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เรื่อง การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวด
เพื่อสุขภาพไทยในสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี

จัดทาโดย นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
รหัส 11049

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
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เรื่อง การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวด
เพื่อสุขภาพไทยในสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี

จัดทาโดย นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
รหัส 11049

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ (Thailand as Global Medical Hub) ธุรกิจบริการสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ
นวดเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงรัฐบาลจึงให้ความสาคัญกับการพั ฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.
2547 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยการให้ใบรับรองมาตรฐานแก่
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2552
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ ดาเนินการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพของคนไทยในเยอรมนี เนื่องจากปัญหาภาพลักษณ์ของการขายบริการทาง
เพศแอบแฝงในการประกอบธุรกิจนวดของคนไทย
รายงานฉบั บ นี้ มุ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ว่ า จากการด าเนิ น นโยบายและกลไกการ
ขับเคลื่อนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปัจจุบัน
สถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคนไทยในเยอรมนีเป็นอย่างไร และมีปัจจัยใดที่มีผลต่อ
การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคนไทย ในเยอรมนีเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนานโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติให้กับรัฐบาลไทย
จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในเยอรมนีการนวดไทยและสปาไทย
เป็ นที่รู้จั กแพร่ห ลาย โดยมีส ถานประกอบการที่เปิดโดยคนไทยจานวน 379 แห่ง กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ปิ ด นวดเพื่ อ การผ่ อ นคลาย มี เ พี ย ง 4 แห่ ง ที่ เ ปิ ด ร้ า นนวดไทยเพื่ อ การ
บ าบั ด รั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาดการให้ บ ริก ารด้า นสุ ขภาพ กิ จ การนวดแผนไทยในเยอรมนี มี สั ด ส่ ว น
ประมาณร้อยละ 5 และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการจัดทามาตรฐาน
สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนีโดยนามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อกฎหมายของเยอรมนีรวมถึงการผลักดันให้มีการจัด ตั้ง
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานประกอบการ
สปาและนวดไทยร่ ว มกับ ทางภาครัฐ โดยมีส ถานประกอบการที่ เข้ าร่ ว มโครงการตรวจประเมิ น
มาตรฐานจานวน 14 แห่ง และจากการสอบถามตัวแทนภาคเอกชนพบว่าต้องการการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาคม/ชมรมนวดไทยสปาและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ โดยจัดให้มี
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด โครงการมอบตราสั ญ ลั ก ษณ์ คุ ณ ภาพ มาตรฐานให้ แ ก่
สถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก (ที่มีพนักงานหรือผู้ทางาน 2–3 คน) และขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นถึง
ความชัดเจนในส่วนของคุณภาพ มาตรฐาน ของสถานประกอบการของนวดไทย สปาไทย และเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของสถานประกอบการนวดไทย สปาไทยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมมือกันดาเนินการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ผู้ ศึ ก ษาได้ มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าไปใช้ ใ นการก าหนดทิ ศ ทางเพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไทย

จ
ในต่างประเทศสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติและหน่วยงานราชการ
ในต่างประเทศได้ โดยหลักการที่สาคัญในการเริ่มต้นคือผู้ประกอบการต้องยอมรับหลักการในการ
ประกอบธุรกิจที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการค้าประเวณี และร่วมกันจัด ตั้งสมาคมเพื่อการดาเนินกิจการต่างๆ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยมีสถานเอกอัคราชทูตไทยให้การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมสปาและนวดไทย
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานระหว่างสมาคมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อการทางาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น และให้เกิดการยอมรับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุ ขจัดทาโครงการเพิ่มพู น
ความรู้และรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับธุรกิจสปาและนวดไทย ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการนวดไทยและ
สปาไทย
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาสมาคมนวดไทย สปาไทย ในเยอรมนีให้สามารถทาหน้าที่เป็น
Certified Body ในการตรวจประเมินรับรองแทนหน่วยงานภาครัฐในอนาคตและสนับสนุนให้จัด ตั้ง
โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมด้านการนวดไทยในเยอรมนีเพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมที่ได้คุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของคนเยอรมัน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผมขอขอบคุ ณ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ได้อนุมัติและสนับสนุนให้ผมเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่
11 ประจาปี 2562 ทาให้ผมได้เรียนรู้และมีทักษะสาหรับผู้บริหารเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น โดยการอบรม
ครั้งนี้ ผมได้จัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปา
และนวดเพื่ อสุ ข ภาพไทยในสหพัน ธรั ฐ เยอรมั น นี ” เนื่ อ งจากมี ค วามสนใจและมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการเรื่องนี้มาตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่านคือ เอกอัครราชทูต
วิมล คิดชอบ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม และ รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม
ตลอดจนหน่วยงานที่ให้ความกรุณากับผมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการศึกษา ทั้งกรมยุโรป
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมการต่างประเทศ กองสุ ขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ผมได้มา
เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการจัดทารายงานการศึกษาในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ได้มาร่วมบรรยายในการอบรมครั้งนี้ทุกท่านที่ได้
สอนสั่ง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในหัวข้อและประเด็นต่างๆ ซึ่งได้ช่วยวางพื้นฐานความรู้และสร้าง
ความเข้ า ใจในฐานะผู้ บ ริ ห ารที่ ต้ อ งมี ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ ที่ ส ามารถตามทั น สถานการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งมิติ สังคม เศรษฐกิจและการต่างประเทศ และขอขอบคุณสถาบั น
การต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการเป็นอย่างสูง ที่ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรม ประสานงานและอานวย
ความสะดวกให้กับผมในฐานะประธานรุ่น นบท.11 และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมทุกคน
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งผมจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา ไปต่อยอดกับ
การทางานรับใช้ประชาชนในฐานะข้าราชการคนหนึ่งต่อไป
ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
สิงหาคม 2562
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 คาถามการศึกษาและสมมติฐานการศึกษา
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย
2.2 แนวคิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 สถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
3.2 การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
3.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี
3.4 ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย
สปาไทยในต่างประเทศ
3.5 ข้อมูลจากการสอบถามกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศและผู้แทนภาคเอกชน
3.6 การวิเคราะห์ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยในประเทศเยอรมัน
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
ซ
ฌ
1
1
2
2
2
3
3
4
4
11
14
15
15
16
21
25
28
31
34
34
36
37
38
40

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐาน
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

23
24

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
ผังการขอรับรองมาตรฐานประกอบการเพื่อสุขภาพ
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐาน

18
20
23

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นาให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ (Thailand as Global Medical Hub) ปัจจุบันประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจบริการสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ได้รับความ
นิ ย มเป็ น อย่ า งสู งจากผู้ รั บ บริ การทั้ง ชาวไทยและชาวต่า งชาติเ นื่องจากประเทศไทยมีบ ริการที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานภายใต้เอกลักษณ์ค วามเป็นไทย รวมทั้งมีสถานที่ที่เอื้อต่อบริการธุรกิจนี้จาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
การประกอบธุร กิจบริ การสุขภาพประเภท สปาเพื่อสุ ขภาพ และนวดเพื่อสุ ขภาพในต่างประเทศ
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการคนไทยก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น เพราะมี ก ารบริ ก ารที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ และช่วยในการผ่อนคลายแก่ผู้รับบริการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยมีมาตรการ
ตามกฎหมายที่ให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยทั้ง 3 ประเภท คือ สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ต้องยื่นคาร้องเพื่อขอใบอนุญาต เมื่อได้รับการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน หากผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จะได้รับใบรับรองมาตรฐานโดยมีอายุ 5 ปี
สาหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ
ทาให้มีการเปิดกิจการในหลายประเทศ ทั่วทุกภูมิภาค แต่ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินการบางแห่งประกอบกิจการเข้าข่ายการค้าประเวณี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้ได้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
ผู้ประกอบการคนไทยในต่างประเทศ เพื่อหากระบวนการในการรับรองคุณภาพสถานประกอบการ
นวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อสุขภาพ โดยจัดทาโครงการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย
และสปาไทยในต่างประเทศ และได้ดาเนินการพัฒนาต้นแบบในหลายประเทศ จนประสบความสาเร็จ
ในระดับหนึ่ง เช่น เยอรมนี เป็นต้น
การนวดไทยแผนโบราณเป็นที่รู้จักดีในเยอรมนีและได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในช่วงเวลา
10 กว่าปีที่ผ่านมา มีชาวเยอรมันผู้ประกอบอาชีพด้านการนวด กายภาพบาบัด สนใจและได้เดินทางไป
เรียนรู้ ศึกษาอย่างจริงจังในประเทศไทย รวมทั้งที่วัดโพธิ์ด้วย ต่อมาก็ได้เปิดกิจการเน้นการนวดแผนไทย
หรือเพิ่มการนวดแผนไทยเข้าไว้ในบริการที่ร้านของตน นอกจากนี้ ยังมีร้านนวดและสปาที่เปิดโดยคนไทย
ที่อยู่ในประเทศเยอรมันเป็นจานวนหนึ่ง แต่ยังขาดการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไทยอย่างจริงจัง
รัฐบาลไทยได้กาหนดให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานประกอบการสปาและนวดเพื่ อ สุ ข ภาพในต่ า งประเทศ โดยกระทรวง
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สาธารณสุข มีหน้าที่ในการจัดทามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยใน
ต่างประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นจัดทาโครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจเพื่อสุขภาพของไทย
ในต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย
ในต่ า งประเทศ และตรวจประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไทยใน
ต่างประเทศที่มีความพร้อม สาหรับกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ธุรกิจสปาและนวดไทยและร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศในการปรับปรุงภาพลักษณ์ธุรกิจสปา
และนวดไทย พร้อมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการขอการตรวจลงตราเพื่อทางานของเจ้าของธุรกิจและ
แรงงานไทย ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจสปาและนวดไทย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย
ในสหพั น ธรั ฐ เยอรมั น นี การศึ ก ษาครั้ง นี้ เ ป็น การศึ ก ษาวิ จั ยเอกสาร (Documentary Research)
ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าได้จากการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี
1.2.2 เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี
1.2.3 เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นานโยบายศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติของไทย
1.3 คาถามการศึกษาและสมมติฐานในการศึกษา
1.3.1 คาถามการศึกษา
ปัจจัยใดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคนเยอรมนี
1.3.2 สมมติฐานในการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุข ภาพไทยในเยอรมนี ทาให้
