index.html
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กลุ่มที่ 1 Thailand Digital Tourism Platform

กลุ่มที่ 2 Thailand Tourism Sustainable Roadmap

กลุ่มที่ 3 Thailand Inclusive Tourism By Social Innovation Roadmap

กลุ่มที่ 4 Tourism Regulatory Guillotines Roadmap

 กลุ่มที่ 5 Thailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies

 กลุ่มที่ 6 Thailand Gastronomy & Cultural Tourism Strategies

mailto:chawanatpap@gmail.com


Presented by Chawanat Sinthukiow

Line ID: chawanat_pap Email:chawanatpap@gmail.com


mailto:chawanatpap@gmail.com


Presented by Chawanat Sinthukiow

Line ID: chawanat_pap Email:chawanatpap@gmail.com


mailto:chawanatpap@gmail.com


Thailand Tourism Congress 2022
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Phuket

June 8, 2022

 กลุ่มที่ 5 Thailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies
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LIVE : ถ่ายทอดสดการแถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเท…: https://youtu.be/n6LiuSbotWY







ส่งเสริมทางการตลาดโดยการทำหนังสัน เพื่อเชื่อมร้อยเรียง 
Wellness Well Activities Thailand







25.07.2565
Four Season Bangkok 





“TCEB” นำบอร์ดใหญ่ BIE บุกทำเนียบพบนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ตอกย้ำความเชื่อมั่นไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ระดับโลก “Specialised Expo 2028 – Phuket, Thailand” ลุยตรวจสถานที่ก่อสร้าง โรงแรมที่พัก ระบบขนส่ง ครบทุกระบบที่ภูเก็ต 
25-29 ก.ค.65 ปลุกความหวังอีก 5 ปีหน้าโกยเงินเข้าประเทศเฉียด 50,000 ล้านบาท



ต้องการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเติมเต็มผู้มีทักษะ

Reskill New SkillUpskill

Community Knowledge & Networking
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No.1 World Class  
Wellness Destination 

 is  
Thailand


