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คํานํา 
 

 กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลก รวมถึงแนวโน้ม

ประชากรโลกที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้รับ

ความสนใจและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าตลาดการดูแลสุขภาพในปี 2560 

เท่ากับ 4,220.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Global Wellness Institute, 2018) เติบโตข้ึน

ร้อยละ 6.4 จากปี 2558 และในปี 2563 มีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สําหรับไทย ถูกจัดอันดับมูลค่าเศรษฐกิจธุรกิจสปา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 5 รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลี 

ตามลําดับ มูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.95 หมื่นล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 2.8 แสนล้าน

บาท สามารถสร้างงาน จํานวน 84,176 ตําแหน่ง ปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจสปาในประเทศ

ไทย คือ การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียวท่ัวโลก ท้ังน้ีพบว่าการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีการเติบโตข้ึนร้อยละ 13.1 

จากการเติบโตดังล่าวทําให้ภาครัฐมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สาขา

ธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังช่วย

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดย

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้พิจารณาให้เพิ่มอุตสาหกรรมแพทย์แผน

ไทย (Thai Traditional Medicine) ซึ่งรวมทั้งสปาและนวดไทยให้เป็นหนึ่งใน 15 กลุ่ม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปี 2562 และได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแบรนด์

สินค้าสร้างสรรค์ไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

สินค้าและบริการ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าไทย โดยสร้างภาพลักษณ์ที่โดด

เด่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและราคาให้กับสปาไทย  

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวดไทยและสปาไทยให้มีขีดความสามารถทางการ

แข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการธุรกิจนวดไทยและสปา

ไทย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดําเนินการศึกษา 

Thai Traditional Med เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการกําหนดยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับกระแสโลกใน

ปัจจุบันท่ีคํานึงถึงสุขภาพ และยกระดับ Thai Traditional Med ของ SME ไทย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  ปี 2020 ตลอดท้ังปี ประเทศไทยและธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนที่เคยพ่ึงพานักท่องเที่ยวจึงสูญเสีย

แหล่งรายได้หลัก และไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าวทําให้ธุรกิจต่างๆ 

เกิดสภาวะขาดทุนและไม่สามารถดํารงอยู่ได้ หมอนวดหรือผู้ให้บริการตกงานและ

จําเป็นต้องเปล่ียนอาชีพ  

 กรณีโควิด 19 ทําให้เกิดการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยท่ีครบถ้วนและรัดกุม ทํา

ให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนด้านความปลอดภัยในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ทําให้ธุรกิจ

เกิดการหยุดชะงักและขาดแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อผลักดัน

ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้สามารถอยู่รอดได้หลังยุคโควิด 19 

และกลายเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

 ทั้งนี้ทําให้เห็นถึงความสําคัญในกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ
นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน นําไปสู ่ความประสงค์ที ่จําเป็นต้อง

ดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือ

จัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย

สาขา/รายพื ้นที ่/รายประเด็น: Thai Traditional Med เพื ่อเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 การจัดทํายุทธศาสตร์ได้ทําการศึกษาข้อมูลตั้งแต่แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
ของประเทศต่างๆ ในโลก จํานวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น 

และสวิตเซอร์แลนด์ ทําการสํารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการและผู้ที ่ไม่เคยใช้บริการ

จํานวน 1,400 ตัวอย่าง พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาค

ธุรกิจและราชการจํานวน 33 ท่าน ตลอดจนการสนทนากลุ่มจํานวน 10 ครั้ง โดยการ

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มได้กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็น

องค์ประกอบสําคัญในทุกๆ ภาคส่วน 
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  จากข้อมูลพบว่า การจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: Thai Traditional Med เพ่ือ

มุ่งเน้นไปสู่ มรดกโลกที่เป็นทางเลือกของการดูแลสุขภาพของประชาคมโลก ด้วยการ

ใช้องค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยที่นานาชาติยอมรับ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 

ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและการเชื่อมโยงการจัดความรู้การนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพื่อผสมผสานศาสตร์ความรู้ดั้งเดิมของไทย

กับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้การนวดไทยสามารถก้าวไปกับการเปล่ียนแปลงของ

โลกและได้รับการยอมรับจากคนไทยและประชาคมโลกอย่างแท้จริง 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสถานประกอบการท่ี

เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการราย

เล็กและรายย่อย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู ้บริโภครับรู้คุณภาพการ

ให้บริการ ตลอดจนสร้างคุณภาพที ่เหมาะสมกับการเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้

เกิดการส่งเสริมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้กฎหมายสามารถ

ส่งเสร ิมผู ้ประกอบการและการเติบโตของอุตสาหกรรมได้ท ันต่อการ

เปล่ียนแปลงของประเทศและโลก 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับนานาชาติ เพื ่อต่อยอดการเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และเพ่ิมโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศตลอดจน

การเผยแพร่ศาสตร์แห่งคุณค่าของไทย 

 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ได้ออกแบบเพื่อให้เกิดการผสมผสานศาสตร์ความรู้ของไทยกับ

ศาสตร์สมัยปัจจุบันเพื่อดํารงรักษาคุณค่าของการนวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์

สนับสนุน เป็นแกนสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้อยู่ในวิสัยท่ี

สามารถแข่งขันและรับมือสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที ่เปล่ียนแปลง โดยมี

กฎหมายที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างอุตสาหกรรมท่ี

สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
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 สถานการณ์ของธุรกิจนวดไทย        

สปาไทยและผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
  

สถานการณ์โควิด 19 ของไทย เริ่มมีการคลี่คลายในช่วงกลางปี 

2020 เป็นต้นมา โดยได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง แต่ต้อง

ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที ่ครบถ้วนและรัดกุม ทําให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายมีต้นทุนด้านความปลอดภัยในการให้บริการท่ี

เพิ่มขึ้น ขณะที่กําลังซื้อในตลาดลดลง ทําให้แต่ละร้านเริ่มปิดตัวทางธุรกิจ 

ขณะที่ผู้ประกอบการท่ียังคงอยู่กําลังมองหาโอกาสในการพลิกวิกฤตใน

ครั้งนี ้และต้องการแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นระบบเพ่ือ

ผลักดันธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนให้สามารถอยู่

รอดได้หลังยุคโควิด 19 และกลายเป็นกลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งนี้ทําให้เห็นถึงความสําคัญในกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนท่ี

ชัดเจนให้กับธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน นําไปสู่

ความประสงค์ที่จําเป็นต้องดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/ราย

ประเด็น: Thai Traditional Med เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) เพื ่อให้ได้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสาขา Thai Traditional Med ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐและ

ทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการ

อันประกอบด้วยตัวโครงการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม สามารถนําไป

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสาขา Thai Traditional Med 
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 สถานการณ์และแนวทางของธุรกิจ

นวดและสปาในต่างประเทศ 
  

สหรัฐอเมริกา: ตลาดนวดและสปาใหญ่ที่สุดของโลก มีสถาน
ให้บริการสปาทั้งสิ้น 26,371 แห่ง การจ้างงาน 393,707 คน และมูลค่า

รายได้ของอุตสาหกรรม 20.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ แนวทางนโยบาย

ใช้การผสมผสานศาสตร์การนวดและศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณ

เข้ากับการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ ทําให้เกิดการพัฒนาศาสตร์

ความรู้ที ่ต่อเน่ือง แนวทางนโยบายเน้นการเปิดเสรีทําให้สามารถนวด

นอกสถานประกอบการได้ เช่น บ้านของหมดนวดหรือของผู้ใช้บริการ 

เน้นไปที่การบําบัดรักษา โดยภาพรัฐกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจตลอดจนการตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ ทําให้ประชาชน

ตื่นตัว กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมน้ีในสหรัฐอเมริกาเน้นการขาย

บัตรของขวัญเพื ่อมอบให้กันในวันสําคัญ หากพิจารณาประเทศอื่นๆ 

ประกอบร่วมด้วย พบว่า สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่เด่นชัดที่สุด

ในการผสมผสานศาสตร์ความรู้ดั้งเดิมของการนวดกับศาสตร์การแพทย์

สมัยใหม่และพัฒนาต่อยอดไปสู่การฟื้นฟูและบําบัดอย่างจริงจัง ช่วง

สถานการณ์ COVID19 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ออกนโยบายช่วยธุรกิจ 

SME อย่างธุรกิจนวดและสปา ด้วยการสนับสนุนเงินกู้ที่เพียงพอให้

ผู้ประกอบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 4-5 เดือนและเป็นดอกเบี้ยตํ่า 

พร้อมทั้งชะลอระยะเวลาการคืนเงินกู้เพื่อช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตใน

คร้ังน้ี 

จีน: ตลาดนวดและสปาใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยเน้น
การยกระดับศาสตร์การนวดดั้งเดิมของตน โดยจับคู่กับการแพทย์แผนจีน

โบราณ เช่น ยาจีนและการฝังเข็ม  
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ได้จัดตั ้งองค์กรเพื ่อคอยทําหน้าที ่ในการพัฒนาด้านยาแผน

โบราณ หรือสมุนไพรโบราณ เพ่ือขับเคลื่อนและส่งเสริมควบคู่กับการนวด 

โดยองค์กรที่ก่อตั้ง ได้แก่ The development of traditional Chinese 

medicine (TCM) โดยได้กําหนดเป็นกลยุทธ์ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนให้

เกิดข้ึนอย่างจริงจัง จีนมีพันธกิจหลัก Healthy China 2030 เพื่อให้

สาธารณรัฐประชาชนจีน และประชาชนชาวจีนมีสุขภาพดี ด้วยการใช้

ยาแผนโบราณ หรือสมุนไพรโบราณ และนวดแผนจีนอย่างเต็มรูปแบบ

ภายในปี 2030 ทั้งนี้ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ โดยการทดลองทาง

การแพทย์และผลการใช้การนวดควบคู่กับยาจีนแผนโบราณ เพ่ือวิเคราะห์

ผลการทดลองทําให้ย่นระยะเวลาการศึกษาได้จํานวนมากและพัฒนาไปสู่

การเป็นนวัตกรรมบริการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้

อุตสาหกรรมนวดเติบโต รัฐบาลจีนส่งเสริมให้ประชาชนให้ความตระหนัก

และสนใจด้านสุขภาพท่ีจะได้รับจากการนวดและสปา รวมไปถึงด้านความ

สวยความงามทําให้ตลาดเกิดความต้องการ โดยพบว่าช่วงที่เศรษฐกิจดี

ประชาชนใช้จ่ายเพื่อการนวดและสปามากถึง 3-4 แสนบาท ขณะที่ช่วง

สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา มูลค่าเงินที่ใช้เพื่อการนวด

และสปาลดลงเพียง 1-2 แสนบาทต่อคนต่อปี 

เยอรมนี: มุ่งเน้นการยกระดับการนวดและสปาให้กลายเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เยอรมนีมุ่งเน้นการเป็นสถานท่ี  

พักฟื้นที่มอบคุณค่าของอากาศและนํ้าท่ีบริสุทธ์ ทําให้เกิดการส่งเสริม

การดูแลสุขภาพของคนเยอรมันด้วยการทําวารีบําบัด นอกจากนี้รัฐบาล

ได้ผลักดันให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลครอบคลุมการพักฟื้นและบําบัดด้วย 

สปาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อช่วยลดหรือชะลออาการ เช่น ความเครียด 

อาการปวดหัว การนอนไม่หลับ ตลอดจนการรักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

ของกล้ามเนื้อ แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ตามความเห็นท่ี

เหมาะสม 
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ญี่ปุ่น: รับศาสตร์การนวดมาจากประเทศจีนนับแต่โบราณ
และพัฒนาเป็นการนวดในสไตล์ของตนเอง เช่น Anma หรือ Shiatsu 

ญี่ปุ่นส่งเสริมการทําวิจัยด้านการนวดเพื่อพิสูจน์และยืนยันการใช้การ

นวดเพื่อการบําบัดผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการใช้

เพื่อบําบัดความเครียด นอกจากน้ีส่งเสริมการนวดให้ผนวกรวมกับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โดย

สร้างแคมเปญการท่องเที่ยว เช่น Dragon Route ที่สร้างเส้นทางการ

ท่องเที ่ยวที ่รวบรวบสถานที ่ต่างๆ อย่างลงตัวและใช้ประโยชน์จาก        

นํ ้าพุร ้อน (ออนเซน) และยกระดับด้วยจุดหมายปลายทางของการ

ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพสุดหรูหราที ่ฮานาโซโนะและนิเซโกะ สถานท่ี

ท่องเท่ียวรีสอร์ทระดับหรูในประเทศญ่ีปุ่น 

สวิตเซอร์แลนด์: เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติที ่สวยงาม เป็นจุดหมายปลายทางของคนทั ้งโลก รัฐบาล

สวิตเซอร์แลนด์ให้ความสําคัญกับการยกระดับธุรกิจสปา ที่เป็นธุรกิจ

บริการท่ีสําคัญในการส่งเสริมให้ภาคการท่องเท่ียวเติบโตผ่านการบริการท่ี

ยอดเย่ียม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับศาสตร์การนวดจากไทยและญ่ีปุ่น

เข้าไปผสมผสานในธุรกิจสปา ปัจจุบันมีสมาคมสปาไทยในประเทศ มี

การรวบตัวของหมอนวดเพ่ือการพัฒนาและยกระดับความสามารถท่ี

ต่อเนื่อง ธุรกิจสปาของสวิตเซอร์แลนด์จึงมีความเข้มแข็งในด้านคุณภาพ 

ขณะที่ด้านธุรกิจภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยจัดให้เป็นธุรกิจ

การท่องเที ่ยวเพื ่อเชิงสุขภาพ ได้สร้างเส้นทางการท่องเที ่ยวและ

ส่งเสริมให้สปาใช้ประโยชน์จากทิวทัศน์และสถานที่ของเมืองท่องเที่ยว

ต่างๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ มีแผนงานที่ชัดเจนและ

รัฐบาลพร้อมเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อการรับแก้ไขกฎหมายต่างๆ 

ให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนและการแข่งขันทางธุรกิจ 
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 แนวทางการศึกษาเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร:์ ขอบเขตการศึกษา 

  

ขอบเขตของการศึกษา: การศึกษาเพื ่อจัดทํายุทธศาสตร์ได้

มุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจนวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์สนับสนุน ซึ่งเป็น

กลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญและเก่ียวข้องกับการภาคการท่องเที่ยวเพ่ือ

สุขภาพโดยตรง ทั้งน้ีดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 

โดยการศึกษาแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนจากประเทศ

ต่างๆ จํานวน 5 ประเทศ โดยได้ศึกษาสหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น

และสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

1,400 ตัวอย่างที่เป็นทั้งผู้ใช้บริการและไม่ได้ใช้บริการชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ พร้อมทั้งทําการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน และทําการ

สนทนากลุ่มจํานวน 10 คร้ัง ใน 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น 

ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต  

คํานิยาม: ได้กําหนดไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันสําหรับ

เน้ือหาในส่วนต่างๆ ของการศึกษาเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ 

นวดไทย หมายถึง ศาสตร์ในการบําบัดและรักษาโรค โดยใช้

ศิลปะการนวดไทย เช่น การกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ ควบคู่

กับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และอุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์คิดค้นจาก 

ภูมิปัญญาไทย เพ่ือช่วยในการบรรเทาอาการ และผ่อนคลายร่างกาย  

สปา หมายถึง การบําบัดร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพ่ือสุขภาพ

ที่ดี โดยการใช้ประโยชน์จากนํ้า เช่น อาบนํ้าแร่ แช่นํ้านม รวมถึงการใช้

ศิลปะการนวดไทยควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อความผ่อน

คลาย  

อุตสาหกรรมสนับสนุน หมายถึง อุตสาหกรรมที ่เก ี ่ยวกับ

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญาไทย

เพื ่อใช้ในการนวดไทยและสปาของประเทศไทย เช่น นํ้ามันสกัด ลูก

ประคบ กะลามะพร้าว นมสาว  ไม้นวดหลัง เป็นต้น 
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 ผลสรุปการศึกษา 
  

แนวทางส่งเสริมและกํากับของประเทศต่างๆ พบว่ามีความ

ชัดเจนในทิศทางของแผนการดําเนินงาน เช่น สหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการ

ผสมผสานศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่กับการนวดเพื ่อการฟื ้นฟูและ

บําบัดรักษา มีการแก้ไขกฎหมายให้เกิดธุรกิจนวดอย่างเสรี ทําให้สามารถ

นวดนอกสถานประกอบการได้ ขณะเดียวกันมีแนวทางส่งเสริม SME ให้มี

สภาพคล่องรับมือวิกฤต COVID19 ขณะที่ประเทศคู่แข่งขันทางการค้า

อย่างจีน มุ่งเน้นการสร้างตลาดในประเทศให้เติบโตด้วยการกระตุ้นการ

ตระหนักรู้การดูแลสุขภาพด้วยการนวดและการใช้สมุนไพรหรือยาจีนแผน

โบราณ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทดลองผลการนวดเพื่อการรักษา

ในด้านต่างๆ ขณะที่เยอรมนี ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งเน้นการสร้าง

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น เยอรมนี

เป็นวารีบําบัด ญี่ปุ่นใช้ออนเซนเพื่อผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เข้ากับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ สวิตเซอร์แลนด์มีการ

ส่งเสริมและผ่อนปรนทางกฎหมาย ผู้ประกอบการสามารถยื่นท้วงติง

เพื ่อให้เก ิดการแก้ไขกฎหมายเพื ่อให้ส ่งเสร ิมธ ุรก ิจได ้ท ันต่อการ

เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ได้ทําการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการใช้สปา

เพื่อการบําบัดให้กลายเป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสุดหรูในเส้นทาง

ธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ 

การสํารวจตลาดธุรกิจนวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์สนับสนุน

จากกลุ่มผู้ใช้บริการและไม่ได้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญ

กับความสามารถหรือฝีมือของหมอนวดเป็นสําคัญในการตัดสินใจใช้

บริการที่ต่อเนื่อง การย้ายร้านของหมดนวดส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ร ักษาฐานลูกค ้าของร ้านนวดไทย สปาไทย ขณะที ่ ในสายตาชาว

ต่างประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์สนับสนุน เช่น สมุนไพรไทย หรืออุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการนวดไทยและสปาไทย ไม่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและ

คุณภาพ  
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 ผลการสํารวจยังพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการเห็นความแปลก

ใหม่ของการบริการ เช่น นวัตกรรมบริการ ที่ทําให้เกิดรูปแบบการบริการ

แบบใหม่หรือมีความเฉพาะตัวสอดคล้องกับผู ้ใช ้บริการแต่ละราย 

ผู้ประกอบการจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างบริการหลักและเสริมที่ต่อยอดจาก

มาตรฐานการนวดไทย  

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบ

ปัญหาที่สําคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถใน

การเอาชนะอุปสรรคจากโควิด 19 และการเปลี่ยนถ่ายของโลกธุรกิจใน

ปัจจุบันไปสู่ยุคดิจิทัล ด้านหมอนวดพบว่า เส้นทางอาชีพที่ไม่ชัดเจนและ

การขาดโอกาสในการพัฒนาทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที ่ตํ ่าส่งผลต่อการ

เปลี่ยนอาชีพหรือการย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่อื่นๆ ตลอดจนสุ่มเสี่ยงต่อ

การกระทําความผิดทางกฎหมาย เช่น การขายบริการ  

การสนทนากลุ่มจํานวน 10 ครั้ง กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ท่ัว

ประเทศ พบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นที่สอดคล้องตรงกันในความ

ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนทางกฎหมายที่อํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ 

การส่งเสริมด้านคุณภาพมาตรฐานหมอนวดที่วัดประเมินคุณภาพการนวด

และการให้บริการโดยเฉพาะ การประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

ศาสตร์สมัยใหม่ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การนวดที่นําไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมการนวดไทย การส่งเสริมให้มีความพร้อมและความสามารถใน

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและการยกระดับภาพลักษณ์ของการ

นวดไทยในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตลอดจนการ

ส่งเสริมการขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งด้านการให้

ความรู้และโอกาสอย่างเท่าเทียม จากข้อมูลท่ีค้นพบได้นําไปสู่การกําหนด

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายสาขา/รายพ้ืนท่ี/รายประเด็น: Thai Traditional Me 
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การใช้บริการ 
 

 

 

 
61% ใช้บริการเดือนละคร้ัง   

32% ใช้บริการ 2-4 คร้ังต่อเดือน 

  

53% เพ่ือผ่อนคลายร่างกาย  

39% เพ่ือการผ่อนคลายจิตใจ 

 

ผู้ใช้บริการมุ่งเน้นไปท่ีการผ่อนคลาย… 

“ร่างกายและจิตใจ” 
 

 

60% ใช้บริการร้านนวดไทยแบบ “ห้องแถว” 
  

 

 

บริการยอดนิยม 

“นวดตัว” 
sss 
 
 

61%
เดือนละครั้ง

92% 
เพื่อผ่อน
คลาย

31% 19% 18% 32%

นวดตัว นวดเท้า 

นวดคอ บ่า ไหล่ 

อ่ืนๆ 
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โลกที&เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาคมโลกด้วยการใช้องค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยที&นานาชาตยิอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

มรดกโลกที่เป็นทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพของประชาคมโลกด้วย
การใช้องค์ความรู้ของการแพทย์

แผนไทยที่นานาชาติยอมรับ 
 

         การนวดไทยและสปาไทย คือ การนํา

ศาสตร ์การแพทย์แผนไทยมาใช ้ในการด ูแล

สุขภาพของประชาคมโลกที ่ได้ร ับการยอมรับ      

มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่

อย่างเป็นระบบในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์ท่ี

ดี มีหลักการบริหารองค์ความรู้และธุรกิจอย่าง

เป็นระบบและยั่งยืนทั้งภาครัฐและเอกชน คนใน

สังคมและทั้งโลกเข้าใจอย่างแท้จริงถึงศาสตร์การ

นวดไทยและสปาไทย 

 

  

 

 
 

 เพื่อยกระดับการนวดไทยและสปาไทย ให้

กลายเป็น การนวดไทยและสปาไทย คือ มรดก

โลกที ่เป็นทางเลือกของการดูแลสุขภาพของ

ประชาคมโลกด ้วยการใช ้องค ์ความร ู ้ ของ

การแพทย์แผนไทยท่ีนานาชาติยอมรับ 

 