เกิดรูปแบบของการส่ งเสริมสถานประกอบการสปาและนวดไทยในต่างประเทศให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกาหนดด้านกฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ของคนไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและเยอรมนี รวมถึงมาตรฐานที่ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประเมินตนเองของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพของคนไทยในเยอรมนีที่เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระหว่างปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน
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1.4.2 วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเ คราะห์
ข้อมูลในแบบการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารการวิจัยและบทความวิชาการของนักวิชาการ
ของไทยและต่างประเทศ
2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Key informant interview) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่การสั ม ภาษณ์ข้าราชการกรมยุโ รป กรมเศรษฐกิ จ
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ และผู้ อ านวยการกองสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
หรือดาเนินการธุรกิจสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 ได้ทราบถึงสถานการณ์สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
1.5.2 ได้ พัฒ นาเครื่ อ งมือ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพสถานประกอบการสปาและนวดเพื่ อ
สุขภาพไทยในเยอรมนี
1.5.3 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย
ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย
1.6 นิยามศัพท์
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ
และการบริการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยมีบริการหลัก ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และ
การใช้น้าเพื่อสุขภาพ อาจมีบริการเสริมอื่ นๆ เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะและการทาสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การขัดผิวกาย
การพอกผิวกาย การขัดหน้า การพอกหน้า ฯลฯ
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ
และการบริการนวดไทยสุขภาพ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการเมื่อยลา ด้วยวิธีการกด
การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลป์
ของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไมมีสถานที่อาบน้าโดยมีผู้ให้บริการ
สถานประกอบการเพื่ อสุขภาพในต่า งประเทศ หมายถึง สถานประกอบการที่บริห าร
จัดการ และการบริการดูแลและเสริม สร้างสุขภาพ ประกอบด้วยสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
และสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย
2.1.1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม พรบ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพโดยอาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2547 เป็น
ต้น มา เพื่ อ เป็ น มาตรการตามกฎหมายที่ ใ ห้ ส ถานประกอบการเพื่อ สุ ขภาพในประเทศไทยทั้ง 3
ประเภท คือ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย ต้องยื่นคาร้องเพื่อขอใบรับรอง
มาตรฐาน เมื่อได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน หากผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จะได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานโดยมีอายุ 2 ปี
ต่อมาในปีพ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้ยกระดับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็น จานวนมาก และเป็นกิจการ
ที่ได้รั บ ความเชื่อมั่น จากผู้ รับ บริ การทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน จึงมีผู้ประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกากับดูแล
การดาเนินกิจการนี้เป็นการเฉพาะ ผู้ประกอบกิจการ ผู้ ดาเนินการ และผู้ให้บริการจานวนมากขาด
ความรู้และทักษะในการประกอบกิจการ และการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ ของผู้รับบริการ ประกอบ
กับมีผู้ใช้คาว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อประกอบกิจการแฝงอย่างอื่น อันส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สมควรมีกฎหมายที่กากับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้นเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้การดาเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและ
คุ้มครองผู้บริโภค จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานประกอบการเพื่อ สุ ข ภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ กิ จ การ
ประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าต ซึ่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว มี ผ ลควบคุ ม สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพได้ แ ก่
(1) กิจการสปาซึ่งให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้าบาบัด นวดร่างกายเป็นหลัก และมีบริการอื่น
เสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่กาหนดในกิจการสปา เช่น การให้บริการด้วยความร้อน อาทิ ประคบหินร้อน
อบซาวน่า (Sauna), การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ แอโรบิค , ฟิตเนส, ฟิตบอล, ไทเก๊ก, โยคะ,
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ฤาษีดัดตน, การทาสมาธิ อาทิ นั่งสมาธิ ชี่กง เรกิ (2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม
เช่น นวดหน้า พอกหน้า ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ส ามารถที่กาหนดเป็นกฎกระทรวงในภายหลั ง
เพื่อใช้บังคับกากับกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น เนิร์สซิ่งโฮมดูแล
ผู้สูงอายุ และฟิตเนส ด้วย
ทั้งนี้ผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุ 5 ปี
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ( สบส.) ส่วนผู้ให้บริการ ต้องขึ้นทะเบียน ได้รับใบรับรองคุณวุฒิจาก
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ก รม สบส.รั บ รอง ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งติ ด ใบอนุ ญ าต และตราสั ญ ลั ก ษณ์
“มาตรฐาน สบส” ที่สถานประกอบการในที่เปิดเผยเห็นง่าย ผู้ดาเนินการต้องอยู่ประจาตลอดเวลาทาการ
ทุกแห่งต้องมีคู่มือปฏิบั ติงานให้ บริการ การใช้เครื่องมือให้ ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย มีระบบ
สอบถามและบั นทึกข้อมูล สุขภาพพื้นฐาน และคั ดกรองผู้รับบริการ เพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแก่
สุขภาพของผู้รับบริการ และควบคุมไม่ให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการข้างนอกสถานประกอบการ
ในเวลาทางาน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สาหรับการโฆษณา
สามารถกระทาได้ตามลั กษณะการให้ บริการ แต่ห้ ามโอ้อวดสรรพคุณอุปกรณ์ บริการ ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆเกินจริงว่าสามารถบาบัด รักษาหรือป้องกันโรคได้ ห้ามโฆษณาที่ส่อในทาง
ลามกอนาจาร หากฝ่าฝืน เช่น แอบอ้างใช้ชื่อว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีโทษปรับไม่เกิน
40,000 บาท ลักลอบเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 50,000 บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ และเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เป็ น ต้ น ส าหรั บ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคนไทยที่เปิด ดาเนินการในต่างประเทศ กฎหมายไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้ แต่สามารถให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพแก่ผู้ประกอบการที่สนใจได้
2.1.2 กรอบมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล
มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุ ขภาพระดับสากล แบ่ง เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ สปาเพื่ อสุ ข ภาพแบบมีที่พั ก และสปาเพื่อสุ ขภาพแบบไม่ มีที่พั ก ซึ่ งมีก รอบของมาตรฐาน
จานวน 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและจัดการองค์กร
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ ส ถานประกอบการสปาเพื่ อ สุ ข ภาพมี การจั ด สถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการครบทั้ง 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ได้แก่ (1) สถานที่และสภาพแวดล้อม (2) สิ่งอานวยความสะดวก และพื้นที่
บริการเสริม และ (3) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1.2.1 มาตรฐานที่ 1 สถานที่และสภาพแวดล้อม
1) สถานที่และสภาพแวดล้ อม พิจารณาลั กษณะ สภาพ และการจัด
พื้นที่ภายในสถานประกอบการที่เอื้อต่อการ ให้บริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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(1) การตกแต่ง สถานที่ต้องมีเอกลั กษณ์ ของความเป็น ไทย หรื อ
ความเป็นธรรมชาติ
(2) โถงต้อนรับ (บริเวณต้อนรับ) และ/หรือบริเวณให้ข้อมูลบริการ
มีความสะอาดเป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทได้ดี มีบรรยากาศผ่อนคลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
(3) การจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ใ นการใช้ ง านเป็ น สั ด ส่ ว น สะดวก และ
ปลอดภัยในการใช้บริการ
(4) ทางสั ญจรและการเข้าถึงจุดบริการต่ างๆ ของการบริการอย่าง
สะดวก และปลอดภัย
(5) แผนผังแสดงจุดต่างๆ ของสถานประกอบการที่สาคัญแสดงไว้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
(6) ป้ายชื่อสถานประกอบการมีขนาดของป้ายและตัวอักษรไปตาม
กฎหมายกาหนดมีภาษาไทย มีภาษาต่างประเทศกากับตรงตามที่ได้ยื่นคาขอ ลักษณะป้ายชื่ออยู่ใน
สภาพดี
(7) ห้องเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วน สะอาด
สะดวก และปลอดภัยในการใช้งาน
(8) พื้นที่เตรียมการบริการ/พื้นที่เตรียมผลิตภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน
สะอาด สะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน
(9) ห้องพักพนักงานแยกเป็นสัดส่วน สะอาด สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้งาน
(10) การใช้เสียงดนตรี เสียงเพลง หรือเสียงธรรมชาติที่ใช้เหมาะสม
ฟังแล้วรู้สึก ผ่อนคลายตามลักษณะของจุดที่ให้บริการ
(11) การจัดบรรยากาศพื้นที่ให้ บริการด้ วยกลิ่ นที่เหมาะสม และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.12 ความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือน
2) สิ่ ง อ านวยความสะดวกและพื้ น ที่ บ ริ ก ารเสริ ม พิ จ ารณาลั ก ษณะ
สภาพ และการจัดพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่เอื้อต่อ การให้บริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) อุป กรณ์ ส าหรั บคนพิก าร ได้แ ก่ ทางลาด ราวจั บ มี ส ภาพดี
พร้อมใช้งาน และติดตัง้ ในตาแหน่งที่เหมาะสม
(2) บริเวณพักผ่ อนที่ เป็นสั ดส่ วน สะอาด สะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการใช้งาน
(3) บริ เ วณบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น สะอาด
สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
(4) บริเวณให้คาปรึกษาที่เป็นสัดส่วน สะอาด สะดวก ปลอดภัย
(5) บริเวณทาสมาธิที่ เป็นสัดส่วน สะอาด สะดวก ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งาน
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3) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาการระบุนโยบาย การปฏิบัติ
ตามนโยบาย การติดตามและประเมินผล การดาเนินงาน
(1) การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
2.1.2.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมีบุ คลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
ประทับใจ แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์
1) ผู้ ด าเนิ น การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ (Spa Manager) พิ จ ารณาการมี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามลั ก ษณะการให้ บ ริ ก าร และความสามารถในการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด และ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ และเพียงพอต่อ
การให้บริการ
(2) มีภาวะเป็นผู้นาในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(3) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ
(4) มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
(5) มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ส ม่ าเสมอกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน การให้บริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
(6) มีส่วนร่วมในการทาการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(7) มีการจัดการฝึกอบรมพนักงาน
(8) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
2) ผู้ให้บริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Therapist)
พิจารณาการมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะการให้บริการ และความสามารถในการให้บริการ ดังนี้
(1) ผ่ า นการอบรมความรู้ เ ฉพาะด้ า นของการบริ ก ารในแต่ ล ะ
ประเภทให้บริการ นอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานผู้ให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข
(2) มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
(3) มี ค วามสามารถในการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ (Treatment) และ
ให้บริการที่ประทับใจ
(4) มีการให้บริการตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม สนใจ
และเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
(5) มีส่ วนร่วมและรับผิ ดชอบต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(6) ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการ
อย่างสม่าเสมอ
(7) มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี
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3) พนักงานต้อนรับ (Spa Receptionist/ Guest Relations Officers)
พิจารณาการมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะการให้บริการ และความสามารถในการให้บริการ ดังนี้
(1) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาขั้ น ต่ าอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ป ในการต้อนรับ
