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การประกอบธุรกิจของ SME มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยมาอย่างยาวนาน และ 
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME จึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา 
และปรับปรุงการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับ
พ้ืนที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นอุตสาหกรรมส าคัญ 
ของประเทศ มีผู้ประกอบการ SME จ านวนมาก ดังนั้น การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดย สสว. ได้จัดท ารายงานผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ส าคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว  

การศึกษาครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ของ สสว. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และนักวิชาการ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูล 
ในการเสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไป 

คณะผู้วิจัย 
มิถุนายน 2565 
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1. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ MSME สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล 

การศึกษาด าเนินการโดยการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การส ารวจข้อมูลเชิงลึก ในรูปแบบของการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 420 ราย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ SME หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 62 ราย การจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ
ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น จ านวน 371 ราย ประกอบด้วยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน 
จ านวน 192 ราย และผู้ประกอบการภาคเอกชน จ านวน 179 ราย สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคส าคัญของ
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้ดังนี้ 

 
1.1 ปัญหาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง มีประเด็นที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

1.1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการใน  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  
พ.ศ. 2560 ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ในลักษณะกว้าง ๆ มิได้ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน ในบางกรณีจึงต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ซึ่งในกรณีตีความอย่างเข้มงวด จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านเงินทุน 

1.2) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนใน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว อยู่ในวันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบ
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ นั้น ผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามประกาศฯ ในขณะที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ  
มีหลายขนาด ทั้งท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ท าให้
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้การก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 2 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ทุกขนาดยังเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ท าให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก าหนดให้สถานประกอบกิจการฯ อยู่ใน
วันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการฯ ต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 
180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เป็นระยะเวลาสั้น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ บางส่วน 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน และผู้ประกอบธุรกิจฯ จ านวนมากยังไม่เข้าใจกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว  

1.3) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการ
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริการ (หรือพนักงานนวด) ออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเวลา
ท างาน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดท าแพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงานบริการ (พนักงานนวด) ไปให้บริการ
นอกสถานที่ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฯ และไม่สามารถตรวจสอบ
พนักงานบริการที่ไปให้บริการนอกสถานที่ว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือไม่ จึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการและเสี่ยงต่อการแอบแฝงขายบริการทางเพศ และเป็นการยากที่จะ
ป้องกันไมใ่ห้มีบริการในลักษณะดังกล่าว 

1.4) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 22 ก าหนด ผู้ใด
ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (พนักงานนวด) ให้ยื่นค าขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็น  ผู้ ให้บริการต่อผู้ อนุญาต  ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการใน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวด
รายบุคคล ท าให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะให้บริการอิสระ ไม่มีกฎหมายรองรับ และมีผู้ให้บริการจ านวนหนึ่ง 
ที่ไม่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและ 
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ในขณะที่ในต่างประเทศ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีการออกกฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล 

1.5) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 
ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาต
พิจารณาค าขอ และผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต นั้น หากพิจารณาในด้าน
ของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระต่อผู้ประกอบการในการที่เสียโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน และในกรณีที่ผู้ประกอบการกู้ เงินมาลงทุน ก็จะมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น  
อีก 60 – 120 วัน 

1.6) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต
และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดย ผู้อนุญาตต้องแจ้งผล 
การพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 3 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

หลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  นั้น 
จากข้อก าหนดในกฎกระทรวงในเรื่องระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหากรวมถึงการสามารถขยายออกไปอีก  
2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน รวมเป็น 120 วัน นั้น หากพิจารณาในด้านของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน 
และเป็นภาระต่อผู้ประกอบการในการที่เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน 

1.7) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และ ให้ผู้รับอนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปี ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพจนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ท าให้เกิด 
ความไม่สะดวกต่อผู้ประกอบกิจการฯ ที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมทุกปี และหากไม่ช าระก็จะถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นการผลักให้ผู้ประกอบกิจการออกนอกระบบ 

1.8) การยื่นขอรับใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยังไม่สามารถด าเนินการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องเดินทางไปที่
หน่วยงานราชการ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

2) น้ าพุร้อนเป็นบริการเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจ านวนมาก แต่ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทน้ าพุร้อน 
ดังนั้นน้ าพุร้อนแต่ละแห่งจึงมีระดับมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการจ านวนหนึ่ง
ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ และไม่สามารถใช้ศักยภาพน้ าพุร้อนของประเทศที่มีอยู่ใน 27 จังหวัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย ในขณะที่ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและ 
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงอาจท าให้กระท าผิดกฎหมายได้ 