 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
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 วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 01 
พัฒนาศาสตร์ความรู้การนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ที่สอดคล้องกับ 

วิทยาการสมัยใหม่ 

02 03 
สร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาขีด

ความสามารถในอุตสาหกรรมนวดไทย  

สปาไทยและผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

สร้างระบบการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม     

นวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์สนับสนุน        

สู่เวทีนานาชาต ิ

การพัฒนาศาสตร์ความรู้การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน มีความจําเป็นท่ีต้องยกระดับเพ่ือให้

สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่และเกิดการพัฒนาท่ีหลากหลาย ตลอดจนเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง เพ่ือสร้าง

พลวัตของการพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมท้ังด้านกฎหมายและกลไกการพัฒนาทางธุรกิจ เพ่ือให้การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนสามารถขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและ

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการนวดไทยในเวทีโลก 
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เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

“ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรม       

นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน” 

เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          

รายสาขา/รายพื้นท่ี/รายประเด็น: Thai Traditional Med คือ การยกระดับอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมต่อ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจหลังยุคโควิด 19 เพ่ือขยายสัดส่วนรายได้ภายในประเทศชดเชยรายได้จากภาคการ

ท่องเที่ยวเพื่อรักษาระดับมูลค่าเศรษฐกิจที่ 3.95 หมื่นล้านบาท โดยมุ่งเน้นให้เกิดความแข็งแกร่งผ่านกลไก

ขับเคลื่อนทางธุรกิจ เช่น คุณภาพการบริการที่สามารถจับต้องได้และวัดประเมินได้ ทรัพย์สินทางปัญญาและ

นวัตกรรม เป็นต้น  
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  “ประเทศไทย มีมูลค่าเศรษฐกิจ เท่ากับ 1.32 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ มีการจ้างงาน 84,176 ตําแหน่ง 
ร้านสปา 2,760 ร้าน” อันดับที่ 16 ของโลก 

ประเทศ รายได้* 

United States $20.83 
China $8.24 

Germany $6.66 
Japan $5.72 

Thai $1.32 
*ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ท่ีมา: Global Wellness Institute (2018) 

“ธุรกิจสปา ถูกจัดอยู่ในอุตสาหกรรม
สุขภาพที่ตลาดมีขนาด 4.2 ล้านล้าน 

USD ในปี 2017 และปี 2020        
มูลค่าตลาด 4.5 ล้านล้าน USD” 
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01 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบูรณาการและการเชื่อมโยง
การจัดความรู้การนวดไทย สปา
ไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

การส่งเสริมและยกระดับศาสตร์ความรู้ของ

ไทยผ่านการบูรณาการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ท่ี

สามารถสืบค้น เข้าถึง ต่อยอดได้ เป็นการส่งเสริมให้

องค์ความรู้นั้นสามารถสร้างคุณค่า ความน่าเชื่อถือ 

โดยใช้พื้นฐานแนวคิดของการนวดไทยเป็นส่วนหน่ึง

ของศาสตร์การแพทย์แผนไทย การบูรณาการ

การแพทย์แผนไทยที่เป็นฐานความรู้เพื่อจัดทําให้

เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบนําไปสู่การพัฒนา

ความรู้ท่ีผสมผสานกับศาสตร์ความรู้สมัยใหม่  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ได้แก่ 

 
การส่งเสริม การบูรณาการ และ

เช่ือมโยงองค์ความรู้ด้ังเดิมและ

ความรู้สมัยใหม่  

 
ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 
ส่งเสริมการเพ่ิมจํานวนทรัพย์สิน

ทางปัญญา งานวิจัยเผยแพร่ 

  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
นวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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02 03 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา 
สถานประกอบการที่เขม้แข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 

 

สร้างรากฐานการพัฒนา สร้างระบบกลไกใน

การขับเคลื ่อนเพื ่อให้เก ิดสถานประกอบการท่ี

เข้มแข็ง ครอบคลุมองค์ประกอบทางธุรกิจที่สําคัญ 

ตลอดจนสร้างเส้นทางสายอาชีพของผู้ที ่มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ได้แก่ 

 
การยกระดับคุณภาพสถานบริการเพ่ือ

สุขภาพ 

 
ส่งเสริมสถานประกอบการและบุคลากร

เข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ยกระดับสถานประกอบการเพ่ือรองรับ

การประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้

สิทธ์ิจากประกันสุขภาพ 

 
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ            

ในยุคดิจิทัล  

 

กฎหมายท่ีกําหนด จําเป็นต้องมีการปรับปรุง

กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและมี

การรวมศูนย์กลางของการตัดสินใจ ภาระหน้าหน้าท่ีมี

ความสอดคล้องและรัดกุม เพ่ือให้สถานประกอบการ

สามารถดําเนินกิจการได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ได้แก่ 

 
การบูรณาการกฎหมาย เพ่ือสร้างความ

ชัดเจนในการกํากับ ส่งเสริม 

และสนับสนุนการแข่งขันของธุรกิจ 

 
กลยุทธ์การส่งเสริมการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
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 04 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย 
สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับ
นานาชาติ 

 

 

ส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่า เพื ่อให้ชาว

ต่างประเทศ รับรู้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์และการได้รับ

ประโยชน์จากการใช้การนวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพื ่อทําให้เกิดความเชื ่อมั ่นต่อ

คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มอุปสงค์ความต้องการ

ใช้สินค้าและบริการระดับนานาชาติ และนําไปสู่การ

ขยายการลงทุนในต่างประเทศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ได้แก่ 

 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์

คุณภาพและมาตรฐานของ 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท

ต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 

 
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสถาน

ประกอบการนวดไทยในระดับนานาชาติ  
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

การบูรณาการและการเชื่อมโยงการจัด
ความรู้การนวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

  

กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริม การบูรณาการ และเชื่อมโยงองค์

ความรู้ดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม ่  
 

องค์ความรู้ดั้งเดิมของการนวดไทยมีรากฐานมาจากการแพทย์

แผนไทย เป็นศาสตร์ที่สําคัญของการนวดที่ใช้ในธุรกิจนวดไทยและสปา

ไทย การบูรณาการและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ดั้งเดิมกับองค์ความรู้

สมัยใหม่ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบัน กายวิภาค เป็นต้น มีความจําเป็นท่ี

จะต้องทําให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นกลไก

ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมนวดไทย สปา

ไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ทั้งนี้การพัฒนาและยกระดับความสามารถ

ของผู้ประกอบการ SME จําเป็นต้องใช้บุคลากร ทีมงานและองค์กรที่มี

ความพร้อมในการบูรณาการและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรมและเป็นที ่ยอมรับ ซึ ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ ่มย่อย ด้วยข้อจํากัดของการเข้าถึงองค์ความรู ้และต้นทุน 

ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองหากไม่ได้รับการ

ส่งเสริม แนะนํา หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ที ่ต ้อง

ดําเนินการในฐานะบทบาทตัวกลางในการจัดการบูรณาการและการ

เชื ่อมโยงองค์ความรู ้ที ่มีอยู ่ทั ้งความรู ้จากภูมิปัญญา และความรู ้จาก

วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อยอดไปใน

ทิศทางเดียวกัน  
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1.1  
การส่งเสริม การบูรณาการ และเชื่อมโยง
องค์ความรู้ดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม ่  

  

 

§ หลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตรต่อปี 
§ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 10 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 1.1 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1  ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้ังเดิมและความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับความสามารถ

ของอุตสาหกรรมนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1.2 ส่งเสริมการเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้ังเดิมและความรู้สมัยใหม่ 
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เป้าประสงค์ท่ี 1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้ังเดิมและความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับ

ความสามารถของอุตสาหกรรมนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

1) ทบทวนบทบาทหน้าท่ีขององค์กรท่ีเก่ียวข้องและสร้างความร่วมมือในการทํางานเชิงรุก  

ศาสตร์ความรู้การนวดไทย มีการบูรณาการมาจากแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและศาสตร์ดั้งเดิมของไทย 

ก่อให้เกิดการนวดไทยและสปาไทย ทําให้มีหน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรต่างๆ เกี่ยวข้องจํานวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือ

ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและพัฒนาการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนอย่างเป็นระบบ จึงจําเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และทํางานร่วมกันเชิงรุก โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดตั้งคณะทํางานที่ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก การนวดไทย

และสปาไทย เพ่ือทําหน้าท่ีบูรณาการองค์ความรู้และจัดทําหลักสูตรพัฒนาความรู้เพ่ือการนวดไทย

และสปาไทยให้มีความทันสมัยและคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงคุณค่าของการรักษา บําบัดและ

ส่งเสริมสุขภาพ  

 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการนวดไทยและสปาไทย ที่ผสมผสานองค์ความรู้อย่างบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ดั้งเดิมและสมัยใหม่ เช่น ศาสตร์การแพทย์ตะวันตก เพื่อประยุกต์ให้หลักสูตรมี

ความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของแนวทางการรักษาในระดับสากลและเป็น

การสร้างการยอมรับในสายตาประชาคมโลก 

 รับรองหลักสูตร ส่งมอบหลักสูตรให้ใช้ในโรงเรียนที่ผ่านการรับรองและทําการควบคุมมาตรฐาน 

เพ่ือผลักดันหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการในการพัฒนาและยกระดับความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: THAI TRADITIONAL MED    

23 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมการเชื่อมโยงองค์ความรู้ดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับความสามารถ

ของอุตสาหกรรมนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ผ่านการสร้างคุณค่าท่ีเชิงประจักษ์และจับต้อง

ได้           มีแผนงานดังน้ี 

1) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการนวดไทยและสปาไทย  

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้การนวดไทยและสปาไทย เกิดการสร้างความ

แตกต่าง สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าการบริการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการผสมผสานศาสตร์ความรู้ดั้งเดิมกับ

ศาสตร์ความรู้สมัยใหม่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําผลิตภัณฑ์สนับสนุนท่ีมีนวัตกรรมและเกิดจากการผสมผสานความรู้ดั้งเดิมกับสมัยใหม่ ผ่าน

กระบวนการทดลอง วิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 จัดทํา MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรม 

2) สนับสนุนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรม  

เพื่อเพิ่มโอกาสในการนําเสนอคุณค่าของการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ผ่านผลิตภัณฑ์ท่ี

สามารถจับต้องได้และส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางรายได้กับผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสินค้าและการบริการนวดไทยและสปาไทย โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเน้นการเพิ่มปริมาณนวัตกรรมเพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการและลูกค้าเป้าหมาย 

3) สร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรม  

เพ่ือให้เกิดการยอมรับในวงกว้างและนําไปสู่โอกาสทางการตลาดในการขายสินค้าและบริการ โดยผ่านกลไก การ

เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะส่วน

และใช้เเป็นช่องทางในส่งมอบนวัตกรรมเพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทํา Innovative Product Directory เพื่อใช้สําหรับการสืบค้นและการวางแผนการส่งเสริม

และพัฒนาสินค้านวัตกรรรมรายกลุ่ม และทําการพัฒนาผ่านการสร้าง Role Model อย่างเป็น

ระบบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบูรณาการและการเชื่อมโยงการจัด
ความรู้การนวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