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี และพูดภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา และเพียงพอต่อการให้บริการ
(3) สามารถให้ การต้อนรับและบริการลู กค้ าทุก เรื่องทุกคนด้ว ย
กิริยาที่สุภาพอ่อนน้อม และประทับใจ
(4) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสาธารณะทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(5) มีความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
(6) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือฉุกเฉินได้เป็น
อย่างดี
2.1.2.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมี
มาตรฐานแบบไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ ได้แก่
1) การให้บริการใช้น้าเพื่อสุขภาพ พิจารณาจานวนชนิดของรายการที่
จั ด เตรี ย มไว้ ส าหรั บ บริ ก าร และคุณ ภาพของบริ ก าร ใช้ น้าเพื่อ สุ ข ภาพ (Hydrotherapy/ Water
Treatment) ซึ่งหมายถึง การให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ใช้น้าเป็นองค์ประกอบสาคัญ เช่น การแช่ตัว
ในอ่างน้า (Bath) การบริการแช่เท้า (Foot Bath) การแช่น้าโอโซน (Ozone Bath) การบริการ Vichy
Shower การบริการ Jet Shower หรือ Scotch Hose การบริการ Swiss Shower การบริการ Jacuzzi
เทคนิคการลอยตัว (Isolation Tank/ Flotation) บริการวัตสึ (Watsu) การนวดตัวในน้า (Underwater
Pressure Massage) อ่างความดันสูง (Hydrotherapy Bath Tub) การบาบัดด้วยน้าทะเล (Thalassotherapy)
การแช่น้าเกลือแร่และผลิตภัณฑ์จากน้าพุร้อนและทะเล (Balneotherapy) การออกกาลังกายในน้า
(Water Exercise) เป็นต้น
(1) รายการบริการใช้น้าเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมเพียงพอ
ในการให้บริการ จานวนอย่างน้อย 4 รายการ
2) การให้บริการโดยการนวด และให้บริการด้วยความร้อน–เย็นเพื่อ
สุขภาพและผ่อนคลาย พิจารณาจานวนชนิดของรายการที่จัดเตรียมไว้สาหรับบริการ และคุณภาพ
ของการให้บริการ โดยการนวด ซึ่งประกอบด้วย
(1) รายการนวดแบบไทย ได้แก่ นวดไทย นวดไทยพื้นบ้าน นวดประคบ
และนวดเท้า มีอย่างน้อย 2 รายการ และการบริการการนวดแบบไทยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ
(2) รายการนวดเพื่อสุ ข ภาพแบบตะวันออก เช่น การนวดแบบ
อินเดีย การนวดแบบจีน การนวดแบบญี่ปุ น การนวดแบบบาหลี เป็นต้น อย่างน้อย 1 รายการ และ
การบริการนวดเพื่อสุขภาพ แบบตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
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(3) รายการนวดแบบตะวั น ตก เช่ น การนวดสุ ค นธบ าบั ด
(Aromatherapy Massage) การนวดแบบสวี ดิ ช (Swedish Massage) การนวดนั ก กี ฬ า (Sport
Massage) การนวด Deep Tissue การนวดหิ นร้อน (Hot Stone Massage) เป็น ต้น อย่างน้อย 1
รายการ และการบริการนวด แบบตะวันตกเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
(4) รายการบริ ก ารที่ ใ ช้ ค วามร้ อ น เช่ น การอบไอน้ า (Steam)
การอบซาวน่ า (Sauna) การอบสมุ นไพร (Aromatic Herbal Steam) อย่า งน้ อย 1 รายการ และ
การบริการที่ใช้ความร้อนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
(5) รายการบริการที่ใช้ ความเย็น (Cold) เช่น การประคบ/จี้ด้วย
ความเย็นจัด (Cryotherapy) Ice Fountain แช่น้าเย็น และ Ice Room การประคบเย็น เป็นต้น
อย่างน้อย 1 รายการ และบริการที่ใช้ความเย็นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
3) การให้ บ ริ ก ารเสริ ม อื่ น ๆ พิ จ ารณาจ านวนชนิ ด ของรายการที่
จัดเตรียมไว้สาหรับบริการ และคุณภาพของ การให้บริการโดยการนวด ซึ่งประกอบด้วย
(1) รายการบริการอื่นๆ เช่น การบริการผิวกาย (Body Treatment)
การบริการผิวหน้า (Facial Treatment) และการใช้ศาสตร์อย่างน้อย 2 รายการ และบริการอื่นๆ
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ
(2) รายการบริ ก ารที่ ใ ช้ ศ าสตร์ แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด
การผ่ อ นคลาย เช่ น การบ าบั ด ด้ ว ยเสี ย ง (Sound Therapy) การบ าบั ด ด้ ว ยสี (Color Therapy)
การบ าบั ด ด้ ว ยสมาธิ (Meditation) การบ าบั ด ด้ ว ยออกซิ เ จน (Oxygen Therapy) อย่ า งน้ อ ย 1
รายการ และบริการที่ใช้ ศาสตร์และเทคนิคต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
(3) รายการบริการด้วยอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ คุณประโยชน์อย่างน้อย 2 รายการ และบริการด้วยอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
(4) รายการบริการขจัดสารพิษ (Detoxification) ยกเว้นการสวน
ล้างลาไส้ใหญ่ อย่างน้อย 1 รายการ และบริการขจัดสารพิษเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
(5) รายการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เช่น การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ออกกาลัง แบบไทย ชีกง ไทเกก เป็นต้น อย่างน้อย 1 รายการ
4) แนวคิดและกระบวนการให้บริการ พิจารณาลักษณะการให้บริการ
จานวนรายการที่จัดเตรียมไว้สาหรับบริการ ความพร้อมในการให้บริการ ความปลอดภัย และระบบ
การตรวจสอบคุณภาพการบริการ
(1) รายการบริการ (Menu) ในการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพที่มี
รายละเอียด เวลาที่ใช้ และราคาที่ให้บริการที่ชัดเจนของแต่ละรายการบริการ
(2) ระบบบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละรายการบริการ
(3) ระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าระหว่างการรับบริการ
(4) การประเมิ น ความพอใจของผู้ รั บ บริ ก าร และมี ก ารน า
ผลประเมินมาปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
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(5) ระบบการนัดหมายผู้รับบริการ การยกเลิกการนั ดหมาย และ
การชาระค่าบริการ ที่ชัดเจน
(6) การบริการสินค้าทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สปาของใช้และของที่ระลึก
ไว้บริการจาหน่ายให้กับผู้รับบริการที่มาใช้บริการ
(7) การบริการด้านการให้คาปรึกษาและข้อมูล
(8) มีการประเมินมาตรฐานผู้ให้บริการหลังการบริการ
2.1.2.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพจัดหา
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐาน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยไว้สาหรับผู้รับบริการ
ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ ได้แก่
1) คุณภาพและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์
พิจารณาสภาพ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจของผู้ให้บริการ
(1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
(2) ผลิตภัณฑ์ที่ส ถานประกอบการสปาเป็นผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุ
ต้องมีกระบวนการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จาหน่ายต้องมีความปลอดภัย
2) ระบบดูแลรักษา และการตรวจสอบความปลอดภัย พิจารณาจาก
แนวปฏิบัติ แผนการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจของผู้ให้บริการ
(1) ระบบเฝาระวังกากับเรื่องอายุของผลิตภัณฑ์
(2) ระบบการควบคุมปริมาณสารองของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
(3) ระบบบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สม่าเสมอ
ตามมาตรฐาน
(4) เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ก ารสปามี ม าตรฐาน
ความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ และมีคู่มือการใช้งานครบถ้วน
(5) ระบบการดูแลความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่
จาเป็นในการให้บริการ สปาเพื่อสุขภาพ เช่น อ่างล้างมือ ห้องอาบน้า ตู้เก็บเสื้อผ้าของผู้รับบริการ
เตียงนวดสปา เก้าอี้ ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน เป็นต้น ให้มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลประจา
2.1.2.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใน
สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ ได้แก่
1) ระบบบริหารงาน พิจารณาจากนโยบาย แผนการ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
(1) สายงานการบังคับบัญชาชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
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(2) การจัดแบ่งภาระหน้าที่พนักงาน (Job Descriptions) ที่ชัดเจน
ตามตาแหน่งงาน
(3) ระบบการว่าจ้างและผลตอบแทนชัดเจน
(4) ระบบควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างชัดเจน
และครอบคลุม
(5) ระบบการจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ และมาตรการประเมิ น ผลการ
ประกอบการที่ได้มาตรฐานสากล
(6) มี ที่ เก็ บทรั พย์ สิ นของมี ค่ าของผู้ รั บบริ การที่ ปลอดภั ย เช่ น มี
ตู้ล็อกเกอร์บริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือตู้เซฟในห้องรับบริการ
(7) ระบบควบคุ ม วั ส ดุ ใ ช้ ง าน ทรั พ ย์ สิ น สิ น ค้ า ขององค์ ก ร
(Inventory Control System) และมีการกาหนดมาตรฐานของวัสดุสิ้นเปลืองที่ชัดเจน (Perishable
Goods) เพื่อควบคุม การจัดซื้อทดแทน และประเมินค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
(8) การดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการโปร่งใส มีจริย ธรรม
จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล
2) ระบบพัฒนาบุคลากร พิจารณาจากนโยบาย แผนการ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
(1) ระบบการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
(2) ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านสม่ าเสมอ ครอบคลุ ม ทุ ก
ตาแหน่งด้วยความโปร่งใส และมีคุณภาพ
2.2 แนวคิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
2.2.1 ภาพรวมตลาดของธุรกิจสปาในเยอรมนี
ปัจจุบันเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่าและมีจานวนผู้สูงอายุค่อนข้างมาก
ประกอบกับค่านิยมของชาวเยอรมันที่ให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่
ประเทศเยอรมนี อ อกกฎหมายก าหนดให้ ผู้ ที่ มี ร ายได้ เ ป็ น ประจ าตั้ ง แต่ 400 ยู โ รขึ้ น ไปต้ อ งท า
ประกันสังคมและมีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันสังคม และบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ
โดยแยกการประกันสุขภาพออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
1) การประกันสุขภาพตามที่กฎหมายบังคับคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90
ของประชากรทั้งหมดสามารถแบ่งการประกันออกเป็น
(1) การประกันสุขภาพภาคบังคับสาหรับคนงานและพนักงาน
(2) การประกันสุขภาพร่วมกับสมาชิกในครอบครัว (Familienversicherung)
(3) ประกันสุภาพสาหรับคนตกงาน
2) การประกันสุขภาพส่วนตัวแบบพิเศษ ได้แก่ ประชากรที่มีรายได้ สูง ผู้บริหาร
ของบริษัทและองค์กรต่างๆ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด
3) การประกัน สุ ขภาพที่ ได้รั บการรั กษาฟรี ซึ่ง ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที่รั ฐ ทหารและ
ตารวจ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด
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สาหรับการประกันสุขภาพนั้น นอกจากจะหมายถึงการให้บริการทางการแพทย์
แล้วยังรวมถึงสถานที่บาบัดรักษาและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1) สถานพักฟื้น คลีนิคกายภาพบาบัด ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดสานักงานประกัน
สุขภาพจะเป็นผู้ออกให้ ตามความเห็นของแพทย์
2) กิจการที่ให้บริการด้าน Spa และ Wellness หากแพทย์เห็นสมควรและเขียน
ใบสั่งให้ผู้ป่วยเข้าบาบัดรักษา บริษัทประกันสุขภาพจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย สาหรับบุคคลทั่วไปที่
ประสงค์จะใช้บริการประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แบ่งการบริการ ได้ดังนี้ การนวด
ทั้งตัวหรือบางส่วน, การอบไอน้า อาบน้าแร่, ยิมนาสติกแบบธรรมดาและยิมนาสติกในน้า, การพอกตัว
พอกหน้า, การฝังเข็ม ฯลฯ สาหรับการนวดที่ได้รับความนิยมในเยอรมนีได้แก่ การนวดน้ามัน ,
ใช้เครื่องหอมต่างๆ, การนวดแบบ Aryurveda แบบจีนและแบบไทย
สรุปผลจากแบบสอบถามและการประเมินผล พบว่าชาวเยอรมันให้ความหมายของ
Wellness ดังนี้
1) การพักผ่อน (24%)
2) ความรู้สึก (19%)
3) นันทนาการ (17%)
4) สุขภาพ (15%)
5) ความหรูหรา มีระดับ (14%)
6) การฟื้นฟู (6%)
7) อื่นๆ (5%)
บริการที่ชาวเยอรมันจะได้รับบริการจากคาว่า Wellness
1) ซาวน่า (28%)
2) นวด (18%)
3) ร้านเสริมสวย (9%)
4) Aromtheraphie (7%)
5) อื่นๆ (38%)
หน่วยงานด้านวิชาชีพ (Berufsgenossenschaft) ของเยอรมนีกาหนดให้การนวด
เป็ น อาชีพงานฝี มือ เป็ น การบ าบั ด การรักษาโรค จะอนุญาตให้ เปิดสถานบริการการนวดได้เมื่อ
เจ้าของกิจการมีคุณสมบัติคุณวุฒิถูกต้องตามกฎระเบียบ เช่น ผ่านการศึกษาในวิทยาลัยสายอาชีพ ครู
ยิ ม นาสติ ก หรื อ ผ่ า นการเรี ย นการฝึ ก งานด้ า นกายภาพบ าบั ด เป็ น ต้ น กิ จ การที่ ด าเนิ น การโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ จะได้รับความเชื่อถือระดับหนึ่งสถานบริการประเภทนี้จะมีบริการสอนการนวด
แบบต่างๆ รวมทั้งการนวดแบบไทยด้วย โดยผู้ร่วมงาน อาจารย์ของกิจการเหล่านี้ซึ่งจะมีทั้งคนไทย
และเยอรมันต่างเคยไปศึกษา ได้รับการอบรมการนวดแผนไทยในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
แม้ว่าการนวดไทยจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศเยอรมนี แต่ภาพลักษณ์ของ
การนวดไทยบางแห่งยังเป็นภาพลบสาหรับชาวเยอรมัน แต่ในปัจจุบันสมาคมสปาไทยแห่ งเยอรมนี
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(Thai Spa Association Germany) ได้ ร ณรงค์ เ พื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ นวดแผนไทย
และสปาไทยรวมถึงการสอดส่องดูแลธุรกิจนวดไทย/สปาไทยในกลุ่มสมาชิกทั้งหมด
การเปิ ด ร้ า นนวดแผนไทยในลั ก ษณะเป็ น คลิ นิ ก เพื่ อ การบ าบั ด รั ก ษาได้ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญที่จะนวดให้การบาบัด รักษา สามารถทาได้โดยจะต้องนาประกาศนียบัตรนวดแผนไทยที่
เรียนมาทั้งหมด (เช่น ใบประกาศนียบัตรจากวัดโพธิ์และใบประกาศนีบัตรการอบรมความรู้ต่างๆ) ไป
แสดงต่ อ ส านั ก งานจดทะเบี ย น Gewerbeamt เพื่ อ ให้ ส อบสั ม ภาษณ์ แ ละสาธิ ต การนวดให้
