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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ง กาํหนดสถานทีเ่พือ่สุขภาพ
หรอื เสรมิสวย มาตรฐานของ
สถานทีก่ารบรกิาร ผู้ให้บรกิาร 

หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารตรวจสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สถานทีก่ารบรกิาร ผู้ให้บรกิาร 
หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารตรวจสอบ

เพือ่การรบัรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสําหรบัสถานทีเ่พือ่
สุขภาพหรอืเพือ่เสรมิสวยตาม
พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร 

พ.ศ.๒๕๐๙ พ.ศ.๒๕๕๑



ในปัจจุบนักิจการธุรกิจสุขภาพด้านการบริการสปา
ไ ท ย แ ล ะ น ว ด ไ ท ย มีก า ร ข ย า ย ตัว อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง  
โดยเฉพาะในประเทศทีม่คีนไทยอาศัยอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

สถานประกอบการมกีารจดับรกิารทีห่ลากหลาย เช่น 
บริการในรูปแบบตะวนัตก แบบตะวนัออกและแบบไทย 
เป็นทีน่่าสังเกตวา่ในสถานประกอบการสุขภาพดงักลา่วมกีาร

ความเป็นมา

บริการในรูปแบบตะวนัตก แบบตะวนัออกและแบบไทย 
เป็นทีน่่าสังเกตวา่ในสถานประกอบการสุขภาพดงักลา่วมกีาร
จดัเตรยีมบรกิารนวดไทยไว้ให้เลอืกใช้บรกิาร 

บรกิารนวดไทยเป็นการบรกิารทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะที่
โดดเดน่ สร้างความประทบัและไดร้บัการยอมรบัจากบรกิาร
จากชาวตา่งชาติ



การดาํเนินธุรกจิในตา่งประเทศ  ผู้ประกอบการมกั
ต้องเผชญิกบัอุปสรรคในด้านตา่งๆ เช่น ขาดบุคลากรทีม่ี
คุณภาพ ทศันคตทิีไ่ม่ถูกต้องของผู้รบับรกิาร ขาดโอกาส
ในการขอรบัการสนับสนุนจากภาครฐัในด้านต่างๆ ฯลฯ  
ส่งผลต่อคุณภาพการบรกิารและมคีวามเสี่ยงทีจ่ะให้บรกิาร
ไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรม 

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆ 
พัฒนามาตรฐานสถา นประกอบการ เพื่อสุ ขภา พใน
ต่างประเทศขึ้น เพื่อใช้ยกระดบัคุณภาพการให้บริการ
ผู้ประกอบการธรุกจิสปาไทยและนวดไทยในตา่งประเทศให้มี
มาตรฐานระดบัสากล ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรบัอยา่งถูกต้อง
ในต่างประเทศ  ทาํให้ผู้รบับรกิารได้เกดิความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการบรกิาร



๑. เพือ่กาํหนดเกณฑม์าตรฐานประกอบการเพือ่สุขภาพ
ของไทยใน ตา่งประเทศให้ยกระดบัคุณภาพการ
ให้บรกิาร

๒. เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกจิบรกิารเพือ่สุขภาพ
ในตา่งประเทศ ให้มมีาตรฐานสากล

๓. เพือ่สร้างภาพลกัษณท์ีด่ขีองสถานประกอบการเพือ่

วตัถปุระสงค์

ในตา่งประเทศ ให้มมีาตรฐานสากล
๓. เพือ่สร้างภาพลกัษณท์ีด่ขีองสถานประกอบการเพือ่

สุขภาพของไทยใน ตา่งประเทศ
๔. เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพรภ่มูปิญัญาในการดแูลสุขภาพ

ของไทยไปสู่ สากล
๕. เพือ่เป็นกลไกส่งเสรมิการตลาดและเพิม่ความเชือ่มัน่ใน

การบรกิาร ให้แกผู่้รบับรกิาร



     สถานประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ ๒ 
ประเภท ไดแ้ก ่
1.สปาเพือ่สุขภาพ 
2.นวดเพือ่สุขภาพ

ขอบขา่ย

คุณสมบตั ิ
� เจ้าของสถานประกอบการต้องเป็นคนไทยหรอืคูส่มรสเป็นคน

ไทย หากเป็นในนามบรษิทัต้องมคีนไทยถอืหุ้นไมต่ํา่กวา่ร้อย
ละ ๕๐ 

� ต้องเป็นสถานประกอบการทีถ่กูต้องตามกฎหมายท้องถิน่
� มใีบอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิน่ในการประกอบกจิการ ไม่

น้อยกวา่ ๑ ปี
� ประเภทของสถานประกอบการต้องเป็นไปตามกฎหมายของ

ประเทศไทย

คุณสมบตั ิ



ดา้นเนื้อหา   
       กรอบการประเมนิจะดาํเนินการตามมาตรฐาน
คุณภาพ ๕ หมวด ไดแ้ก่

�  มาตรฐานสถานที ่
�  มาตรฐานบุคลากร 
�  มาตรฐานการบรกิาร 

  มาตรฐานเครือ่งมอื อุปกรณแ์ละผลติภณัฑ ์

ขอบเขตการดาํเนินงาน

�  มาตรฐานการบรกิาร 
�  มาตรฐานเครือ่งมอื อุปกรณแ์ละผลติภณัฑ ์
�มาตรฐานความปลอดภยั

ดา้นพืน้ทีแ่ละเป้าหมาย  
สําหรบัสถานประกอบการเพือ่สุขภาพทีม่ทีีต่ ัง้ใน

ตา่งประเทศ 



องคป์ระกอบของคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพในตา่งประเทศ มดีงันี้
๑)  อธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ         
ประธาน
๒)  ผู้ทรงคุณวฒุจิากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จาํนวน ๕ คน       
กรรมการ
๓)ผู้อาํนวยการสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ      