  

กลยุทธท์ี่ 1.2 การส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
 

การแข่งข ันทางธุรก ิจและการยกระดับความสามารถของ

ผู้ประกอบการ SME ที่เกี ่ยวกับการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน จําเป็นต้องได้ร ับการสนับสนุนด้านข้อมูลเพื ่อใช้ในการ

พัฒนาการดําเนินงาน การยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน รวมไป

ถึงการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลต่าง ๆ นี ้มีร ูปแบบท่ี

หลากหลาย ปริมาณมาก และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต ที่เรียกว่า Big 

Data ซึ่งผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถลงทุนในการจัดเก็บข้อมูลด้วย

ตนเอง รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ หน่วยงานภาครัฐ

จึงมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและนํามา

ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการ การออกนโยบาย การกํากับดูแล การ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจนวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจและการพัฒนาการดําเนินงานให้กับ

ผู ้ประกอบการ SME เพื ่อให้เก ิดความสอดคล้องของการยกระดับ

อุตสาหกรรมนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1.2  
การส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการนวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

  

 

§ ก่อต้ังศูนย์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนวดไทย 
สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ภายใน 2 ปี 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 1.2 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.1  ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนวดไทย สปาไทย                                  

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  

ข้อมูลเป็นส่ิงสําคัญในโลกยุคดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทําให้ธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้

อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและประสิทธิภาพต่อระบบอุตสาหกรรม โดยมีแนว

ทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 สร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ตลอดจนการทําให้เป็นข้อมูลชุด

มาตรฐานเดียวกัน 

2) ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนผ่านศูนย์

ข้อมูล เพ่ือใช้ข้อมูลในการขับเคล่ือนการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ปัญหาสําคัญของข้อมูลคือ การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทําให้ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

ทันต่อเหตุการณ์และเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยมี

แนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ให้ความรู้ในประเภทข้อมูลต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูล 

ต่อผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้

เป็นข้อมูลในรูปแบบและระบบเดียวกัน 

 จัดทํา Data Entry Forms เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน โดยการนําเข้าข้อมูลจากทุกส่วน

งานมาดําเนินการให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องมีข้อมูล

เพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น การลงทุน การพัฒนาธุรกิจ การขยายธุรกิจ เป็นต้น  

สิ่งที่สําคัญสําหรับการมีข้อมูลจํานวนมาก คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยทั่วไปผู้ประกอบการและธุรกิจใน

ปัจจุบันไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ดังนั้นควรส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูล

และนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําการให้ความรู้และคําปรึกษาทางธุรกิจกับผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน โดยใช้ข้อมูลในการสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสผลลัพธ์ความสําเร็จจากการตัดสินใจบนพ้ืน

ฐานข้อมูล 

 จัดทําฐานข้อมูลและเว็บไซต์สําหรับการสืบค้นข้อมูลเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นการ

เผยแพร่สู่ภาคประชาชน ผู้สนใจและผู้มีความประสงค์จะใช้ข้อมูล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การบูรณาการและการเชื่อมโยงการจัด
ความรู้การนวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

  

กลยุทธท์ี่ 1.3 การส่งเสริมการเพิ่มจํานวนทรัพย์สินทางปัญญา 

งานวิจัยเผยแพร่ จากการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนของผู้ประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ทางพาณิชย ์
 

การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม

นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ต้องทําให้เกิด

ความแตกต่างอย่างชัดเจนและเป็นที ่ยอมรับ โดยการใช้นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ระดับงานวิจัยเผยแพร่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐจึงมีบทบาทในการสร้าง

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนเพื่อให้เกิดการ

วิจัยเผยแพร่ การส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 

และสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจและการช่วยเหลือการข้ึน

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

และงานวิจัยเผยแพร่ นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสําคัญใน

การสร้างความเชื ่อมั ่นในผลิตภัณฑ์ สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ี

ประยุกต์ใช้ในการนวดไทยและสปาไทย 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1.3   
การส่งเสรมิการเพิ่มจํานวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา งานวิจัยเผยแพร่ จากการนวด
ไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนของ
ผู้ประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
พาณิชย ์

  

 

§ งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
10 งานวิจัยต่อปี 

§ ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างต่ํา 1 ผลงานต่อปี 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 1.3 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.3.1  ส่งเสริมจํานวนทรัพย์สินทางปัญญาจากการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน

ของผู้ประกอบการเพื่อใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 1.3.2 ส่งเสริมงานวิจัยเผยแพร่ จากการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนของ

ผู้ประกอบการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 
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เป้าประสงค์ที ่ 1.3.1 ส่งเสริมจํานวนทรัพย์สินทางปัญญาจากการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนของผู้ประกอบการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม  

มีแผนงานดังน้ี 

1) ส่งเสริมนวัตกรรมท่ีนําไปสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  

ทรัพย์สินทางปัญญาคือ อาวุธสําคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง

ยั่งยืน การมีทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถสร้างประโยชน์ คุณค่าและรายได้จาก

การมีทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ให้คําปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื ่อขึ ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่

ผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ให้เข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของการมีนวัตกรรม  

 จัดทํา Intellectual Property Directory เพื ่อใช้ในการประเมินทิศทางและการวางแผนการ

ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและส่งเสริมประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 
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เป้าประสงค์ที่ 1.3.2 ส่งเสริมงานวิจัยเผยแพร่ จากการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนของ

ผู้ประกอบการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ มีแผนงานดังน้ี 

1) สนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานการนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุนท่ีนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีคุณค่าจะส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมนวดไทยสามารถ

ดําเนินการได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ในสายตาผู้ใช้บริการและนักลงทุน ทําให้เกิดโอกาส

ทางรายได้และการลงทุนท่ีย่ังยืน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการว ิจ ัย และจัดทํา MOU ระหว่างผ ู ้สน ับสนุนทุน คณะวิจัย 

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผลงานการวิจัยอย่างเป็น

ระบบและรูปธรรม  

 เชื่อมโยงแหล่งทุน เช่น ภาคธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย กับบุคลากรนักวิจัยเพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในภาคธุรกิจ 

 ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมนวดไทย สปา

ไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพ่ือต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสถาน
ประกอบการที่เข้มแข็ง 

  

กลยุทธ์ที่ 2.1 การยกระดับคุณภาพสถานบริการเพื่อสุขภาพ 
 

การยกระดับคุณภาพของสถานบริการเพื่อสุขภาพ เป็นการสร้าง

มูลค่าและคุณค่าเพิ ่มให้กับผู ้ประกอบการ SME และช่วยให้ลดความ

รุนแรงของการแข่งขันทางด้านราคาที่ไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการ

แข่งขันในภาพรวมทั ้งอุตสาหกรรม ดังนั ้นการส่งเสริมการยกระดับ

คุณภาพ ภาครัฐจําเป็นต้องจัดทําระดับคุณภาพของสถานประกอบการให้

เป็นเกณฑ์การวัดคุณภาพท่ีสอดคล้องกับขนาดของธุรกิจนวดไทยและสปา

ไทย เช่น จํานวนเตียง สถานที่ตั้ง เป็นต้น เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานมีความ

สอดคล้องและดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมและ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME เพ่ือให้สามารถสร้างเป้าหมายของ

การยกระดับคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องต่อข้อจํากัดด้าน

ต้นทุนของผู้ประกอบการ 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2.1   

การยกระดับคุณภาพสถานบริการเพื่อ
สุขภาพ 

  

 

§ กําหนดเกณฑ์มาตรฐานร้านนวดเพ่ือสุขภาพ
ภายในปีท่ี 1 

 
 
 

เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 2.1 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1.1  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการเพื่อสุขภาพที่พร้อมรองรับสภาพแวดล้อมการ

แข่งขันทางธุรกิจ 
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เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพสถานบริการเพื่อสุขภาพที่พร้อมรองรับสภาพแวดล้อม

การแข่งขันทางธุรกิจ มีแผนงานดังน้ี 

1) ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของมาตรฐานคุณภาพสถานบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 

เป็นท่ียอมรับในประเทศ  

คุณภาพการบริการเป็นมิติสําคัญในการรักษาไว้ซึ ่งคุณค่าของการนวดไทยและการควบคุมมาตรฐานการ

ให้บริการของร้านนวดเพื่อสุขภาพ การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่วัดประเมินความสามารถในการให้บริการ เช่น 

การนวด เป็นประเด็นสําคัญที่ควรกําหนดขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน

และความม่ันใจในการใช้บริการ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์การวัดประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สอดคล้องและ

เหมาะสมต่อสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดมุมมองด้านมาตรฐานที่ครอบคลุมจาก

ทุกส่วนและเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

 เผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้ การ

ตระหนักและการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม 

 สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ เช่น การให้ความรู้ คําปรึกษา และการ

เป็นผู้ช่วยเพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการโดยเร็ว 

 ควบคุมและประเมินคุณภาพของสถานประกอบการรายปี เพื่อทบทวนแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด  

 ส่งเสริมการรับรู้เกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์การวัดประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อภาค

ประชาชนผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันต่อการใช้บริการ 

 ส่งเสริมการประเมินการรับรู้ของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ออุตสาหกรรมนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสถาน
ประกอบการที่เข้มแข็ง 

  

กลยุทธท์ี่ 2.2 ส่งเสริมสถานประกอบการและบุคลากรเข้าสู่

ระบบที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การให้บริการนวดไทยและสปาไทยนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขของประชาชนแต่ด้วยจํานวนของสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีจํานวนมาก จึงทําให้มีบางสถานประกอบการ

ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ ด้วยเหตุนี้จึงให้เกิด

ความเหล่ือมล้ําของการดําเนินธุรกิจและยังทําให้เสียภาพลักษณ์ของธุรกิจ 

ดังน้ันภาครัฐจําเป็นต้องดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการผลักดันให้

สถานประกอบการเข้าสู่ระบบตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย โดยการ

ให ้ความร ู ้ความเข ้าใจ ให ้ค ําแนะนําและการเป ็นพ่ีเล ี ้ยงเพ ื ่อให้

ผู้ประกอบการ SME สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุ

ไว้ ตลอดจนแนวทางการรักษาสถานสถานประกอบการให้อยู่ในระบบ

อย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรนวดไทยและ 

สปาไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตามหลักของการแพทย์แผนไทย

และวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งนี้เป็นการยากที่ผู้ประกอบการ SME จะสร้าง

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย่างเป็นระบบด้วยข้อจํากัด

ด้านงบประมาณและการให้บริการ ภาครัฐจําเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรผ่านการกําหนดแนวทางและหลักการพัฒนาที่สอดคล้องอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยกําหนดเส้นทางอาชีพและการส่งเสริมการเติบโตของ

อาชีพในวิชาชีพการนวดไทยและสปาไทยด้วยการบูรณาการกับการแพทย์

แผนไทยให้ความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

ส่วน  
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2.2   
ส่งเสริมสถานประกอบการและบุคลากรเข้า
สู่ระบบที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  

 