คณะกรรมการดู เพื่อให้ทางการเยอรมนีเซ็นต์ใบอนุ ญาต ปัจจุบันร้านนวดไทยที่เป็นลักษณะคลินิก
เพื่อการบาบัดรักษามีน้อยมากเช่น ที่เบอร์ลินมีจานวน 3 ร้าน นครแฟรงก์เฟิร์ตจานวน 1 ร้าน ปัญหา
ส่วนใหญ่ได้แก่ การนาเข้าอุปกรณ์ เช่น ลูกประคบ ซึ่งอาจนาเข้าได้ยากกว่าลูกประคบแบบสปา แม้ว่า
ลูกประคบจะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเป็นแบบเดียวกัน
ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านนวดไทยและสปาไทยส่ ว นใหญ่นาเข้ามาจากประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของตกแต่งร้าน, ลูกประคบ, ยาหม่อง, น้ามันนวด สาหรับบางร้านที่ประสบปัญหา
การหาซื้อผลิตภัณฑ์จากไทยก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเยอรมนี ทดแทน
2.2.2 กฎระเบียบ/ข้อกาหนดและขั้นตอนในการจัด ตั้งธุ รกิจการจดทะเบียนการค้า
(Gewerbeschein) ในการเปิดร้านนวดไทย/สปาไทย
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร จ ะ ต้ อ ง มี ใ บท ะ เ บี ย น ก าร ค้ า ห รื อ Gewerbeschein โ ด ย
ผู้ ป ระกอบการสามารถติ ด ต่ อ ขอจดทะเบี ย นการค้ า ได้ ที่ ส านั ก งานการค้ า (Gewerbeamt) ทั้ ง นี้
ในเมืองขนาดเล็ ก ส านั กงานการค้ า (Gewerbeamt) อาจจะมิได้ ตั้ง เป็นเอกเทศ แต่ ตั้ง รวมอยู่ ใ น
เทศบาลเมืองหรือศาลาว่าการจังหวัด จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาว่าหน่วยงานที่จะต้องไปติดต่อ
นั้นมีชื่อว่าอะไรและตั้งอยู่ที่ใด โดยปกติผู้ประกอบการจะต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการสามารถขอจดทะเบียนการค้าได้ทางอินเทอร์เน็ต ในหลายเมืองได้แล้ว
2.2.2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบทะเบียนการค้า
เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอจดทะเบียนการค้า ประเภทบุคคล ได้แก่
1) เอกสารประจาตัว เช่น พาสปอร์ต
2) ชาวต่างชาติจะต้องแสดงวีซ่าที่ระบุการอนุญาตให้ประกอบกิจการได้
เช่น eine Aufenthaltsgenehmigung der zustไndigen Auslไnderbeh๖rde
3) แบบฟอร์ ม การขอใบทะเบี ย นการค้ า ติ ด ต่ อ ขอได้ จ ากส านั ก งาน
จดทะเบียนการค้าหรือดาวน์โหลดได้จากทางอินเตอร์เน็ท
2.2.2.2 การขอใบทะเบียนการค้า
จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ให้ ค รบถ้ ว น ระบุ ร ายละเอี ย ดส่ ว นบุ ค คล
วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการ พร้อมกับนาเอกสารที่จาเป็นไปยื่นให้ครบถ้วนโดยระบุวันเวลา
เปิดทาการให้แน่ชัด เพราะหลังจากเปิดร้านหนึ่งสัปดาห์ รัฐบาลเยอรมันจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านภาษีตามมา นอกจากนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดของธุรกิจ โดยแจ้งประเภทของการนวดไทยว่าเป็น
การนวดเพื่อการผ่อนคลาย (Entspannung) เท่านั้นและไม่มีการให้บริการทางเพศ
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2.2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการค้า
ปั จ จุ บั น การจดทะเบี ย นการค้ า ในทุ ก เขตท้ อ งที่ จ ะต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
แตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่น โดยปกติอัตราค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการค้ า คิดเป็นเงินประมาณ
20 ถึง 50 ยูโร ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียนการค้าในเมืองเบอร์ลิน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 26 ยูโ ร
ในขณะที่ ค่าจดทะเบียนในเมือง Goettingen คิดเป็นเงินประมาณ 40 ยูโร นอกเหนือไปจากนี้ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ เช่น การย้ายร้านและสถานที่ การขยายกิจการรวมถึง
การปิดร้าน จะต้องแจ้งที่สานักงานการค้าเยอรมันทราบต่อไป
หอการค้าบางเมือง เช่น หอการค้านครแฟรงเฟิร์ต อาจมีการจัดคอร์สอบรมสาหรับ
ผู้ที่กาลังจะเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะอบรมครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น
– การจดทะเบียนการค้า
– สิทธิของเจ้าของกิจการและร้านค้า
– ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และโปรแกรมสนับสนุนด้านต่างๆ
– คาถามเกี่ยวกับการทาการตลาดและอื่นๆ
– การเสียภาษีและทาบัญชี
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิดที่เกี่ย วข้องกับการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ
ทาให้เห็นได้ว่าการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 และต่อมามีการยกระดับเป็นคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดยมีองค์ประกอบของ
มาตรฐาน 5 ด้าน คือ ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านผลิ ตภัณฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ และ ด้านการบริหารและจัดการองค์กร ในขณะนั้นยังไม่มีการจัดทามาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในต่างประเทศเพื่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะ
เยอรมนี แม้ว่าการนวดไทยจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเยอรมนี แต่ภาพลักษณ์ของการนวดไทยบาง
แห่งยังเป็นภาพลบสาหรับชาวเยอรมัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสปาและ
นวดไทยในประเทศเยอรมันจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท ามาตรฐานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไทยใน
ต่ า งประเทศ และตรวจประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพไ ทยใน
ต่างประเทศที่มีความพร้อม
แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นกรอบที่จะมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพของไทยในเยอรมนี ตั้งแต่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาว่า การดาเนินการของกรม
สนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ตลอดจนหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องในช่ว งที่ผ่ านมา ได้มีส่ ว นสนับสนุนหรื อ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพของไทยในประเทศเยอรมันมีความก้าวหน้า
และประสบความสาเร็จหรือไม่อย่างไร ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและโอกาสที่รัฐบาลไทยจะกาหนด
มาตรการที่จะช่วยผลักดันในการดาเนินนโยบายเรื่องนี้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
การนวดไทยและสปาไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ธุรกิจบริการสุขภาพ ประเภทธุรกิจสปาและ
นวดไทย ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพในตลาดเยอรมนี เนื่องจากเยอรมนี เป็นประเทศที่มี
อัตราการเกิดต่าและมี จานวนผู้สูงอายุค อนขางมาก และชาวเยอรมันมีค านิยมให้ความสนใจในการ
รักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเยอรมนีมีระบบประกันสุขภาพซึ่งนอกจากจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งเกิด
จากสถานบริการทางการแพทยแลว ยังรวมไปถึงสถานบริการบาบัดรักษาและสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ Spa และ Wellness ซึ่งหากแพทยเห็นสมควรและเขียนใบสั่ง
ให้ผู้ปวยเข้าบาบัดรักษา บริษัทประกันสุขภาพจะต้องเป็นผู้ออกคาใช้จาย และในปัจจุบัน บริการสปา
และนวดไทยที่เป็ น รูป แบบการบ าบัดรักษา spa และ wellness เป็นที่รู จักแพรหลายในเยอรมนี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวเยอรมันที่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี ผ่านการค้าผลิตภัณฑ์สปาและนวดไทย การจัดตั้งสถานบริการ
และฝึกอบรม รวมถึงการจ้างแรงงานสปาและนวดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับชาวเยอรมันที่เคย
เดินทางไปประเทศไทย (ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
ผู้บริโภคชาวเยอรมันมีความใส่ใจเรื่องการรักษาสุขภาพสูง ตามสถิติกว่าร้อยละ 50 ของคน
เยอรมันยินดีจ่าย 25 ยูโรต่อเดือนเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ โดยคานึงว่า คนเยอรมันทุกคนมีประกันสุขภาพ
การใช้บริการด้าน Spa และ Wellness หากมีใบสั่งแพทย์ บริษัทประกันสุขภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย หรือมิฉะนั้น ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
การนวดที่ได้รับความนิยมในเยอรมนี ได้แก่ การนวดน้ามันหอม การนวดแบบ Aryurveda
การนวดกดจุดแบบจีน และการนวดไทย กิจการนวดแผนไทยมีส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการด้าน
สุขภาพในเยอรมนีประมาณร้อยละ 5 และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากสานักงานผู้ช่วยทูตฝ่าย
แรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ) ชี้ให้เห็นโอกาสการลงทุนทั้งในธุร กิจร้านนวดไทย
สถานฝึกอบรม การนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการนวดและการทาสปา
การนวดไทยและสปาไทยเป็นที่รู้จักแพร่ห ลายในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับชาวเยอรมันที่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจร้านนวดไทย
และสปาไทยในเยอรมนีมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นสูง ในปัจจุบันมีร้านนวดไทยและสปาไทยเปิดขึ้นใหม่
ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเยอรมนีเป็นจานวนมาก ร้านนวดไทยและสปาไทยส่วนใหญ่เปิดในลักษณะ
การนวดเพื่อผ่อนคลาย ในการเปิ ดร้านนวดไทยและสปาไทย ผู้ประกอบการจะต้องมีใบทะเบียน
การค้ า หรื อ Gewerbeschein จากส านั ก งานการประกอบธุ ร กิ จ (Gewerbeamt) เอกสาร
ประกอบการยื่น คาร้อง ได้แก่ เอกสารประจาตัว และวีซ่าที่ระบุการอนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
แบบฟอร์มการจดทะเบียนการค้า พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการ
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เวลาเปิด–ปิดทาการ ฯลฯ รวมมีร้านนวดไทยและสปาไทยมากกว่า 379 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ
โดยรัฐที่มีจานวนร้านนวดไทยมากที่สุดคือ Berlin (121),Nordrhine–Westfalen (72), Hessen (55)
และ Baden–Wrttemberg (32)เรียงตามลาดับ
ในกรณีที่เปิ ดร้านนวดไทยเพื่อการบาบัดรักษา เยอรมนีจะมีระเบียบที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้น
โดยเจ้าของกิจการจะต้องมีคุณวุฒิที่กาหนดไว้ เช่น ผ่านหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพและ
การอบรมกายภาพบาบัดของเยอรมนี หรือเทียบเท่า และจะมีการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการนวดจริง
และสมาคมวิชาชีพ (Berufsgenossenschaft) จะเป็นผู้ให้อนุญาต จากความซับซ้อนเหล่านี้ ทาให้
ปัจจุบัน มีร้านนวดไทยเพื่อการบาบัดรักษา ในกรุงเบอร์ลิน เพียง 3 แห่ง และนครแฟรงค์เฟิร์ต 1 แห่ง
กรณีการนาเข้าแรงงานนวด/สปาไทยเข้ามาในเยอรมนียังมีปัญหา เนื่องจากเยอรมนีมี
นโยบายอนุญาตการนาเข้าเฉพาะแรงงานฝีมือและแรงงานในสาขาอาชีพขาดแคลนที่เยอรมนีกาหนด
เท่านั้น ในนัยหนึ่ง จึงเป็นโอกาสในการลงทุนจัดตัง้ สถานอบรมการนวดแก่แรงงานไทยที่มีถิ่นพานักใน
เยอรมนี หากกิจการดาเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานวิชาชีพเยอรมันให้การยอมรับ จะสามารถ
สอนการนวดแบบต่างๆ รวมทั้งการนวดแบบไทยได้ด้วย ปัจจุบันมีสถาบัน สมาคมและองค์กรบางแห่ง
ในเยอรมัน ได้เพิ่มการสอนนวดแผนไทยในหลักสูตรการเรียนการสอน
ธุ ร กิ จ น าเข้ า และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การนวดและสปามี ศั ก ยภาพสู ง แต่ สิ น ค้ า
เครื่องสาอางและสปา มีกฎเกณฑ์และกระบวนการยื่นจดทะเบียนและขออนุญาตนาเข้าและจาหน่าย
ที่เคร่งครัดเพราะเป็นสินค้าที่ต้องใช้สัมผัสร่างกาย จึง ต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้ทั้งทางตรงทางอ้อม และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ได้แก่
Cosmetic Ordinance ในเรื่องส่วนประกอบที่ห้ามใช้ สีที่อนุญาต ส่วนผสม ขั้นตอนการตรวจสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯลฯ และ Food and other Commodities Act ในเรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ฯลฯ
3.2 การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หลักเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพจัดทาขึ้น ครอบคลุมสาหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ 2
ประเภท ได้แก สปาเพื่อสุขภาพ และ นวดเพื่อสุขภาพที่ไปเป็นตามข้อกาหนด หรือกฎหมายที่ควบคุม
เกี่ยวกับ ธุรกิจบริ การเพื่อสุขภาพ ในประเทศนั้นๆ โดยสถานประกอบการที่จะขอรับรองจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1) เจาของสถานประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือคู สมรสเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
หากเป็นในนามบริษัทต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่ตากว่
่ าร้อยละ 50
2) ต้องเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
3) มีใบอนุญาตจากหนวยงานทองถิ่นในการประกอบกิจการ ไมน้อยกว่า 1 ป
4) ประเภทของสถานประกอบการต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
กรอบการประเมินจะดาเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ 5 หมวด ได้แก
1) มาตรฐานสถานที่
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2) มาตรฐานบุคลากร
3) มาตรฐานการบริการ
4) มาตรฐานเครื่องมือ อุปกรณและผลิตภัณฑ
5) มาตรฐานความปลอดภัย
ในการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศจะมีการตรวจและ
รั บ รอง จากคณะกรรมการรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพในต่างประเทศ ซึ่ง มี
องค์ประกอบ และหน้าที่ ดังนี้
1) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐ 3 คน และเอกชน 2 คน จานวนรวม 5 คน เป็น
กรรมการ
3) ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ
4) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในต่างประเทศ มี
ดังนี้
1) แต่ง ตั้งคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพใน
ต่างประเทศ
2) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในต่างประเทศ
ของอนุกรรมการฯ โดยส่งผลการประเมินให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาออกประกาศ ให้
การรับรอง/ไมรับรอง
3) ให้ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพใน
ต่างประเทศ