คณะกรรมการและอนุกรรมการรบัรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ

กรรมการ
๓)ผู้อาํนวยการสํานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ      
     กรมสนบัสนุนบรกิาร กระทรวงสาธารณสุข                         
กรรมการและเลขานุการ
๔)  หวัหน้ากลุม่สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ             
ผู้ช่วยเลขานุการ



มดีงันี้
�   แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐาน
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ
�   ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมนิสถาน

หน้าทีข่องคณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ 

�   ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมนิสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศของอนุกรรมการฯ 

� โดยมอบหมายให้กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพออก
ประกาศให้การรบัรอง



คณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพใน
ตา่งประเทศ มจีาํนวน ๓ คน ประกอบดว้ย

๑.ผู้เชีย่วชาญดา้นสถานประกอบการเพือ่สุขภาพจากกระทรวง
สาธารณสุข จาํนวน ๑ คน
๒.หวัหน้ากลุม่สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ จาํนวน ๑ คน๒.หวัหน้ากลุม่สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ จาํนวน ๑ คน
๓.ผู้แทนจากหน่วยงานไทยในประเทศนั้น หรอืทีม่อีาณาเขต
ครอบคลมุในประเทศนั้นๆ โดยให้เอกอคัรราชทูตหรอืกงสุลใหญ่
ของประเทศนั้นๆ เป็นผู้พจิารณา จาํนวน ๑ คน



คณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพในตา่งประเทศเป็นผู้มคีุณสมบตั ิ ดงันี้

�ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการรบัรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ
�มคีวามรู้ ความเข้าใจมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่
ประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ
�มคีวามรู้ ความเข้าใจมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพในตา่งประเทศ
�ต้องไมเ่ป็นผู้ทีม่ผีลประโยชนท์บัซ้อน หรอืมสี่วนไดส้่วน
เสีย กบัสถานประกอบการทีข่อรบัรอง



นิยาม/ คาํจาํกดัความ
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพในตา่งประเทศ หมายถงึ 

 สถานประกอบการทีบ่รหิารจดัการและการบรกิาร
ดแูลและเสรมิสร้างสุขภาพ ประกอบดว้ย

� สถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ 
� สถานประกอบการนวดเพือ่สุขภาพ
   โดยมทีีต่ ัง้อยูน่อกอาณาเขตของประเทศ

สถานประกอบการนวดเพือ่สุขภาพ
   โดยมทีีต่ ัง้อยูน่อกอาณาเขตของประเทศ

ไทย



สถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ หมายถงึ 
สถานประกอบการทีม่กีารบรหิารจดัการและการบรกิารดแูล

และเสรมิสร้างสขุภาพ โดยมบีรกิารหลกัประกอบดว้ย การนวดเพือ่
สุขภาพและการใช้นํ้าเพือ่สุขภาพ  อาจมบีรกิารเสรมิอืน่ๆ เช่น 
การอบเพือ่สุขภาพ การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ  โภชนบาํบดั
และการควบคุมอาหาร โยคะและการทาํสมาธิ การใช้สมุนไพรหรอื
ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ การขดัผวิกาย การพอกผวิกาย การขดั
หน้า การพอกหน้า ฯลฯ 

นิยาม/ คาํจาํกดัความ

ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ การขดัผวิกาย การพอกผวิกาย การขดั
หน้า การพอกหน้า ฯลฯ 



สถานประกอบการนวดเพือ่สุขภาพ หมายถงึ 
สถานประกอบการทีม่กีารบรหิารจดัการและการ

บรกิารนวดสุขภาพ ซึ่งเป็นการผอ่นคลายกลา้มเนื้อ 
บรรเทาอาการเมือ่ยลา้ ดว้ยวธิกีารกด การคลงึ การบบี 
การจบั การดดั การดงึ การประคบ การอบ หรอืโดย
วธิกีารอืน่ใดตามศาสตรแ์ละศิลป์ของการนวดเพือ่สุขภาพ 

นิยาม/ คาํจาํกดัความ

การจบั การดดั การดงึ การประคบ การอบ หรอืโดย
วธิกีารอืน่ใดตามศาสตรแ์ละศิลป์ของการนวดเพือ่สุขภาพ 
ทัง้นี้ต้องไมม่สีถานทีอ่าบนํ้าโดยมผีู้ให้บรกิาร



ผู้ดาํเนินการสปาเพือ่สุขภาพ   หมายถงึ 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้มหีน้าทีบ่รหิารจดัการสถาน

ประกอบการ และรบัผดิชอบในการดาํเนนิการสถานประกอบการนั้น 
ผู้ดาํเนนิการต้องมคีุณสมบตัติามเกณฑก์าํหนดและไมม่ลีกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

นิยาม/ คาํจาํกดัความ



� ยกระดบัมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ
� ส่งเสรมิคุณภาพการให้บรกิารของธุรกจิบรกิารสปาเพือ่สุขภาพให้

เกดิภาพพจนท์ีด่ ี
�  เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนัดา้นการบรกิารสปาเพือ่สุขภาพ
� ส่งเสรมิเอกลกัษณส์ปาไทยให้เป็นทีรู่้จกัมากขึน้ นําไปสู่การ

ขยายตวัดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพในประเทศไทยตอ่ไป
� ส่งเสรมิดา้นการตลาดให้กบัสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพให้

เป็นทีรู่้จกัอยา่งกว้างขวางในหมูผู่้รบับรกิาร

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

� ส่งเสรมิดา้นการตลาดให้กบัสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพให้
เป็นทีรู่้จกัอยา่งกว้างขวางในหมูผู่้รบับรกิาร