§ มีสถานบริการเพ่ือสุขภาพระดับมาตรฐานดี
เย่ียมมากกว่า 1,000 แห่ง ในปีท่ีหน่ึง   

§ ข้ึนทะเบียนผู้เช่ียวชาญด้านการนวดไทยช้ัน
ครู จํานวน 10 ท่านต่อปี  

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 2.2 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1  ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ท่ี 2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรนวดไทยและสปาไทยอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.2.1 ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน มีแผนงานดังน้ี 

1) ผลักดันสถานประกอบการเข้าสู ่ระบบที ่ถ ูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื ่อลดจํานวนของสถาน

ประกอบการท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ เกิดมาตรฐานเดียวกันของผู้ให้บริการท้ังระบบ เกิดการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าของต้นทุนและโอกาสทางธุรกิจ จึงจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรองให้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 เปิดรับสถานประกอบการที่มีความต้องการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อทําการรวบรวมรายชื่อท่ี

สมัครใจและเตรียมเข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้อง 

 ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบให้ข้ึนทะเบียนตามเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 

โดยเฉพาะในรายเล็กและรายย่อย เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําของขีดความสามารถทางธุรกิจ 

2) สร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือให้กับสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการใช้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยการมุ่งหวังที่จะได้รับบริการ

มาตรฐานเริ่มต้นในระดับเดียวกันที่จะช่วยทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกไว้วางใจและตัดสินใจใช้บริการ ทําให้

เกิดการขยายตัวของความต้องการของตลาด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทํารายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนถูกต้องและทําการเผยแพร่เพ่ือให้

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้สะดวกและง่าย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานประกอบการที่มี

มาตรฐานอย่างถูกต้อง และเป็นการเพิ่มโอกาสในการด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสืบค้น ตรวจสอบ 

และกํากับดูแล 

 สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของสถานประกอบการและผู้ให้

บริการ เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการ 

 กวดขันและตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานท่ี

ถูกต้อง  
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เป้าประสงค์ท่ี 2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรนวดไทยและสปาไทยอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  

มีแผนงานดังน้ี 

1) สนับสนุนการสร้างเส้นทางการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นข้ันตอน 

หมอนวดหรือผู้ให้บริการพบว่า ปัจจุบันมีจํานวนมากที่ล้มเลิกการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่

เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันมีจํานวนหนึ่งที่ละทิ้งอาชีพ

เพราะไม่เห็นถึงเส้นทางอาชีพและอนาคต เพ่ือให้เกิดอาชีพท่ีเข้มแข็งและรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพการให้บริการ โดยมี

แนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําเส้นทางการพัฒนาในอาชีพ (Career Path) บุคลากรนวดไทยและสปาไทย เพ่ือให้เป็นอาชีพ

ที่มีความมั่นคงและการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งด้านทักษะ ฝีมือ การให้บริการ และการสื่อสารทาง

ภาษา 

 จัดทําการขึ้นทะเบียนบุคลากรนวดไทยและสปาไทย โดยแบ่งตามระดับการพัฒนาใน Career 

Path และให้การรับรองคุณวุฒิตามระดับ เพื ่อทําให้เกิดมาตรฐานของบุคลากรและสามารถ

ตรวจสอบมาตรฐานในระดับบุคลากรได้อย่างท่ัวถึง 

 ส่งเสริมการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ ผ่านการให้ความรู ้ การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 

ตลอดจนการลดต้นทุนการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สามารถสอบวัดประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี

กําหนด และเป็นการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถและผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าสู่อุตสาหกรรม ทํา

ให้เกิดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมให้เติบโต 

2) ส่งเสริมการสร้างต้นแบบผู้เช่ียวชาญด้านการนวดไทยช้ันครู 

ครูต้นแบบการนวดไทย จะเป็นท้ังแรงผลักดัน กระตุ้นและสร้างต้นแบบเพ่ือให้คนรุ่นหลังมีแนวทางในการพัฒนา

ตนเองอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 สร้างแม่แบบบุคลากรนวดไทยและสปาไทย และจัดทําการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด

ไทยชั้นครู เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการพัฒนาและรักษาไว้ซ่ึงคุณค่าของการนวดไทยและสปา

ไทย 

 ถ่ายทอดภูมิปัญญาการนวดไทยและสปาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดวิทยาการจากผู้เช่ียวชาญช้ันครู

สู่พนักงานนวดรุ่นใหม่ เพ่ือรักษาคุณค่าของการนวดไทยและสปาไทย  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสถาน
ประกอบการที่เข้มแข็ง 

  

กลยุทธท์ี่ 2.3 ยกระดับสถานประกอบการเพื่อรองรับการ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธิ์จากประกันสุขภาพ 
 

เนื่องจากการกําหนดประเภทของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ี

ระบุไว้ในกฎหมายนั้น ยังไม่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ทั ้งหมด ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการที่สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ นอกจากต้องการการผ่อนคลายแล้ว ยังมีความต้องการในการ

บรรเทาอาการปวดเมื่อยของตนเอง แต่กลับไม่อยากไปพบแพทย์ ดังน้ัน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวดไทย ภาครัฐ

จําเป็นต้องมีการสร้างประเภทของร้านที่อยู่ระหว่างคลินิกการแพทย์แผน

ไทย และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค ส่งเสริมคุณค่าของการนวดไทย และสามารถกํากับดูแลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม อีกท้ัง ยังสามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนของภูมิปัญญา

ของไทย โดยดําเนินการด้วยการผสมผสานศาสตร์ความรู้การนวดเพ่ือ

สุขภาพและการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์เชิง

ลึกและการสนทนากลุ่มพบว่า มีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์

แผนไทยเป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่สามารถเปิดสถานบริการของตนเองได้ 

ภาครัฐควรมีการดําเนินการเพ่ือลดช่องว่างความต้องการของผู้บริโภคและ

สร้างโอกาสการเติบโตทางรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2.3  

ยกระดับสถานประกอบการเพื่อรองรับการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธิ์จาก
ประกันสุขภาพ 

  

 

§ มีการศึกษาความเป็นไปได้ของรองรับการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิจาก
ประกันสุขภาพ ภายในปีท่ี 2  

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 2.3 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.3.1  การยกระดับสถานประกอบการเพื่อรองรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิ

จากประกันสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.3.1 การยกระดับสถานประกอบการเพ่ือรองรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิ

จากประกันสุขภาพ มีแผนงานดังน้ี 

1) การผลักดันการนวดไทยและสปาไทยสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธิ์จากประกันสุขภาพ 

เพ่ือยกระดับการดูแลด้านสุขภาพของคนไทยอย่างครอบคลุม และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับอุตสาหกรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพของคนไทยและเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้กับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

การผลักดันเข้าระบบประกันสุขภาพและสิทธิ์จากประกันสุขภาพ จะเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการดูแล

สุขภาพท่ีครบวงจร โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 การสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรู้จากการแพทย์แผนไทยที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของคน

ไทย เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน 

 การศึกษาความเป็นไปได้ ความพร้อมและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อผลักดันให้

การนวดไทยและสปาไทยสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิจากประกันสุขภาพเกิดข้ึน 

 กําหนดประเภทของการรักษาและบําบัดที่อนุญาตในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิ

จากประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคน

ไทย 

2) การยกระดับสถานประกอบการนวดไทย ให้สามารถบําบัดอาการบางชนิดได้ตามที่กําหนดในสภา

การแพทย์แผนไทย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพในระยะยาว 

ผู้ใช้บริการโดยส่วนมากเมื่อเกิดอาการเพียงเล็กน้อยจะเลือกเข้ามาใช้บริการที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

และให้หมอนวดแก้ไขอาการเล็กๆ น้อยๆ ให้โดยเสมอ แต่ทั้งนี้ด้วยกฎหมายไม่สามารถแก้อาการได้ ดังนั้นการ

ปรับปรุงข้อบังคับบางประเด็นจะเพิ่มโอกาสให้ร้านนวดสามารถดําเนินการได้ถูกต้องและเพิ่มโอกาสทางรายได้

และการเติบโตจากการให้บริการเพ่ือการแก้อาการบางประการ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําเกณฑ์อนุมัติและรับรองสถานที่ประกอบการที่สามารถบําบัดอาการบางชนิดได้ โดยอนุมัติ

เป็นรายการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับการบริการ

ท่ีถูกต้อง ปลอดภัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสถาน
ประกอบการที่เข้มแข็ง 

  

กลยุทธท์ี่ 2.4 ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในยุคดิจิทัล 
 

ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการหรือ 

Entrepreneurship มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จและขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ทํา

ให้พบความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการที่ผ่านการเรียนรู้ด้านการเป็น

ผู ้ประกอบการอย่างเป็นระบบและผู ้ประกอบการที ่มาจากการเป็นผู้

ให้บริการนวด ความเหลื่อมลํ้าของการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้และการ

พัฒนามีในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่มีความพร้อม

รองรับต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยส่งเสริมการดําเนินการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม เป็นสิ่งที่เร่งอัตราการเจริญเติบโตของ

ธุรกิจที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ แต่ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีท่ี

สร้างเป็นระบบ Ecosystem ได้ ภาครัฐต้องเป็นตัวกลางในการริเริ่มสร้าง

ระบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสถาน

ประกอบการที่มีคุณภาพ แพลตฟอร์มการสืบค้นข้อมูลที่มีหลายภาษา 

เข้าถึงได้ง่ายซึ่งสามารถรองรับในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์

ให้คนที่ต้องการใช้บริการค้นหา ให้ความคิดเห็น และอ่านรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนวดไทยและสปาไทยได้ นอกจากน้ันยังเป็นกลไก

ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรม 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2.4  
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนวดไทย 
สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในยุค
ดิจิทัล 

  

 

§ มูลค่าตลาดธุรกิจ เติบโต 5% ต่อปี  
§ มีแพลตฟอร์มออนไลน์ในปีท่ี 1 
§ มี TRAFFIC การใช้งานมากกว่า 1 ล้านคร้ัง 

ต่อปี  
 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 2.4 
 
เป้าประสงค์ท่ี 2.4.1  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล  

เป้าประสงค์ท่ี 2.4.2 ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับ

ผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.4.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล มีแผนงานดังน้ี 

1) การสร้างผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนยุคใหม่ ที่มีความสามารถรองรับการ

แข่งขันในยุคดิจิทัล 

โลกยุคดิจิทัล มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจํานวนมากและพบว่า ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน เช่น 

ด้านออนไลน์ การใช้เคร่ืองมือการตลาดสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการตลาด การให้บริการ จําเป็น

ท่ีจะต้องส่งเสริมเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมท่ี 4 ได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 ส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลแบบครบวงจร ผ่านการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระหว่างนักลงทุน ท่ี

ปรึกษาด้านดิจิทัล ธุรกิจ Start Up ในกลุ่ม Technology เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และ

อยู่รอดหลังยุคโควิดและเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์เทรนด์การแข่งขันทางธุรกิจ

ในอนาคตให้กับผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนยุคใหม่ 

 สร้างต้นแบบผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนยุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ 

 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการนวดไทยและสปาไทย เพื ่อยกระดับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล 
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เป้าประสงค์ที่ 2.4.2 ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับ

ผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

1) พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับการสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน 