คณะกรรมการรับ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพในต่างประเทศ ได้มีการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพในต่างประเทศ โดยมี
องค์ประกอบของจานวน 3 คน ดังนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1 คน
2) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน 1 คน
3) ผู้แทนจากหนวยงานไทยในประเทศนั้น หรือที่มีอาณาเขตครอบคลุม ในประเทศนั้นๆ
โดยให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ของประเทศนั้นๆ เป็นผู้พิจารณา จานวน 1 คน
ส าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องคณะอนุ ก รรมการตรวจประเมิ น มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในต่างประเทศ มีดังนี้
1) มีความรู ความเข้าใจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
2) ต้องไมเป็ น ผู้ ที่ มีผ ลประโยชนทับ ซ้อ น หรือมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยกับสถานประกอบการ
ที่ขอรับรอง
หน้ า ที่ของคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพใน
ต่างประเทศ มีดังนี้
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1) ตรวจประเมิ น สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพในต่ า งประเทศเพื่ อ แรงเสนอผลต่ อ
คณะกรรมการ รับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
2) รายงานต่ อ คณะกรรมการรั บ รองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพใน
ต่างประเทศ เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณา เพื่อดาเนินการปรับปรุงแกไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม
เป็นไป ตามกฎเกณฑ์
3.) ให้ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพใน
ต่างประเทศ
ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองในต่างประเทศแต่ละประเภททีผ่ ่านการประเมิน
ต้อ งมี คะแนนรวม ในแต่ ล ะหมวดไมน้ อยกว่ าร้ อ ยละ 60 และต้อ งผ่ า นทุ กตั ว ชี้วั ดตาม
ประเภทของมาตรฐานนั้ นๆ โดยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองจะได้รับใบประกาศ
รับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศตามภาพที่ 1
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และสถานประกอบการต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุใบรับรองนั้น

ภาพที่ 1 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
3.2.1 การยื่นขอรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการที่ มี ค วามประสงค์ ข อรั บรองมาตรฐานให้ ยื่ นใบสมั ครขอรั บ
การรับรองผ่านหน่วยงานภาครัฐของไทยในต่างประเทศ หรือสมาคมสปาไทยในต่างประเทศสมาคม
นวดไทยในต่างประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงต่างประเทศเห็นชอบหรือให้การยอมรับ
หลั ง จากได้ รั บ เอกสารหน่ ว ยงานดัง กล่ า วจะมี ห น้ า ที่พิ จ ารณาและรั บ รองเอกสารการขอรั บ รอง
โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศนั้นๆ กรณีที่เอกสารตรวจสอบไม่ผ่าน
เอกสารจะส่ ง กลั บ ไปยั ง สถานประกอบการ ส าหรั บ เอกสารที่ ต รวจสอบผ่ า นจะส่ ง ต่ อ มายั ง
กองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นผู้ดาเนินการในกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานต่อไป
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3.2.2 การตรวจประเมินมาตรฐาน
ในการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) สถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานต้องเตรียมบุคลากรในการให้ข้อมูล
เตรียมสถานที่ เอกสาร และหลักฐานประกอบให้พร้อม
2) ในระหว่างทาการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานต้อง
อานวยความสะดวก และตอบข้อซักถามให้กับผู้ตรวจประเมิน
3) ผู้ ตรวจประเมิน ต้องท าการประเมิน ตามเกณฑ์แ ละตั ว ชี้วัด และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานตามที่ระบุไว้ตามข้อกาหนด ซึ่งทาโดยการตรวจสอบความเป็นจริง
การสังเกต การสัมภาษณ์บุคลากรที่สถานประกอบการได้จัดเตรียมไว้
4) ภายหลังการตรวจประเมินสถานประกอบการฯ คณะอนุกรรมตรวจประเมิน
มาตรฐานประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินฯ สถานประกอบการฯ ที่ผ่านมติของคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิ น ฯจะมีก ารน าเสนอผลต่ อไปยั ง คณะกรรมการรับ รองมาตรฐานฯ เว้ นแต่ใ นกรณี ที่
สถานประกอบการที่ขอรับรองไม่ผ่านมติของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จะมีการแนะนาให้
สถานประกอบการฯ พัฒนาใหม่
5) คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯ
เพื่อรับรอง/ไม่รับรองคุณภาพของสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองจะได้รับ
แจ้งผลการรับรอง สถานประกอบการที่ไม่ผ่านการรับรองจะมีการส่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไป
ยังสถานประกอบการเพื่อให้พัฒนาใหม่
3.2.3 การติดตามผลการรับรองมาตรฐาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมอบอานาจให้หน่วยงานไทยใน
ประเทศ หรื อ ที่ มี อ าณาเขตครอบคลุ ม ในประเทศนั้ น ๆ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจติ ด ตาม
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองแล้ว
3.2.4 การเพิกถอนใบรับรอง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองแล้วหากดาเนินการ
ผิ ด ไปจากมาตรฐานที่ ก าหนดหรื อ ด าเนิ น การขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี
ให้คณะกรรมการดาเนินการแจ้งให้แก้ไข ว่ากล่าว ตักเตือน หรือเสนอเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน
ตามแต่กรณี ในกรณีที่มีการแจ้งให้แก้ไขให้กาหนดระยะเวลาตามสมควร แต่ต้องไม่เกิน 100 วันหาก
สถานประกอบการใดไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดสถานประกอบการต้อง
ยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลความจาเป็น ก่อนวันครบกาหนดต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่อนผันได้
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
3.2.5 การอุทธรณ์
ในกรณี ที่ ผู้ อ อกใบรั บ รองไม่ อ อกใบรั บ รองมาตรฐานหรื อ ไม่ ต่ อ อายุ ใ บรั บ รอง
มาตรฐานหรือเพิกถอนการรั บรองมาตรฐาน ผู้ขอรับใบรับรองมาตรฐานหรือขอต่ออายุใบรับรอง
มาตรฐานหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานมีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รั บหนังสือแจ้งการไม่ออกใบรับรองมาตรฐาน การไม่ต่ออายุ
ใบรับรองมาตรฐานหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานแล้วแต่กรณี
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การพิจารณาอุทธรณ์จะมีขึ้นและแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์ กรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่อาจดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาผู้ ประกอบการ
สามารถขยายเวลาไปได้ 30 วัน ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือด้วยคาสั่ งวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นที่สุด
ผังการขอรับรองมาตรฐานประกอบการเพื่อสุขภาพดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผังการขอรับรองมาตรฐานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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3.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพซึ่งเป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พบว่าการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี มี 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ขั้ น การวางแผน (Planning) การประชุ ม ผู้ ป ระกอบการส ารวจปั ญ หาและ
วิเ คราะห์ ร่ ว มกั น ระหว่ างผู้ วิจั ย และผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งเพื่ อให้ ได้ ปั ญหาที่ส าคั ญ ที่ต้ อ งการให้ แก้ ไ ข
ตลอดจนการแยกแยะรายละเอียดของปัญหานั้น
ระยะที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) กระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพไทยในเยอรมนี
ร ะ ย ะ ที่ 3 ขั้ น ก า ร สั ง เ ก ต ( Observation) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการคนไทยในเยอรมนี
ผู้วิจัยใช้กระบวนการ Participatory Healthy Public Policy Process (PHPPP) ซึ่งเป็น
รูปแบบการสร้างความมีส่วนร่วมในการเปิดใจพูดคุยกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ประกอบการ
พนักงาน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข สถานฑูตไทย และผู้วิจัย ถึงประเด็นปัญหาและผลกระทบ
ต่อธุรกิจบริการสุขภาพที่เกิดขึ้นในเยอรมนี เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ร่ วมกัน ทั้งมิติทางด้านสังคม
เศรษฐกิ จ สุ ขภาวะของคนไทยที่ต้อ งจากบ้า นเมืองมาด้ ว ยความจาเป็น ทางด้า นครอบครัว และ
นโยบายของรั ฐ บาลไทย เพื่อหาทางเลื อกที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใ นปัจ จุบัน ร่ว มกัน ระหว่า ง
หน่วยงานราชการ และกลุ่มคนไทยในเยอรมนี นาไปสู่การจัดทาข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1) กลุ่มผู้ประกอบการจะจัด ตั้งสมาคมสปาและนวดไทยในเยอรมนี เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยใน
เยอรมนี มีคุณภาพมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2) ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3) มีการจัดทามาตรฐานร่วมกันระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสมาคมสปาและ
นวดไทยในเยอรมนี
4) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมสปาและนวดไทยในยอรมนีจะมี
การประเมินมาตรฐาน เพื่อผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขไทย
3.3.1 ผลการพัฒนา
1) ระยะที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning)
จากการพบปะพูดคุยของกลุ่มผู้ประกอบการนวดไทยสปาไทยผู้ประกอบอาชีพ
นวดไทยและผู้ ส นใจที่จ ะประกอบอาชีพนวดไทยกับคณะเจ้ าหน้าที่และผู้ วิจัยจากกรมสนับสนุ น
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในโครงการการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ชาวไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดธรรมวิหารเมืองฮันโนเฟอร์เยอรมนีจากผลของการร่วม
หารือและพบปัญหาที่ควรจะมีการร่วมมือร่วมใจหรือสานต่อการแก้ไขจึงมีมติในการร่วมหารือว่าควรมี
การจัดตัง้ สมาคมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ
ในกลุ่มผู้ เข้าหารือได้มีมติให้ คุณมัณฑนา เพ็นส์เลอร์ คุณสุ คนธา ไบร์เยอร์
เป็ นผู้ ประสานงานในวาระดังกล่าวนอกจากนั้นผู้ วิจัยได้ขอความร่ว มมือ คุณมิชา เอลเพ็นส์ เลอร์
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ในการริ เ ริ่ ม เสนอและจั ด ท าโครงการจั ด ตั้ ง สมาคมกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ นวดไทยไทยสปา
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้สนใจทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมายเยอรมนี ในปีเดียวกันสมาคม
ไทยสปาเยอรมนี (Thai Spa Association Germany) ก็ได้ถือกาเนิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้แนวคิด “สามัคคีบนเส้นทางที่ถูกต้อง” สมาคมไทยสปาได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้น
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกโดยไม่หวังผลกาไร
2) ระยะที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action)
ปัญหาของสถานประกอบการนวดไทย /ไทยสปาในเยอรมนี จากการศึกษา
พบว่าไม่มีการตรวจสอบหรือแสดงคุณวุฒิหรือคุณสมบัติใดๆของผู้ประกอบการและไม่มีข้อกาหนดใน
องค์ ค วามรู้ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในการเปิ ด สถา นประกอบการนวดไทย/ไทยสปา ส่ ง ผลให้
สถานประกอบการนวดไทย / ไทยสปาเติบโตอย่างรวดเร็วในเยอรมนี ระดับความน่าเชื่อถือลดลง
เนื่องจากการขาดการควบคุมคุณภาพไม่มีมาตรฐานจานวนพนักงานในเยอรมนี มีจานวนน้อยใช้เวลา
และการลงทุนมากในการฝึกอบรมพนักงานให้ได้คุณภาพต้องใช้เวลาและการลงทุนนอกจากนั้นยังพบ
ปัญหาในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและลบภาพด้านลบของคาว่านวดไทยใน
เยอรมนี
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้ริเริ่มจัดทาโครงการเพิ่มพูนความรู้และรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย
ในเยอรมนี ร่วมกับ สมาคมไทยสปาเยอรมนี โดยอบรมสมาชิกสมาคมและผู้สนใจ จานวน 36 คน ที่
โรงแรม Schlosshotel เมื อ ง Kassel ใน middle Germany ในเดื อ นกั น ยายน ปี พ.ศ.2553
ด้ ว ยหลั ก สู ต รผู้ ด าเนิ น การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ (Spa Manager) ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ขเพื่ อเพิ่ม พูน ความรู้ใ ห้ ผู้ ประกอบการมี ทักษะการจั ดการธุรกิจ และสามารถ
นาเสนอนวดไทยและไทยสปาให้คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยยังจัดทาข้อกาหนดข้อบังคับ
ในการรั บ รองมาตรฐานร่ ว มกั บ สมาคมไทยสปาเยอรมนี โดยมี แ บบประเมิ น ตนเองส าหรั บ
สถานประกอบการและแบบตรวจสอบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็น
ต้นแบบและแก้ไขปรังปรุงให้ตรงกับข้อบังคับสุขลักษณะตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แต่ยังคงนาเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยมาตรฐานมี 6 ด้านคือ
หมวดที่ 1 การบริการ
หมวดที่ 2 พนักงาน
หมวดที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์ในร้านและผลิตภัณฑ์
หมวดที่ 4 องค์กรและการบริหารงาน
หมวดที่ 5 สถานที่ประกอบกิจการและสภาพแวดล้อม
หมวดที่ 6 การจัดการสุขลักษณะ
3) ระยะที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observation)
หลังจากฝึกอบรมและจัดทาแบบประเมินตนเองสาหรับสถานประกอบการการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการคนไทยในเยอรมนีใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยและทีมงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทนกรมส่งเสริม
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การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกันตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการคนไทยในเยอรมนีโดยมีสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จานวน
14 แห่ง ตามตาราง 1