แพลตฟอร์มออนไลน์ มีส่วนสําคัญในการเป็น Marketplace หรือเป็นช่องทางในการเช่ือมต่อของผู้ประกอบการ

กับลูกค้าหรือเชื่อมโยงธุรกิจในซัพพลายเชน การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย จะเป็นเครื่องมือที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจของไทย โดยมีแนว

ทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ออกแบบระบบนิเวศน์ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

การยกระดับและส่งเสริมธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ตลอดท้ังอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

 จัดทําข้อมูล Big Data ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพื ่อรองรับการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลในการขับเคล่ือนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ การขยายตลาดและ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  

กลยุทธท์ี่ 3.1 การบูรณาการกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างความชัดเจนในการกํากับ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการแข่งขันของธุรกิจ 
 

การดําเนินงานของธุรกิจนวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์ไทย มี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงของภาคการท่องเที่ยว กฎหมายต่าง ๆ ได้ถูกออกแบบไว้

เพ่ือกํากับดูแลและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ท้ังน้ีต้องสนับสนุน

ให้ภาคธุรกิจสามารถดําเนินการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนั้นการดําเนินการปรับปรุง

กฎหมายให้คงไว้ซึ ่งเจตนารมย์แต่มีวิธีการปฏิบัติที ่สอดคล้องกับการ

ดําเนินการในสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงไป การบูรณาการและ

ปร ับปร ุงกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง จึงเป ็นส ิ ่งส ําค ัญในการสร ้างการ

เปลี ่ยนแปลงในการดําเนินการและสร้างแนวทางการปฏิบัติให้กับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ประชาชน และตลอดจนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3.1  
การบูรณาการกฎหมาย กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ชัดเจนในการกํากับ ส่งเสริมและสนับสนุน
การแข่งขันของธุรกิจ 

  

 

§ มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจโดย
ได้รับเห็นชอบและนํามาใช้จริง 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 3.1 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.1  การบูรณาการกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อการ

ส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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เป้าประสงค์ที่ 3.1.1 การบูรณาการกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อการ

ส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

1) ทบทวนกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม 

โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ COVID-19 ทําให้ธุรกิจนวดไทย สปาไทยและผลิตภัณฑ์

สนับสนุนประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง การทบทวนกฎหมายบางประการจะช่วยให้ธุรกิจสามารถหาทางออกของ

ปัญหาและดําเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ในระยะยาว โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทบทวนกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกิดจาก

ความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 

 ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ โดย

เน้นการสร้างโอกาสในการค้า การลงทุนและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 พิจารณาออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสและ

ช่องทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ 

เพ่ือลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ 

ปัจจุบันพบว่า ผู้ประกอบการจํานวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการกระทําความผิด

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจจะทําให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําการอบรม และให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ ลดโอกาสการปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎหมาย  

 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถและดําเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมายกําหนด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  

กลยุทธท์ี่ 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด 
 

การกํากับดูแลให้สถานประกอบการเป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย มีความ

จําเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นระบบ

และมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการร่วมดําเนินการตรวจสอบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และแจ้ง

เบาะแสของผู้กระทําความผิดนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดําเนินการบังคับใช้

กฎหมายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งเบาะแสของ

ประชาชนต้องมีหลักการที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ทั้งผู้ที่แจ้ง

เบาะแส และผู้ท่ีถูกแจ้งเบาะแส 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3.2  

กลยุทธ์การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

  

 

§ มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจโดย
ได้รับเห็นชอบและนํามาใช้จริง 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 3.2 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3.2.1  ลดปริมาณผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานและผลักดันเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มี

มาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 
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เป้าประสงค์ที่ 3.2.1 ลดปริมาณผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานและผลักดันเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มี

มาตรฐานตามกฎหมายกําหนด มีแผนงานดังน้ี 

1) การส่งเสริมการใช้กฎหมายเพื ่อระบุสถานประกอบการที ่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย        

เพ่ือนําไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความถูกต้อง 

การกระทําความผิดโดยการละเมิด ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

นําไปสู่การลดความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับอุตสาหกรรม การส่งเสริมการบังคับ

ใช้กฎหมายจะช่วยให้สถานการณ์กลับมาอยู่ในระดับมาตรฐานที่ควบคุม ดูแลและกํากับได้อย่างเหมาะสม โดยมี

แนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื ่อรักษามาตรฐานของ

อุตสาหกรรมและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติถูกต้อง 

 จัดทําการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

ได้รับสิทธิการสนับสนุนและการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและเป็นธรรม 

 จัดทําระบบการร้องเรียน เช่น การสแกน QR Code และการส่งเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ

ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

รวมท้ังการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย 
สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับ
นานาชาต ิ

  

กลยุทธท์ี่ 4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประเภทต่าง ๆ ในระดับนานาชาต ิ
 

การสร้างความเข้าใจในการใช้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็น

การสร้างภาพลักษณ์ของการนวดไทย ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ให้ประชาคมโลกและสังคมมีทัศนคติที่ถูกต้องและความคาดหวังในการ

เข้าใช้บริการเพื่อสุขภาพ ทั้งนี ้ต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและใน

ทิศทางเดียวกัน เป็นหน้าที่สําคัญของหน่วยงานภาครัฐที่จะบูรณาการ

ร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ เพื ่อให้ผู ้ใช้บริการชาว

ต่างประเทศ เข้าใจถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ ทําให้

เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจนวด

ไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 4.1  

กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ใน
ระดับนานาชาต ิ

  

 

§ มีมาตรฐานการนวดไทยนานาชาติในปีท่ี 1  
§ สามารถจัดการประเมินและมอบ

รางวัล WORLD NUAD THAI AWARDS ได้ใน
ปีท่ี 2  

§ สามารถเปิดตลาดการลงทุนในตลาด
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 2 ประเทศต่อปี 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 4.1 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1.1  สร้างความเชื่อมั่นผ่านความรู้ความเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ที่ 4.1.1 สร้างความเชื่อมั่นผ่านความรู้ความเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ มีแผนงานดังน้ี 

1) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

ร่วมกัน 

การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความสําคัญที่จะยกระดับอุตสาหกรรมนวด

ไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนของไทยให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ ตลอดจนการ

ส่ือสารคุณค่าการนวดไทยเพ่ือเป็นการแสดงคุณค่าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดทําการประกวดและมอบรางวัลสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐานดีเยี่ยมในด้าน

ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ สร้างโอกาสทางการตลาดผ่านภาพลักษณ์ที่ดีและสร้าง

มาตรฐานให้เป็นแบบอย่าง 

 สร้างความรู้ความเข้าใจของคุณภาพมาตรฐาน ประโยชน์ องค์ความรู้ ตลอดจนคุณค่าการบริการ

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อนานาชาติ ผ่านการสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ

ภาษาของประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นกลุ่มประเทศนักท่องเท่ียวหลักของไทย 

2) สร้างมาตรฐานการนวดไทยและสปาไทยในระดับนานาชาติ 

เพื่อให้การนวดไทยสามารถประยุกต์และเข้ากับวัฒนธรรม กฎหมายของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม การ

ปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวทางความต้องการ วัฒนธรรมและกฎหมายในแต่ละประเทศ จะทําให้เกิด

มาตรฐานการนวดไทยในระดับนานาชาติ เพื่อให้ประชาคมโลกเข้าถึงการนวดไทยได้ในหลากหลายมิติ โดยมี

แนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่มีการใช้สปาเพื่อการบําบัด ในการผสมผสานศาสตร์การนวด

ไทยควบคู่กับการบําบัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณค่าของการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนในระดับนานาชาติ 

 จัดทํามาตรฐานการนวดไทยนานาชาติ (Nuad Thai Licensing) เพื่อให้เกิดการประยุกต์และเข้า

กับสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 

 การจัดประเมินและการมอบรางว ัล World Nuad Thai Awards เพ ื ่อสร ้างการร ับร ู ้และ

ภาพลักษณ์ของการนวดไทยและสปาไทย ในระดับนานาชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย 
สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับ
นานาชาต ิ

  

กลยุทธท์ี่ 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสถาน

ประกอบการนวดไทยในระดับนานาชาต ิ
 

นวดไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

การนวดไทย หรือ การนวดไทย เป็นสิ ่งที ่ม ีความโดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์ในเวทีโลก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเฉพาะของประเทศ เป็นความ

ภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากการเป็นมรดกโลก 

ภาครัฐจําเป็นต้องส่งเสริมการสร้างหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางที่มีความ

เป็นอิสระและมีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการเพื่อเป็นผู้ศึกษา วิเคราะห์และกําหนด ทิศทางการพัฒนา

นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนอยู ่ในระดับนานาชาติ 

ตลอดจนเป็นผู้ที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการด้านการนวดไทย สปา

ไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 4.2  

กลยุทธ์ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสถาน
ประกอบการนวดไทยในระดับนานาชาต ิ

  

 

§ ผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนสามารถลงทุน
และขยายกิจการในตลาดต่างประเทศได้
มากกว่า 10 รายต่อปี  

§ มูลค่าการส่งออกในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เติบโตข้ึน 5% ต่อปี 

 
 
 
เป้าประสงค์การดําเนินงานกลยุทธ์ท่ี 4.2 
 
เป้าประสงค์ท่ี 4.2.1  การเป็นศูนย์กลางการบําบัดและฟื้นฟูด้วยการนวดไทย สปาไทยและการใช้ผลิตภัณฑ์

สนับสนุน 
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เป้าประสงค์ที่ 4.2.1 การเป็นศูนย์กลางการบําบัดและฟื้นฟูด้วยการนวดไทย สปาไทยและการใช้ผลิตภัณฑ์

สนับสนุน มีแผนงานดังน้ี 

1) ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการนวดไทยเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

การนวดไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์ความรู้สมัยใหม่ สามารถยกระดับไปสู่การดูแลสุขภาพและส่งเสริม

ให้เกิดการขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือสุขภาพให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการบําบัดและฟ้ืนฟูด้วยการนวดไทย 

สปาไทย และการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

 เชื่อมโยงการนวดไทย สปาไทยและการใช้ผลิตภัณฑ์สนับสนุนเพื่อการบําบัด ฟื้นฟูและการผ่อน

คลายกับแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

 กระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร 

 ส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการและต่อยอดเพ่ือการลงท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 สร้างจุดเด่นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพรายภูมิภาคหรือจังหวัด 
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สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ แผนงาน 

แนวทางและหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ 4 ยุทธศาสตร์ประกอบ

ไปด้วย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบูรณาการและการเชื่อมโยงการจัด

ความรู้ การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาสถาน

ประกอบการท่ีเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับนานาชาติ 

 

 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 สรุปภาพรวมยุทธ์ศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การบูรณาการและการเช่ือมโยง 
การจัดความรู้การนวดไทย สปาไทย และ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

กลยุทธ์ การส่งเสริมการบูรณาการ และเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้ังเดิมและความรู้

สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

เป้าหมาย 1) หลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตรต่อปี 

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 10 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.1.1 ส่งเสริมการ  