ตาราง 1 รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงที่ตง้ั สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐาน
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จากแผนภูมิจะเห็ นได้ว่าสถานประกอบการที่เข้าร่ว มโครงการกระจายตัว อยู่ใน
หลายรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากสมาคมไทยสปาเยอรมนี จัดให้มีการประชุมสมาคมสัญจรทุก 6 อาทิตย์หรือ 2
เดือน วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ในกลุ่มสมาชิกมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้มีการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหารับปรึกษาปัญหาต่างๆที่เพื่อนสมาชิกมีโดยย้ายสถานที่ไปตามเมืองต่างๆ ทาให้สมาชิก
ไม่ได้จากัดแต่เฉพาะในเมืองใดเมืองหนึ่ง
3.3.2 ข้อมูลทั่วไป
สถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างมีขนาดตั้งแต่ 43–190 ตารางเมตร เฉลี่ย 133.43
ตารางเมตร มีห้องนวดหรือทาสปา ตัง้ แต่ 1–6 ห้อง ส่วนใหญ่ 4 ห้อง
3.3.3 ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานประกอบการ
ผลการประเมินตนเองพบว่ามาตรฐานด้านที่ 1 การบริการ มีการดาเนินการตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 95.92 ด้านที่ 2 พนักงาน มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 ด้านที่ 3
เครื่องมืออุปกรณ์ในร้านและผลิตภัณฑ์ มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 95 ด้านที่ 4 องค์กร
และการบริหารงาน มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 90.01 ด้านที่ 5 สถานที่ประกอบกิจการ
และสภาพแวดล้อม มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 79.69 ตามตาราง 1 (สาหรับมาตรฐาน
ด้านที่ 6 การจัดการสุขลักษณะไม่มีการประเมินตนเองเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่ต้องประเมินโดย
ผู้ประเมินเท่านั้น)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มาตรฐาน

ร้อยละสถานประกอบการ
ที่ผ่านการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริการ
95.92
มาตรฐาน ด้านที่ 2 พนักงาน
100
มาตรฐานด้านที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์ในร้านและผลิตภัณฑ์
95
มาตรฐานด้านที่ 4 องค์กรและการบริหารงาน
90.01
มาตรฐานด้านที่ 5 สถานที่ประกอบกิจการและ
79.69
สภาพแวดล้อม
จากการประเมินตนเองพบว่ามาตรฐานที่ผ่านการประเมินต่าสุดคือมาตรฐานด้าน
สถานที่ประกอบกิจการและสภาพแวดล้อมโดยหัวข้อที่ผ่านการประเมินต่าคือการมีห้องสุขาแยกกัน
ระหว่างพนักงานและลูกค้า และคนพิการสามารถมาใช้บริการได้ ส่วนมาตรฐาน ด้านที่ 2 พนักงาน
พบว่ามีความครบถ้วนตามมาตรฐานทั้งความรู้ด้านภาษา การมีใบประกาศนียบัตรหรือใบวุฒิรับรองใน
การบริการนวดที่มีให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และวิธีการใช้ในบริการ
หลั ง จากพั ฒ นาและตรวจประเมิ น มาตรฐาน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาประกาศนียบัตรคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานสถานนวดไทยสปาไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่สถานประกอบการทั้ง 14 แห่ง และ
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หลังจากนั้นสมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี (Thai Spa Association Germany) ได้รณรงค์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสอดส่องดูแลธุรกิจนวดไทย/
สปาไทยในกลุ่มสมาชิก ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ดาเนินโครงการมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่สถานประกอบการ
นวดไทยและสปาไทยในต่างประเทศ
3.4 ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย สปาไทยในต่างประเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นาเสนอสภาพปัญหาการนวดและการทาสปา ปัจจุบันพบว่า
มีร้านนวดไทย สปาไทยเปิดให้บริการในต่างประเทศมากขึ้น ส่วนใหญ่เปิดในลักษณะการนวดเพื่อผ่อนคลาย
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่เปิดร้านเพื่อการบาบัดรักษา
เจ้ าของกิจ การจะต้องมีคุณวุฒิ ตามที่ กาหนดไว้ และยังมีพนักงานผู้ ให้ บริการที่ผ่ านหลั กสูตรจาก
ประเทศไทยเข้ า ไปท างาน ในต่ า งประเทศจ านวนมากขึ้ น แต่ ยั ง ประสบปั ญ หาในเรื่ อ งการสอบ
License และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย จึงเป็นที่มาที่จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒ นาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย สปา และสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพชาวไทยใน
ต่ า งประเทศ โดยพบว่ า ปั จ จุ บั น มี ส มาคมผู้ น วดไทย /สปาไทยในต่ า งประเทศแล้ ว (ญี่ ปุ่ น
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ นอร์ เ วย์ เยอรมนี สหรั ฐ อเมริ ก า เดนมาร์ ก และออสเตรเลี ย )และมี ก ารจั ด ท า
มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ (Health Service Standard for Oversea
Establishment) แบ่งการรับรองมาตรฐานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อ
สุขภาพ โดยกรมฯ ได้บูรณาการทางานร่วมกับสถานเอกอัค รราชทูตไทยในต่างประเทศและสมาคม
ของภาคเอกชน เพื่ อ ตรวจประเมิ น และให้ ก ารรั บ รองฯ แล้ ว ในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี /
สวิสเซอร์แลนด์/ญี่ปุ่น/ สหรัฐอเมริกา/ออสเตรีย/ อังกฤษ/ ออสเตรเลีย และมีการรับรองหลักสูตร
กลางที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต พนั ก งานผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขออนุ มั ติ จั ด การเรี ย นการสอน หากส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว จะถือได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่กาหนด รวมถึงสถาบันพัฒนากาลังคน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการจัด ตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการนวดไทยส่วน
ภูมิภาคในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และ
ในปี พ.ศ. 2555 มีการพัฒ นามาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพขยายผลไปสู่
สถาบันอบรมภาคเอกชน และจัดทาเป็นคู่มือการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ โดยได้เสนอแนวทางการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยให้มี
การแต่งตั้งคณะทางานร่วมระหว่างสมาคม/ ชมรม/ สมาพันธ์สปาในประเทศไทย ร่วมกับสมาคม/
ชมรมในต่างประเทศ จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นาร่องยกระดับ
สมาคมที่มีอยู่เดิมให้เป็นสถาบันการศึกษา ได้แก่ นอร์เวย์ เยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และ
ผลักดันให้มีการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เดนมาร์ก
สวีเดน ดาเนินการร่วมกับนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ดาเนินการร่วมกับเยอรมนี ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มี
การสร้างเป็น Brand เดียวกัน โดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองมาตรฐานในต่างประเทศให้เป็นไป
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ในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัด ตั้งคณะทางาน
ร่วมกันในการตรวจรับรองต่อไป
3.4.1 ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/
ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพชาวไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ
และจัดทา แนวทางการดาเนินงาน สามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้
ระยะสั้น
(1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานและขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒ นาศักยภาพนวดไทย และสถานประกอบการร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
องค์ ป ระกอบคณะท างานทั้ ง หมด 23 ราย จากหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยมี อ ธิ บ ดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ
(2) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาชมรม/สมาคมผู้ น วดไทยในต่ า งประเทศที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้
สามารถยกระดับเป็ นสถาบันการศึกษา/เป็น Certify Body ในการตรวจรับรองมาตรฐานร่วมกับกรมฯ
สถานเอกอัครราชทูตและสามารถผลิตพนักงานผู้ให้บริการ (Therapist) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับประเทศที่ยังไม่มีชมรม/สมาคม ควรผลักดันให้มีการจัดตัง้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะกลาง
(1) เจรจากั บ Authority ของต่ างประเทศให้ ยอมรับ มาตรฐานของสถาน
ประกอบการไทยที่เปิดในต่างประเทศ แล้วได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (ผ่อนคลาย
กฎระเบียบ ในการให้ใบอนุญาตในการทาธุรกิจ (Business license) หรือใบอนุญาตจาก Health
Department)
ระยะยาว
(1) เจรจากับกระทรวงสาธารณสุขของต่างประเทศให้สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ได้ จ าก Authority เพื่ อ ให้ ช าวต่ า งชาติ ใ ช้ บ ริ ก ารนวดไทย ในสถานประกอบการชาวไทยที่ ผ่ า น
มาตรฐานได้
(2) กาหนดมาตรการช่วยเหลือ ทางด้านภาษีสาหรับร้านนวดไทยหรือสปาที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว
(3) พั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาในไทยให้ มี ค วามพร้ อ มน าหลั ก สู ต รสปา
นานาชาติที่มีโครงสร้างหลักสูตรเทียบเคียงกับหน่วยงานสากลมาสอน
2) กรมสนั บ สนุน บริ ก ารสุ ข ภาพ ได้ จัด ประชุ ม คณะกรรมการอานวยการเพื่ อ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย
สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้ น
(Quick Win) ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
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และส่งเสริมให้มีการนาแบรนด์การนวดของไทยไปเผยแพร่ หรือไปรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ
3) กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีคาสั่งแต่ง ตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสมาคม / ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้น ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในกรมฯ และภายนอกกรมฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
(1) ให้เพิ่มรายชื่อคณะทางานจานวน 1 รายชื่อ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และหากมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เชิญเข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้งไป ซึ่งความคืบหน้า
ขณะนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในคาสั่งแต่ง ตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้
การเพิ่มเติมรายชื่อผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุม (ร่าง) คณะ
ทางานฯ หากที่ ป ระชุมคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ
(Wellness Hub) มีมติเห็นชอบจะดาเนินการขอเพิ่มเติมรายชื่อคณะทางานเป็นลาดับต่อไป
(2) กาหนดแนวทางการดาเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเร่งด่วน
– ในส่วนหลักสูตรนานาชาติ Confederation of International Beauty
Therapy and Cosmetology (CIBTAC), British Association of Beauty Therapy and
Cosmetology (BABTAC) และ CIDESCO ซึ่งเป็นสถาบันการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
ความงามและเครื่องสาอางที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานกับ EU ว่ายังมีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณให้
ประเทศไทยอยู่หรือไม่ โดยแจ้งว่าประเทศไทยประสงค์จะขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
– ผลักดันให้มีการจัดตัง้ สมาคมในเยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์
เป็นต้นแบบและทาหน้าที่เป็น Certified Body ในอนาคต พร้อมจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่จับคู่กับสมาคม
ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ สมาคมใหม่ ในสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี และออสเตรีย จับคู่กับสมาคมไทยในเยอรมนี
เป็นผู้ให้คาปรึกษา สมาคมในประเทศเดนมาร์กจับคู่กับนอร์เวย์ และออสเตรียจับคู่กับเยอรมนีและ
สวิตเซอร์แลนด์ หรือพิจารณาจับคู่ประเทศที่ใกล้เคียงกัน
– การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน สาหรับร้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อยู่เดิมตามที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กาหนดไว้ให้คงไว้
ตามเดิม ส่วนร้านที่ขอจัด ตั้งใหม่หรือใบรับรองมาตรฐานหมดอายุให้คณะทางานที่ได้จัด ตั้งขึ้นเป็น
ผู้ดาเนินการตรวจประเมินให้การรับรอง
ระยะปานกลาง
– แผนระยะกลางให้ ภ าครั ฐ เจรจากั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
ต่างประเทศให้ยอมรับการขึ้นทะเบียนและเปิดร้านในต่างประเทศได้ และหากร้านเปิดดาเนินการหรือ
ขอต่ออายุทางหน่วยงานภาครัฐจะช่วยเหลือในการเจรจาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ยอมรับอีกขั้นหนึ่ง
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ระยะยาว
– ให้เพิ่มกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เป็นต้นแบบ โดยให้
มีการจัดทาเป็นเส้นทางการดาเนินการในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้า ทั้งในส่วนที่กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการอยู่ โดยมีการให้ความช่วยเหลือในการ
recognition และ harmonization
– ให้นาร่องในกลุ่มสแกนดิเนเวียและยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ และเยอรมนี
ในการผลักดันให้มีการเจรจาการเบิกจ่ายตรงการนวดเพื่อรักษาพยาบาล Reimbursement ให้กับ
พลเมืองได้
– กาหนดมาตรการช่วยเหลื อทางด้านภาษีสาหรับร้านนวดไทย สปา
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในนอร์เวย์ และเยอรมนี
– จัดทาทาเนียบเครือข่ายการทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/
ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยขอความร่วมมือจากคณะทางานและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ ายเลขาฯ ได้แก่ สมาพันธ์สปาไทย โรงเรียนวัดโพธิ์
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