บูรณาการองค์ความรู้

ด้ังเดิมและความรู้

สมัยใหม่เพ่ือ

ยกระดับ

ความสามารถของ

อุตสาหกรรมนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

ทบทวนบทบาท

หน้าท่ีและสร้าง

ความร่วมมือในการ

ทํางานเชิงรุก 

 จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน้าท่ี
บูรณาการองค์ความรู้และจัดทํา

หลักสูตรพัฒนาความรู้เพ่ือการ

นวดไทยและสปาไทย 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผน
ไทย 

 สํานักงาน
คณะกรรมการ

อาหารและยา 

 

 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการ
นวดไทยและ สปาไทย ท่ี

ผสมผสานองค์ความรู้อย่าง

บูรณาการระหว่างศาสตร์ด้ังเดิม

และสมัยใหม่ 

 รับรองหลักสูตร ส่งมอบ
หลักสูตรให้ใช้ในโรงเรียนท่ีผ่าน

การรับรองและทําการควบคุม

มาตรฐาน  
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เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.1.2 ส่งเสริมการ

เช่ือมโยงองค์ความรู้

ด้ังเดิมและความรู้

สมัยใหม่เพ่ือ

ยกระดับ

ความสามารถของ

อุตสาหกรรมนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

สนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ใน

การนวดไทยและ 

สปาไทย  

 จัดทําผลิตภัณฑ์สนับสนุนท่ีมี
นวัตกรรมและเกิดจากการ

ผสมผสานความรู้ด้ังเดิมกับ

สมัยใหม่  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผน
ไทย 

 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา 

 จัดทํา MOU ระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือสร้าง

ความร่วมมือในการสนับสนุน

การสร้างนวัตกรรม 

 สนับสนุนการขยาย

ตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

นวัตกรรม 

 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางนวัตกรรมสินค้าและ

การบริการนวดไทยและสปา

ไทย 

 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 

 สร้างการยอมรับ

และความน่าเช่ือถือ

ให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมี

นวัตกรรม 

 จัดทํา Innovative Product 

Directory  

 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
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กลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

เป้าหมาย ก่อต้ังศูนย์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน ภายใน 2 ปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.2.1 ส่งเสริมการ

สร้างศูนย์ข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

ส่งเสริมความร่วมมือด้าน

ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

อย่างเป็นระบบ 

 สร้างเครือข่ายข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนและ

สถาบันการศึกษา  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องกับการนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนผ่าน

ศูนย์ข้อมูล 

 ให้ความรู้ในประเภทข้อมูล
ต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

และให้ความช่วยเหลือใน

การจัดเก็บข้อมูล 

 จัดทํา Data Entry Forms 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบเดียวกัน 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

จากข้อมูล 

 การให้ความรู้และ
คําปรึกษาทางธุรกิจกับ

ผู้ประกอบการนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน  

 จัดทําฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์สําหรับการสืบค้น

ข้อมูลเพ่ือการนําไปใช้

ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพ่ิมจํานวนทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยเผยแพร่ จาก

การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนของผู้ประกอบการเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 

เป้าหมาย 1) งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 10 งานวิจัยต่อปี 

2) ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่ํา 1 ผลงาน

ต่อปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.3.1 ส่งเสริมจํานวน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จากการนวดไทย 

สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน

ของผู้ประกอบการ

เพ่ือใช้ประโยชน์ทาง

พาณิชย์ 

ส่งเสริมนวัตกรรมท่ี

นําไปสู่การเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

 ให้คําปรึกษาในการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ข้ึนทะเบียนเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 จัดทํา Intellectual 

Property Directory 

2. ส่งเสริมงานวิจัย

เผยแพร่ จากการ

นวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนของ

ผู้ประกอบการเพ่ือใช้

ประโยชน์ทาง

พาณิชย์ 

สนับสนุนด้านความรู้

และงบประมาณการทํา

วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

ยกระดับมาตรฐานการ

นวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนท่ี

นําไปสู่การใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 

 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัย และจัดทํา MOU 

ระหว่างผู้สนับสนุนทุน 

คณะวิจัย 

สถาบันการศึกษา หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 สํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

 สมาคมนักวิจัย 

 เช่ือมโยงแหล่งทุน เช่น 
ภาคธุรกิจท่ีต้องการใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

กับบุคลากรนักวิจัย 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

การสร้างกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาสถาน
ประกอบการท่ีเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพสถานบริการเพ่ือสุขภาพ 

เป้าหมาย กําหนดเกณฑ์มาตรฐานร้านนวดเพ่ือสุขภาพภายในปีท่ี 1 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.1.1 ส่งเสริม         

การยกระดับคุณภาพ

สถานบริการเพ่ือ

สุขภาพท่ีพร้อม

รองรับ

สภาพแวดล้อมการ

แข่งขันทางธุรกิจ 

ส่งเสริมความน่าเช่ือถือ

ของมาตรฐานคุณภาพ

สถานบริการเพ่ือสุขภาพ 

 จัดทําเกณฑ์คุณภาพและ
เกณฑ์การวัดประเมิน

สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 สมาพันธ์ สมาคม 
และชมรมท่ีเก่ียวของ

กับ สปา และการ

นวดเพ่ือสุขภาพ 

 สมาคมธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 กรมการท่องเท่ียว 

 เผยแพร่เกณฑ์มาตรฐาน
และแนวทางการข้ึน

ทะเบียน 

 สนับสนุนผู้ประกอบการใน
การพัฒนาตามเกณฑ์

คุณภาพ 

 ควบคุมและประเมิน
คุณภาพของสถาน

ประกอบการรายปี  

 ส่งเสริมการรับรู้เกณฑ์
คุณภาพและเกณฑ์การวัด

ประเมินต่อภาคประชาชน

ผู้ใช้บริการ 

 ส่งเสริมการประเมินการ
รับรู้ของภาคประชาชน 
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กลยุทธ์ ส่งเสริมสถานประกอบการและบุคลากรเข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

เป้าหมาย 1) มีสถานบริการเพ่ือสุขภาพระดับมาตรฐานดีเย่ียม
มากกว่า 1,000 แห่ง ในปีท่ีหน่ึง   

2) ข้ึนทะเบียนผู้เช่ียวชาญด้านการนวดไทยช้ันครู      
จํานวน 10 ท่าน ต่อปี  

 
เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2.1 ส่งเสริม      

สถานประกอบการ

เข้าสู่ระบบท่ีถูกต้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลักดันสถาน

ประกอบการเข้าสู่ระบบ

ท่ีถูกต้องตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพ่ือลดจํานวน

ของสถานประกอบการท่ี

ไม่ได้มาตรฐาน 

 เปิดรับสถานประกอบการ
ท่ีมีความต้องการข้ึน

ทะเบียนอย่างถูกต้อง 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

 ส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือในการข้ึน

ทะเบียน  

สร้างการรับรู้และความ

น่าเช่ือถือให้กับสถาน

ประกอบการท่ีข้ึน

ทะเบียนอย่างถูกต้อง 

 จัดทํารายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีผ่านการ

รับรองข้ึนทะเบียนถูกต้อง

และทําการเผยแพร่รายช่ือ 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทัน
ต่อเหตุการณ์  

 สร้างช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การกระทําผิด 

 กวดขันและตรวจสอบ
มาตรฐานของสถาน

ประกอบการ 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการปกครอง 
 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

 
 



ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: THAI TRADITIONAL MED    

65 

 
เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2.2 กลยุทธ์การ

พัฒนาบุคลากรนวด

ไทยและสปาไทย

อย่างต่อเน่ืองและ

เป็นระบบ 

สนับสนุนการสร้าง

เส้นทางการพัฒนาอาชีพ

อย่างเป็นข้ันตอน 

 จัดทําเส้นทางการพัฒนาใน
อาชีพ (Career Path) 

บุคลากรนวดไทยและสปา

ไทย 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไ ท ย แ ล ะ แ พ ท ย์

ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผน
ไทย 

 ก ร ม พ ั ฒ น า ฝ ี มื อ
แรงงาน 

 โรงเรียนสอนนวดท่ี
ได้รับการรับรอง 

 จัดทําการข้ึนทะเบียน
บุคลากรนวดไทยและสปา

ไทย โดยแบ่งตามระดับ

การพัฒนาใน Career 

Path และให้การรับรอง

คุณวุฒิตามระดับ 

 ส่งเสริมการพัฒนาตาม
เส้นทางอาชีพ ผ่านการให้

ความรู้ การพัฒนาทักษะ

และคุณลักษณะ เพ่ือให้

สามารถสอบวัดประเมิน

ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ส่งเสริมการสร้างต้นแบบ

ผู้เช่ียวชาญด้านการนวด

ไทยช้ันครู 

 สร้างแม่แบบบุคลากรนวด
ไทยและสปาไทย และ

จัดทําการข้ึนทะเบียน

ผู้เช่ียวชาญด้านการนวด

ไทยช้ันครู 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไ ท ย แ ล ะ แ พ ท ย์

ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผน
ไทย 

 ก ร ม พ ั ฒ น า ฝ ี มื อ
แรงงาน 

 ถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
นวดไทยและสปาไทย

ควบคู่กับการถ่ายทอด

วิทยาการจากผู้เช่ียวชาญ

ช้ันครูสู่พนักงานนวดรุ่น

ใหม่ 
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กลยุทธ์ ยกระดับสถานประกอบการเพ่ือรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ

การใช้สิทธ์ิจากประกันสุขภาพ 

เป้าหมาย มีการศึกษาความเป็นไปได้ของรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ

การใช้สิทธ์ิจากประกันสุขภาพ ภายในปีท่ี 2 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.3.1 การยกระดับ

สถานประกอบการ

เพ่ือรองรับ

หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 

 

การผลักดันการ

นวดไทยและสปา

ไทยสู่หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า 

 การสนับสนุนให้เกิดการ
ใช้ความรู้จากการแพทย์

แผนไทยในการดูแล

สุขภาพของคนไทย 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ 
ความพร้อมและสร้าง

ความร่วมมือ 

 กําหนดประเภทของการ
รักษาและบําบัดท่ีอนุญาต

ในหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าและการใช้สิทธ์ิ

จากประกันสุขภาพ 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผนไทย 
การยกระดับสถาน

ประกอบการนวด

ไทย  ให้สามารถ

บําบัดอาการบาง

ชนิดได้ตามท่ี

กําหนดในสภา

การแพทย์แผนไทย 

 จัดทําเกณฑ์อนุมัติและ
รับรองสถานท่ี

ประกอบการท่ีสามารถ

บําบัดอาการบางชนิดได้  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผนไทย 
 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
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กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนในยุคดิจิทัล 

เป้าหมาย 1) มูลค่าตลาดธุรกิจ เติบโต 5% ต่อปี  

2) มีแพลตฟอร์มออนไลน์ในปีท่ี 1 

3) มี TRAFFIC การใช้งานมากกว่า 1 ล้านคร้ัง ต่อปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.4.1 ส่งเสริม

ผู้ประกอบการให้มี

ขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันด้าน

ดิจิทัล 

 

การสร้างผู้ประกอบการ

นวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนยุค

ใหม่ ท่ีมีความสามารถ

รองรับการแข่งขันในยุค

ดิจิทัล 

 ส่งเสริมการลงทุนด้าน
ดิจิทัลแบบครบวงจร 

 สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 สร้างต้นแบบ
ผู้ประกอบการนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์

สนับสนุนยุคดิจิทัล 

 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีกับการบริการ

นวดไทยและสปาไทย  

2. ส่งเสริมการสร้าง

แพลตฟอร์มออนไลน์

ของไทย เพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการตลาด

ให้กับผู้ประกอบการ

นวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์

สนับสนุน 

พัฒนาแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ เพ่ือรองรับการ

สร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจ

นวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 ออกแบบระบบนิเวศน์
ธุรกิจนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน  

 สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 จัดทําข้อมูล Big Data 

ธุรกิจนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือ

ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ การบูรณาการกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ

สร้างความชัดเจนในการกํากับ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันของ

ธุรกิจ 

เป้าหมาย มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีส่งเสริมผู้ประกอบการในการ

แข่งขันทางธุรกิจโดยได้รับเห็นชอบและนํามาใช้จริง 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.1.1 การบูรณาการ

กฎหมาย 

กฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง

ต่อการส่งเสริมการ

แข่งขันของธุรกิจนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

ทบทวนกฎหมาย 

กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจนวด

ไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 จัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา ทบทวนกฎหมาย 

กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบียบต่าง ๆ  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 สภาการแพทย์แผน
ไทย 

 

 ปรับปรุงกฎหมายฯ เพ่ือ
ส่งเสริมการแข่งขันทาง

ธุรกิจ  

 พิจารณาออกกฎหมายท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนการ

แข่งขันทางธุรกิจ 

การสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎกระทรวง ประกาศ 

ระเบียบต่าง ๆ ให้กับ

ผู้ประกอบการ 

 จัดทําการอบรม และให้
ความรู้ด้านกฎหมาย  

 ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้มีความรู้

ความสามารถและดําเนิน

ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เป้าหมาย มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีส่งเสริมผู้ประกอบการในการ

แข่งขันทางธุรกิจโดยได้รับเห็นชอบและนํามาใช้จริง 
 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.2.1 ลดปริมาณ

ผู้ประกอบการท่ีไม่ได้

มาตรฐานและ

ผลักดันเข้าสู่การเป็น

ผู้ประกอบการท่ีมี

มาตรฐานตาม

กฎหมายกําหนด 

การส่งเสริมการใช้

กฎหมายเพ่ือระบุสถาน

ประกอบการท่ีไม่ได้

เป็นไปตามมาตรฐานของ

กฎหมาย  

 ตรวจสอบและควบคุม
สถานประกอบการให้

เป็นไปตามกฎหมาย  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

 สาธารณสุขประจํา
จังหวัด 

 

 จัดทําการส่งเสริม
ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติตาม

กฎหมายได้ถูกต้อง

ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ  

 จัดทําระบบการร้องเรียน 
เช่น การสแกน QR Code 

และการส่งเร่ืองร้องเรียน

สถานประกอบการท่ีไม่

เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการ

ตรวจสอบ ท้ังน้ีต้องให้

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

รวมท้ังการปกปิดข้อมูลผู้

แจ้งเบาะแส 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย สปา
ไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 

เป้าหมาย 1) มีมาตรฐานการนวดไทยนานาชาติในปีท่ี 1  

2) สามารถจัดการประเมินและมอบรางวัล WORLD NUAD THAI 

AWARDS ได้ในปีท่ี 2  

3) สามารถเปิดตลาดการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 2 ประเทศ

ต่อปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4.1.1 สร้างความ

เช่ือม่ันผ่านความรู้

ความเข้าใจใน

คุณภาพและ

มาตรฐานสถาน

ประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 

สร้างความร่วมมือกับทุก

ภาคส่วน เพ่ือบูรณาการ

การส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์ในระดับ

นานาชาติร่วมกัน 

 จัดทําการประกวดและ
มอบรางวัลสถาน

ประกอบการท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐานดีเย่ียมใน

ด้านต่าง ๆ ท้ัง

ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก 

 สํานักงานการ
ท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศ 

 สมาคมผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ 

 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ของคุณภาพมาตรฐาน 

ประโยชน์ องค์ความรู้ 

ตลอดจนคุณค่าการบริการ

ในสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ ต่อนานาชาติ  
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เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สร้างมาตรฐานการ

นวดไทยและสปาไทย

ในระดับนานาชาติ 

 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ประเทศท่ีมีการใช้สปาเพ่ือ

การบําบัด ในการผสมผสาน

ศาสตร์การนวดไทยควบคู่

กับการบําบัด  

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

 สํานักงานการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ 

 สมาคมผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ 

 จัดทํามาตรฐานการนวด
ไทยนานาชาติ (Nuad Thai 

Licensing) เพ่ือให้เกิดการ

ประยุกต์และเข้ากับ

สภาพแวดล้อมและ

องค์ประกอบต่าง ๆ ใน

ระดับนานาชาติ 

 การจัดประเมินและการ
มอบรางวัล World Nuad 

Thai Awards เพ่ือสร้าง

การรับรู้และภาพลักษณ์

ของการนวดไทยและสปา

ไทย ในระดับนานาชาติ 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 สํานักงานการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศ 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 สมาคมผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสถานประกอบการนวดไทยในระดับ

นานาชาติ 

เป้าหมาย 1) ผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนสามารถลงทุนและขยายกิจการใน
ตลาดต่างประเทศได้มากกว่า 10 รายต่อปี  

2) มูลค่าการส่งออกในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเติบโตข้ึน 5% ต่อปี 
 

เป้าประสงค์ แผนงาน แนวทาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4.2.1 ก า ร เ ป็ น

ศูนย์กลางการบําบัด

และฟ ื ้นฟ ูด ้วยการ

นวดไทย  สปาไทย

และการใช้ผลิตภัณฑ์

สนับสนุน 

 

 

ส่งเสริมการลงทุนและ

พัฒนาการนวดไทยเพ่ือ

รองรับการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ  

 เช่ือมโยงการนวดไทย สปา
ไทยและการใช้ผลิตภัณฑ์

สนับสนุนเพ่ือการบําบัด 

ฟ้ืนฟูและการผ่อนคลายกับ

แผนการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย 

 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  

 กรมการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์

ทางเลือก  

 กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 สํานักงานการ
ท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศ  

 สมาคมผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ 

 กระตุ้นการท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีเก่ียวกับการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 ส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศไทยในด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบบ

ครบวงจร 

 ส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการ
ขยายกิจการและต่อยอด

เพ่ือการลงท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ 

 สร้างจุดเด่นการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพรายภูมิภาคหรือ

จังหวัด 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมสาขา Thai Traditional Med ดําเนินการเพ่ือ

เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติฯ ให้

เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนประสิทธิผล 

 

โดยได้ดําเนินการแยกข้อเสนอแนะตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบูรณาการและการเช่ือมโยงการจัด

ความรู้ การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาสถาน

ประกอบการท่ีเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย 

สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบูรณาการและการเช่ือมโยงการจัดความรู้ การ

นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีความจําเป็นท่ีจะต้องยกระดับองค์ความรู้ด้ังเดิมของ

ไทย โดยการใช้ฐานความรู้การนวดไทย แพทย์แผนไทย ผสมผสานกับ

ศาสตร์ตะวันตก เช่น การแพทย์แผนปัจจุบัน กายวิภาค และศาสตร์

ตะวันออกที่มีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อหลอมรวมองค์ความรู้

ศาสตร์ต่างๆ มาส่งเสริมและยกระดับการนวดไทย สปาไทย และ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุน ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงจากสังคมไทยและ

นานาชาติ 

 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องจะต้องเปิดรับและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็นกลางและร่วมกันค้นหาจุดที่จะ

เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

  การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สําคัญ

เพื ่อสร้างให้เกิดการยอมรับจากสังคมและนานาชาติ ดังนั ้นควร

พิจารณาหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ขั้นตอนในลําดับแรกๆ ของการบูรณาการและการเชื่อมโยงการ

จัดการความรู้  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาสถานประกอบการ

ท่ีเข้มแข็ง 

 
 คุณภาพการบริการ ต้องถูกกําหนดเป็นมาตรฐานให้ชัดเจน โดยเน้น
ประเด็นการวัดประเมินที่ความสามารถหรือฝีมือในการให้บริการหรือ

การนวดเป็นสําคัญ ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นเกรด A B C D และมีการ

สอบวัดประเมินคุณภาพทุกๆ 2 ปี  

 การกวดขันสถานประกอบการเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ควรทํา
โครงการนําร่องในปีแรกเพ่ือเปิดรับความสมัครใจเข้าร่วมเพ่ือยกระดับ

ร้านค้าไปสู่มาตรฐานที่ถูกต้องตามระบบและกฎหมาย หลังจากน้ัน

ควรจัดทําระบบการตรวจสอบร้านที่ไม่เข้าระบบตามมาตรฐานและ

กฎหมายโดยการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส  

 การส่งเสริมบุคลากรผู้ให้บริการหรือหมอนวด ในการเข้าสู่เส้นทาง
อาชีพที่มั ่นคง ต้องดําเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือในการเข้าถึง

โอกาสในการพัฒนาตนเอง การลดต้นทุนในการพัฒนาตนเอง   

 การนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน ที่ผ่านกระบวนการ
บูรณาการความรู ้และเชื ่อมโยงกับศาสตร์การแพทย์ตะวันตกและ

ศาสตร์ตะวันออก ควรถูกพิจารณาและนํามาใช้เป็นต้นแบบทางเลือก

ของการดูแลสุขภาพของคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยผสมผสาน

ร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ไทยสามารถ

กลายมาเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพของประชาคมโลกโดยใช้

ศาสตร์การนวดไทยท่ีผสมผสานกับศาสตร์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปรับปรุง และการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับให้เกิดการส่งเสริมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ผู้ประกอบการจํานวนมากขาดความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายท่ี
เก ี ่ ยวข ้องและรายละเอ ียดของกฎหมายท ี ่อน ุญาตให ้สถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพกระทําได้หรือห้ามไม่ให้กระทํา การให้ข้อมูล

ด้านกฎหมายจึงควรทําในเชิงรุก มุ่งเป้าหมายไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ผิด

กฎหมาย โดยผ่านทางสาธารณสุขจังหวัด  

 การปรับปรุงกฎหมายมีความจําเป็นและควรดําเนินการกระทําใน
ระยะที่ 2-3 ปีต่อจากนี้เพื่อให้กฎหมายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกธุรกิจ เช่น การควบคุมร้านนวด Pretty Spa ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ 

พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพปี 2559 ตลอดจนการเพิ่มตัวบท

กฎหมายหรือปรับในบางประการเพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย สปาไทย 

และผลิตภัณฑ์สนับสนุนในระดับนานาชาติ 

 
 มาตรการนวดไทยสําหรับใช้ในต่างประเทศ ควรมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรม เพื่อให้

สามารถเข้าถึงกลุ ่มชาวต่างประเทศ และเพิ ่มโอกาสในการขยาย

ศาสตร์การนวดไทย ธุรกิจนวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สนับสนุน

ไปยังตลาดต่างประเทศ 

 การสื่อสารภาพลักษณ์ของการนวดไทยที่ชัดเจน โดยใช้ประโยชน์จาก
การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดี

และลบภาพเชิงลบท่ีเก่ียวข้องกับด้านทางเพศในสายตานานาชาติ  

 
 
 