3.4.2 กลไกการดาเนินการ
1) มีการประชุมคณะทางานฝ่ายไทยรายไตรมาส
2) มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ สมาคม/ชมรมในต่ า งประเทศรายไตรมาส ผ่ า นทาง
Skype เป็นต้น
3) จัดส่งรายละเอียดและผลการพิจารณาให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการ
ต่อไป หากมีประเด็นเพิ่มเติมให้นามาสู่การพิจารณาในการประชุม
4) มีการเชิญสมาคม/ชมรมในต่างประเทศทั่วโลกมาประชุมร่วมกัน ในประเทศ
ไทย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยเน้นระยะเวลาที่มีการจัดงานในไทย เช่น งาน Wellness Expo เป็นต้น
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2562 โดยในการประชุมให้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
หรือการทา MOU เป็นต้น
3.5 ข้อมูลจากการสอบถามกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทน
ภาคเอกชน
3.5.1 การส่งออกพนักงานสปาเพื่อสุขภาพและนวดไทยมายังเยอรมนีจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพไทยในสหภาพยุโรปหรือไม่ อย่างไร
การส่งออกพนักงานสปาและนวดไทยไปยังเยอรมนี สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพในสหภาพยุโรปได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ภาพลั กษณ์เชิงบวก จากแรงงานสปาและนวดไทยที่ได้รับการอบรมและมี
ใบรับรองมาตรฐาน รวมถึงมีทักษะทางภาษาอังกฤษและเยอรมันที่ดีพอ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวเยอรมันและชาวยุโรปที่พานักในเยอรมนี
2) ภาพลั กษณ์ เชิง ลบ จากแรงงานสปาและนวดไทยที่ไม่ ได้รั บการอบรมตาม
มาตรฐาน และบางรายใช้ธุรกิจบริการสปาและนวดไทยบังหน้าสาหรับแอบแฝงการค้าประเวณี ส่งผลให้
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ชาวเยอรมันและชาวยุโรปบางส่วนเข้าใจว่า ร้านนวดไทยต้องมีบริการทางเพศเหมือนกันหมด ซึ่งทั้งสอง
ลักษณะนี้ต่างมีผลในเชิงการสนับสนุนและลดความนิยมในการใช้บริการธุรกิจสปาและนวดไทยใน
เยอรมนีอย่างมีนัยสาคัญ
3.5.2 ความเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพไทยในเยอรมนี
คืออะไร
ประเด็น ที่ควรดาเนินการในการส่ งเสริมธุรกิจบริการสุ ขภาพ ในเยอรมนีระยะ
เร่งด่วน คือ การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาและนวดไทย
ผ่านการจัดทาคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการนวดไทย สปาไทย ในเยอรมนี ดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทยและ
สปาไทย อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทามาตรฐานอุปกรณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับให้เป็น
ที่ยอมรับของต่างประเทศ และใช้เป็นคูมือในการประกอบกิจการนวดแผนไทยและสปาไทย
2) จัดอบรมความรูด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน เช่น ความรูเรื่อง
ภาษา ความรู ด้านการนวด การจัดการ มีการจัด ทาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ที่ต้องการจะ
เปิดร้านนวดไทย
3) การรวมตั ว ของผู้ ป ระกอบการร้ า นนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี
เพื่อรวบรวมสั่งซื้อ สิน ค้าได้ในราคาที่ถูกลงและเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณใน
ธุรกิจด้านนี้ด้วย
4) ส่ งเสริ มธุร กิจ การนวดแผนไทยให้ มี ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ตลอดจนพั ฒ นา
รูปแบบการให้บริการศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรผู้ให้บริการนวดแผนไทย
3.5.3 มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมให้พนักงานสปาเพื่อสุขภาพ
และนวดไทยเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหภาพยุโรปและผู้ประกอบการสามารถเบิกค่า
ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันได้อย่างไร
แม้ในปัจจุบันเยอรมนียังคงกีดกันการแรงแรงงานจากประเทศที่ กาลังพัฒนาเข้าสู
เยอรมนี โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ เช่น นวดแผนไทย พ่อครัวไทย เป็นต้น พนักงานที่มีประสบการณ
จากเมืองไทยจะสามารถขอวี ซ่าทางานเข้าเยอรมนีได้อย่างยากลาบาก หรือแทบจะไมมีการอนุญาต
การแรงแรงงานฝีมือจากประเทศไทยเข้าสู่เยอรมนี ส่งผลให้บุคลากรนวดที่มีฝีมือและได้มาตรฐาน
ระดับสูงในเยอรมนีมีน้อยมาก อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยร่วมมือกันพัฒนา
มาตรฐานแรงงานนวดไทยและสปาไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ขจัดภาพลักษณ์
การบริการแอบแฝงในสถานประกอบการ และเจรจากับหน่วยงานภาครัฐของเยอรมนีให้ยอมรับ
มาตรฐานการนวดของไทย รวมถึงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนชาวเยอรมันจะได้รับจากการรับ
บริการนวดไทยและสปาไทย และการอานวยความสะดวกจากการเบิกค่าประกันสุขภาพจากบริษัท
ประกันในกรณีที่ใช้บริการนวดไทยและสปาไทย ทั้งในเยอรมนีและในประเทศไทย ก็จะช่วยให้อาชีพ
พนักงานนวดไทยและสปาไทย ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเยอรมนี
3.5.4 กฎหมายและข้อกาหนดในการเปิดร้านสปาและนวดไทยในเยอรมัน
หากเป็นสถานประกอบการนวด กฎหมายจะแยกอย่างชัดเจนระหว่าง
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1) สถานบริการเพื่อสุขภาพในแบบ Wellness สามารถจดทะเบียนเปิดได้ง่าย
การขอเปิดจะใช้เพียงเอกสารขั้นแรกยื่นคือสถานที่ตั้งที่จะเปิด, เอกสารผู้ขอยื่น (บางกรณีหากนวดเองด้วย
เจ้าหน้าที่อาจจะขอดูใบผ่านการอบรม แล้วแต่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่ละคน )
2) สถานบริ การเพื่ อการบ าบั ดรั กษา หรื อประเภทที่ เปิ ดให้ บริ การอิ โรติ ค เมื่ อ
จดทะเบียนเปิดสถานประกอบการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วจะมีเอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ ของ
ภาครัฐเยอรมัน เช่น สาธารณสุข , สรรพากร, หน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อย, กรมโยธา,
องค์กรเอกชนที่รับหน้าที่แทนภาครัฐ ( ในส่วนของ เช่นการอบรม ต่างๆที่กฎหมายบังคับ ), การ
ประกัน ความปลอดภัย แก่ลู กจ้ างและอื่นๆ แต่ละหน่วยงานจะนาส่ งเอกสารข้อมูลที่เป็นกฎหมาย
ควบคุมในหัวข้อต่างๆส่งให้กรอกในส่วนการดาเนินงานที่จะเปิด ในส่วนนี้รวมถึงการจดทะเบียน หรือ
ขึ้นทะเบียนการว่าจ้างแรงงาน การทาประกันต่างๆ ที่กฎหมายบังคับ ตามกรณีรูปแบบของร้านที่มี
รายละเอียดค่อนข้างมาก
3.5.5 มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการคนไทยในเยอรมนีมี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างไร
โครงการมอบตราสัญลักษณ์ คุณภาพ มาตรฐานให้แก่สถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก
(ที่มี พนั กงานหรื อ ผู้ ท างาน 2–3 คน) และขนาดใหญ่ที่ไ ด้ม าตรฐาน มีส่ ว นส าคั ญมากเพราะเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ จั ด แสดงให้ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารหรื อ แม้ แ ต่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการท างานร่ ว มกั บ
สถานประกอบการนวดไทย สปาไทยได้เห็นถึง
1) ความชัดเจนในส่วนของคุณภาพ มาตรฐาน ของสถานประกอบการของนวดไทย
สปาไทย
2) ให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ถึ ง การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นความมี ม าตรฐานของ
สถานประกอบการนวดไทย สปาไทยนั้นๆ
3) สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการสถานประกอบการนวดไทย สปาไทยใน
ต่างประเทศให้มีความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการของตนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อขอรับการรับรองฯ บ้าง
3.5.6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
สถานการณ์ ข องนวดไทย สปาไทยในช่ ว ง 4–5 ปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารเปิ ด กิ จ การ
(สถานประกอบการขนาดเล็ก โดยเฉลี่ย จะมีพนักงาน 2–3 คน) เพิ่มมากขึ้น แต่ในระยะ 2–3 ปีนี้ก็มี
การปิดตัวลงมากเช่นกัน ด้วยหลายๆสาเหตุ สถานประกอบการนวดไทยหรืออาชีพนวดไทย สปาไทย
ตามกฎหมายของเยอรมนีเรายังคงจัดให้อยู่ในการบริการเพื่อสุขภาพ ในแบบ Wellness เท่านั้น
(สาหรับการผ่อนคลาย ) ซึ่งจะยังไม่สามารถรับใบส่งตัวเพื่อการบาบัดหรือรักษาได้ ยกเว้นบางกรณี
สาหรับผู้ที่จบแพทย์แผนไทยมีใบประกอบโรคศิลป์ ที่นาใบประกาศมาสาแดงเพื่อเทียบเรี ยนเสริม
วิชาชีพใน เยอรมนีเพิ่มในสาขานักบาบัด , แพทย์ทางเลือกเฉพาะทาง หลักสูตรของเยอรมนีที่สถาบัน
ได้รับการรับรอง แต่ในส่วนของชาวต่างชาติ ผู้มาใช้บริการการนวดเพื่อผ่อนคลายนวดไทย สปาไทยก็
ได้รับความนิยมมากขึ้นและติดอันดับความนิยมในการเข้ารับบริการในระดับต้นๆ
สาหรับอุปสรรคในการเปิดกิจการ คือ
1) ความรู้ด้านการสื่อสารภาษา
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2) ความรู้ด้านกฎหมาย
3) โดยเฉพาะเรื่องการทาภาษี
4) ขาดภาคความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ ความรู้ด้านการทาระบบใน
สถานประกอบการบริการให้ได้มาตรฐาน
สิ่งที่ผู้ประกอบการอยากให้ภาครัฐไทยสนับสนุน คื อ การจัดให้ความรู้ในด้านต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ ในปลายปีที่ผ่านมาสมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านที่
จาเป็นอยู่บ้าง เช่น
1) ด้านการสื่อสาร
2) ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับสาหรับสถานประกอบการนวดไทย สปาไทยใน
เยอรมนี
3) ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
4) ด้านการฝึกทักษะฝีมือ (ขอการสนับสนุนจากภาครัฐไทย) ซึ่งจัดการอบรม /
สัมมนาตามกาลังของทีมงานจิตอาสาแต่ละฝ่าย
แต่ส่วนที่สาคัญที่สมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนีและผู้ประกอบการชาวไทยมีความ
ต้องการการส่งเสริม และการสนับสนุนคือให้มีการจัดโครงการมอบตราสัญลักษณ์ คุณภาพ มาตรฐาน
ให้แก่สถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก ( ที่มีพนักงานหรือผู้ทางาน 2–3 คน ) และขนาดใหญ่เพื่อให้
เห็นถึงความชัดเจนในส่วนของคุณภาพ มาตรฐาน ของสถานประกอบการของนวดไทย สปาไทย และ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ของสถานประกอบการนวดไทย สปาไทย
สมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนีมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมเพื่อวิชาชีพนวดไทย และ
วัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยมีการทางานในรูปแบบของจิตอาสา ในวันที่ 8
กันยายน ค.ศ.2019 นี้ จะรวมเวลาการจัดตัง้ สมาคมเป็นระยะเวลา 10 ปี
สมาคมสปาไทยแห่ งเยอรมนีมีส มาชิกทั้งรายบุคคลและผู้ ประกอบการขณะนี้ มี
จานวนประมาณ 82 คน ซึ่งถือว่าเป็นสมาคมวิชาชีพนวด ที่มีการจดทะเบียนองค์กรอย่างเป็นทางการ
ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในยุโรป
3.6 การวิเคราะห์ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวด
เพื่อสุขภาพไทยในประเทศเยอรมัน
เมื่อพิจารณาจากบริบทของการขับเคลื่ อนของหน่วยงานไทยและภาคเอกชนในเยอรมนีที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของคนไทย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยได้ มีการยกระดั บความส าคัญของการบั งคับ ใช้กฎหมายโดยการออกเป็ น
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยระหว่างนั้นในปี พ.ศ. 2552 กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมสนั บสนุนบริการสุขภาพได้ ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพของคนไทยในเยอรมนี โดยการจัดทาโครงการการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิต เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จนนาไปสู่การจัดตั้งสมาคมสปาและนวดไทยในเยอรมนี
ผู้วิจัยพบว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 จนถึง ปี พ.ศ.2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบใบ
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ประกาศรั บ รองคุ ณ ภาพและตราสั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ส ถานประกอบการที่ ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ จานวน 14 แห่งจาก
จานวนทั้งสิ้นประมาณ 300 กว่าแห่ง และสถานการณ์ของนวดไทย สปาไทยในช่วง 4–5 ปีที่ผ่านมามี
การเปิดกิจการสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน โดยเฉลี่ย จานวน 2–3 คน เพิ่มมากขึ้น แต่
ในระยะ 2–3 ปีที่ผ่านมาก็มีการปิดตัวลงมากด้วยหลายๆสาเหตุเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
ผู้เกี่ย วข้องที่ได้แสดงทัศนะว่าต้องการการพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย สปา และ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ โดยจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จั ด โครงการมอบตราสั ญ ลั ก ษณ์ คุ ณ ภาพ มาตรฐานให้ แ ก่ ส ถานประกอบการทั้ งขนาดเล็ ก (ที่ มี
พนั ก งานหรื อ ผู้ ท างาน 2–3 คน) และขนาดใหญ่เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ถึง ความชั ด เจนในส่ ว นของคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ของสถานประกอบการของนวดไทย สปาไทย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ของสถานประกอบการนวดไทย สปาไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันดาเนินการต่างๆ ทั้ง
ระยะสั้นและยาวให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างไรก็ดี การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยใน
เยอรมนีจ าเป็ นต้องคานึ งถึงความสมดุลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการค้นหา สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้
3.6.1 จุดแข็ง (Strength )
1) นวดไทย มีชื่อเสียงทั่วโลก และมีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นไทย เนื่องจาก
คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อม สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการด้วยความเป็นไทย จึงมีการบริการที่ดี
มีความเป็นเลิศและสามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
2) มี ส มาคมสปาไทยในเยอรมนี ท าให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ การพั ฒ นาให้ เ ข้ า สู่
มาตรฐานได้สะดวก
3) การนวดไทยได้รับความนิยมในเยอรมนี
3.6.2. จุดอ่อน (Weakness)
1) ภาพลักษณ์ของการนวดไทยยังเป็นภาพลบสาหรับชาวเยอรมัน
2) ทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรมีข้อจากัด ทาให้
เป็นจุดอ่อนต่อการให้บริการสาหรับชาวต่างชาติ
3) เจ้าของกิจการขาดการฟื้นฟูองค์ความรู้ ผู้ให้บริการขาดการพัฒนาทักษะเพื่อ
ยกระดับ
3.6.3 โอกาส (Opportunity)
1) สังคมเยอรมันเป็นสังคมผู้สูงอายุ และให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น
กันอย่างแพร่หลาย
2) คนเยอรมั น มี ก ารประกั นสุ ข ภาพซึ่ ง คลอบคลุ ม ถึ งสถานที่บ าบั ด รัก ษาและ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ
3) เยอรมนี ก าหนดให้ ก ารนวดเป็ น งานอาชี พ งานฝี มื อ และเป็ น การบ าบั ด
การรักษาโรค
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4) เยอรมนี กาหนดให้การขออนุญาตเปิดสถานประกอบการนวดแบบรักษาได้
เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติ มีคุณวุฒิตามกฎหมาย เช่น ต้องผ่านการศึกษาในวิทยาลัยสายอาชีพ
หรือผ่านการเรียนการฝึกงานด้านกายภาพบาบัด
5) ผลิตภัณฑ์ของไทยมีความหลากหลายทางด้านสมุนไพรไทย มีชื่อเสียงระดับโลก
และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการด้านความงามได้
6) ประชาชนเยอรมันทุกคนมีประกันสุขภาพ และใช้ประโยชน์จากการประกัน
สุขภาพ ทาให้ชาวเยอรมันใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้ น และหันมาเลือกวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียด
ด้วยการเข้ารับบริการด้านการนวด
3.6.4 อุปสรรค (Threat)
1) เจ้าของกิจการจะขออนุญาตเปิดสถานประกอบการได้ ต้องมีคุณสมบัติตาม
กฎหมาย
2) การน าเข้ า แรงงานนวด/สปาไทยเข้ า มาในเยอรมนี ยั ง มี ปั ญ หา เนื่ อ งจาก
เยอรมนี มีน โยบายอนุ ญาตการน าเข้าเฉพาะแรงงานฝี มือและแรงงานในสาขาอาชีพขาดแคลนที่
เยอรมนี
นอกจากนั้นสมาคมไทยสปาแห่งเยอรมนี (Thai Spa Association Germany) ได้รณรงค์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาไทยรวมถึงการสอดส่องดูแลธุรกิจนวดไทย/
สปาไทยในกลุ่มสมาชิก ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ดาเนินโครงการมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่สถานประกอบการ
นวดไทยและสปาไทยในต่างประเทศ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทา
ประกาศนียบัตรคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานนวด
ไทยสปาไทยเพื่อสุขภาพ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้างต้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถนามา
กาหนดมาตรการในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสมาคมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในเยอรมนีโดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ด้านกฎหมายระเบี ยบข้อบังคับ สาหรับสถานประกอบการนวดไทย สปาไทยในเยอรมนี ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจและด้านการฝึกทักษะฝีมือ พร้อมทั้งการยกระดับคุณภาพสถานประกอบการผ่าน
โครงการมอบตราสัญลักษณ์ คุณภาพ มาตรฐานให้แก่สถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
ที่ได้มาตรฐาน และในอนาคตสมาคมนวดไทย สปาไทย ในเยอรมนีสามารถทาหน้าที่เป็น Certified
Body ในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพให้กับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการสนับสนุนให้คนไทย
เปิดสถานประกอบการนวดแบบรักษาได้ ซึ่งจะทาให้สามารถเบิกค่านวดจากประกันสุขภาพได้
สาหรับผู้ให้บริการนวดควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของอาชีพต่อภาพลักษณ์ของหญิงไทย โดยหน่วยงานภาครัฐของไทยควรสนับสนุนให้
จัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมด้านการนวดไทย เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมที่ได้คุณภาพมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สถานการณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในเยอรมนี การนวดไทยและสปาไทยเป็นที่รู้จัก
แพร่ ห ลาย ธุร กิจ บริ ก ารสุ ข ภาพ ประเภทธุ รกิ จสปาและนวดไทย ถื อเป็น อี กหนึ่ง สาขาธุร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพ โดยมีสถานประกอบการที่เปิดโดยคนไทยจานวน 379 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่
เปิ ดนวดเพื่ อการผ่ อนคลาย มี เพี ยง 4 แห่ ง ที่ เปิ ดร้ านนวดไทยเพื่ อการบ าบั ดรั กษาส่ วนแบ่ งตลาด
การให้บริการด้านสุขภาพ กิจการนวดแผนไทยในเยอรมนีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 และมีแนวโน้ม
เติบ โตเพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็ น โอกาสการลงทุนทั้งในธุรกิจร้านนวดไทย สถานฝึกอบรม การนาเข้าและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการนวดและการทาสปา
ร้ านนวดไทยและสปาไทยที่เปิดนวดเพื่อผ่ อนคลาย ผู้ ประกอบการจะต้องมีใ บ
ทะเบียนการค้า หรือ Gewerbeschein จากสานักงานการประกอบธุรกิจ (Gewerbeamt) เอกสาร
ประกอบการยื่น คาร้อง ได้แก่ เอกสารประจาตัว และวีซ่าที่ระบุการอนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
แบบฟอร์มการจดทะเบียนการค้า พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคล วัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการ
เวลาเปิด–ปิดทาการ ฯลฯ ในกรณีที่เปิดร้านนวดไทยเพื่อการบาบัดรักษา จะมีร ะเบียบที่เคร่งครัด
เพิ่มขึ้น โดยเจ้าของกิจการจะต้องมีคุณวุฒิที่กาหนดไว้ เช่น ผ่านหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ
และการอบรมกายภาพบาบัดของเยอรมนี หรือเทียบเท่า และจะมีการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการนวดจริง
และสมาคมวิชาชีพ (Berufsgenossenschaft) จะเป็นผู้ให้อนุญาต
4.1.2 การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในประเทศเยอรมัน
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน
1) ประชุ ม ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สะท้ อ นสภาพปั ญ หา
การประกอบธุรกิจ และสิ่งที่คาดหวัง
2) จัดทาข้อตกลงในการดาเนินการร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นพยาน
3) จั ด ตั้ งสมาคมสปาและนวดไทยของไทยในเยอรมนี เพื่ อเป็นองค์ กรในการ
ประสานสมาชิกในการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานสปาไทยร่วมกับสานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัด ตั้งตามกฎหมายของเยอรมนีเป็นสมาคม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4) กาหนดคุณสมบัติและการรับสมัครสมาชิก โดยสมาคมสปาและนวดไทยใน
เยอรมนี

35
5) ฝึกอบรมผู้ประกอบการในหลักสูตร Spa manager ร่วมกับสมาคมสปาและ
นวดไทยในเยอรมนี ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายของประเทศไทยและเยอรมนี
6) ฝึกอบรมผู้ให้บริการในหลักสูตร Spa therapist ร่วมกับสมาคมสปาและนวดไทย
ในเยอรมนี และสถานทูตไทย
7) จัดทามาตรฐานและกระบวนการการตรวจประเมินร่วมกับสมาคมสปาและ
นวดไทยในเยอรมนี ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของหน่ ว ยงานราชการของประเทศเยอรมั น นี โดยเน้ น ถึ ง
เอกลั กษณ์ความเป็ น ไทยและคุณภาพการบริการ โดยไม่มีบ ริการแอบแฝง โดยนามาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อกฎหมายของเยอรมนี
8) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจานวน 14 แห่ง ประเมินตนเอง และ
ได้รับการตรวจประเมินจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9) มอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการ
4.1.3 ผลการจัดทามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเยอรมนี
การจัดทามาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการของเยอรมนี เน้นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
และคุณภาพการบริการ โดยไม่มีบริการแอบแฝง โดยนามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อกฎหมายของเยอรมนี โดยมาตรฐานมี 6 ด้านคือ
ด้านที่ 1 การบริการ
ด้านที่ 2 พนักงาน
ด้านที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์ในร้านและผลิตภัณฑ์
ด้านที่ 4 องค์กรและการบริหารงาน
ด้านที่ 5 สถานที่ประกอบกิจการและสภาพแวดล้อม
ด้านที่ 6 การจัดการสุขลักษณะ
4.1.4 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 14 แห่ง
ด้านที่ 1 การบริการ มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 95.92
ด้านที่ 2 พนักงาน มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 100
ด้านที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์ในร้านและผลิตภัณฑ์ มีการดาเนินการตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95
ด้านที่ 4 องค์กรและการบริหารงาน มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 90.01
ด้ า นที่ 5 สถานที่ ป ระกอบกิ จ การและสภาพแวดล้ อ ม มี ก ารด าเนิ น การตาม
มาตรฐาน ร้อยละ 79.69
ด้านที่ 6 การจัดการสุขลักษณะ มีการดาเนินการตามมาตรฐาน ร้อยละ 76.92
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทยในต่างประเทศสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานจน
เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติและหน่วยงานราชการในต่างประเทศได้ โดยมีหลักการที่สาคัญดังนี้
1) ผู้ ป ระกอบการต้ อ งยอมรั บ หลั ก การในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ข้ อ งเกี่ ย วกั บ การค้ า
ประเวณี และร่วมกันจัดตัง้ สมาคมเพื่อการดาเนินกิจการต่างๆร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
2) สถานเอกอัครราชทูตของไทยให้การสนับสนุนการจัด ตั้งสมาคมสปาและนวดไทยให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานระหว่างสมาคมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อการทางานร่วมกัน
อย่างราบรื่น และให้เกิดการยอมรับ
3) กระทรวงสาธารณสุ ข จัด ท าโครงการเพิ่ ม พู นความรู้แ ละรั บรองมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไทย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการต่างประเทศ
4) การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสปาและนวดไทย
ผ่านการจัดทาคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการนวดไทย สปาไทย
5) พัฒนาสมาคมนวดไทย สปาไทย ในเยอรมนีให้สามารถทาหน้าที่เป็น Certified Body
ในการตรวจประเมินรับรอง
6) สนับสนุนให้คนไทยเปิดสถานประกอบการนวดแบบรักษาได้ ซึ่งจะทาให้สามารถเบิกค่านวด
จากบริษัทประกันสุขภาพได้
7) สนับสนุนให้จัด ตั้งโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมด้านการนวดไทยเยอรมนีเพื่อเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคนเยอรมัน
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แบบสอบถามประกอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
คาอธิบายประกอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ เ ป็ น การประกอบการจั ด ท ารายงานการศึ กษาส่ ว นบุค คล (Individule
Study–IS) เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพไทยในสหพันธรัฐ
เยอรมันนี”ของนายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11
ปี 2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ
สานักงาน
1) ท่านคิดว่าธุรกิจบริการสุขภาพ ประเภทบริการสปาและนวดไทย จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับการค้าระหว่างประเทศไทย–EU หรือไม่ อย่างไร
2) ท่านคิดว่าการส่งออกพนักงานสปาเพื่อสุขภาพและนวดไทยมายังตลาดบริการสุขภาพยุโรป จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพไทยในสหภาพยุโรปหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่าความเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพไทยในสหภาพยุโรป
คืออะไร
4) ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมให้พนักงานสปาเพื่อสุขภาพและนวด
ไทยเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหภาพยุโรป
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้อานวยการสานักบริหาร
ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

วุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม –
– คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534
– วุฒิบัตรเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์
– หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
– หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข ระดับกลางเฉพาะตาแหน่ง สบช.
– การวางแผนครบวงจร รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
– Audit techniques training course ณ Bureau Veritas
– เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสานักงาน กพร. และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
– Public health and emergencies management in Asia and Pacific ณ Asia
Diaster Preparedness Center
– Primary care in the UK ณ Queen Mary’Scholl of Medicine and Dentistry
– ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 26 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย (บทที่ 1–5) สถาบันพัฒนาวิจัย แห่งประเทศไทย
– อบรมนักบริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาธารณสุขรุ่นที่ 2
– อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ( นบส.1 ) รุ่นที่ 83
– อบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA
รุ่นที่ 2
– อบรมหลักสูตร The Principle Concept and Pratice of One Health for Emerging
Disease Management
– อบรมหลักสูตร “ผู้นา 4.0” ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศด้วย 4.0
– อบรมหลักสูตรกฎหมายการปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
– อบรมนักบริหารการคลัง ( นบค. ) รุ่นที่ 5
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ประสบการณ์ในการรับราชการ
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สานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ผู้อานวยการสานักงาน
ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ส านั ก พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ,
ผู้อานวยการกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, แพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ผู้อานวยการสานักบริหาร, ผู้อานวยการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