4) พระราชบัญญัติจะให้อ านาจแก่คณะกรรมการ รัฐมนตรี หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
กฎหมาย ในการออกกฎหมายรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างครอบคลุมและเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ออกกฎหมายรองเกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ มีการควบคุมเข้มงวดมากเกินความจ าเป็น ก าหนดมาตรฐานสูงเกินกว่าผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถด าเนินการได้ ก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ได้รับความยากล าบากจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ผู้ประกอบการรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน 
ไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายรอง ส่งผลให้ต้องเลิกกิจการ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 
 

1.2 ปัญหาด้านนโยบาย และอ่ืน ๆ 

1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของภาครัฐในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา พบว่า 
โดยรวมความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ
ผู้ประกอบการร้อยละ 38.5 มีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่  
มาจากขั้นตอนที่มาก ซับซ้อน ท าให้เสียเวลานาน (ร้อยละ 47.3) การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ความล่าช้าในการท างาน และขาดระบบสารสนเทศในการช่วยให้การท างานมีความ
รวดเร็วมากขึ้น (ร้อยละ 24.7) การใช้เอกสารและหลักฐานเป็นจ านวนมาก (ร้อยละ 22.0) ปัญหาการเลือ ก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 18.7) เป็นต้น 

2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องขอรับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายต่าง  ๆ จ านวน
มาก ท าให้ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน บางหน่วยงานต้องติดต่อหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปติดต่อ  
ณ สถานที่ราชการ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  ก าหนดประเภทของกิจการ 
บางกิจการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ 
(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ (2) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และ (3) การประกอบกิจการ
สถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เป็น “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งมีปัญหาด้านการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับด้านกฎหมายสาธารณสุขและมีภารกิจจ านวนมาก 

4) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ า พุร้ อนจ านวนมากกระจายอยู่ ใน  
27 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ แต่เนื่องจาก  
การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง และส่วนใหญ่อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีภารกิจ  
หลายด้าน ท าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

5) ผลจากการระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทย 
จ านวนมากต้องปิดกิจกรรม และเลิกจ้างพนักงานนวด ท าให้พนักงานต้องหางานและอาชีพใหม่ ซึ่งบางส่วน 
ไม่ประสงค์ที่จะกลับมาท างานพนักงานนวดอีก และบางส่วนไปท างานในต่างประเทศ เมื่อสถานประกอบการ 
สปาและนวดแผนไทยกลับมาเปิดให้บริการใหม่หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง เกิดปัญหาขาดแคลน
พนักงานนวด เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจและส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ 
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6) ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่สนใจบริการด้านสุขภาพ
มากขึ้น ท าให้โรงแรมจ านวนหนึ่งมีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการให้เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
hotel) แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการด าเนินการ และขาดเงินทุนในการปรับปรุงกิจการ 

7) จากการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ทุกภูมิภาค 12 จังหวัด 
พบว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเป็นสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก 
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เช่น น้ าพุร้อน เกลือคุณภาพ โคลนคุณภาพ อาหารสุขภาพ ต ารับยา
แพทย์แผนไทย สมุนไพร เป็นต้น แต่ขาดการรวบรวม คัดเลือก วิจัยและพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ท าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้บางส่วนสูญหายไปกับตัวบุคคล บางส่วน
ถูกน าไปวิจัยต่อยอดและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของภูมิปัญญาทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ 

8) โดยที่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มักมีข้อจ ากัด 
ในด้านการขาดต้นแบบในการน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมักด าเนินการตามความคิดเห็นของผู้น าหรือสมาชิกกลุ่มหรือ
การลอกเลียนแบบ ท าให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของพ้ืนที่ออกมาได้เท่าที่ควร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน จึงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐจัดท าต้นแบบการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชุมชน น าไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้แรงงานจ านวนมากเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน จึงเกิด 
การขาดแคลนแรงงานในธุรกิจประเภทสปาและนวดแผนไทย และยังมีธุรกิจสุขภาพอีกหลายประเภทที่ควร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ปัจจุบันยังขาดทิศทางการพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ จึงอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระยะยาว 

10) ประเทศไทยมีภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพจ านวนมาก ซึ่งจ านวนหนึ่งได้ถูกบุคคลอ่ืนน าไปศึกษาวิจัยและจดสิทธิบัตร ท าให้
เจ้าของภูมิปัญญาที่แท้จริงเสียสิทธิ์ นอกจากนี้ บางส่วนขาดการถ่ายทอดเพ่ือรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ท าให้
สูญหายไปพร้อมกับหมอพ้ืนบ้าน และบางส่วนมีข้อจ ากัดในการพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจด้วยไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

11)  การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐซึ่งด าเนินการในรูปแบบโครงการมีระยะเวลาจ ากัด 
ซ้ าซ้อน งบประมาณจ ากัด และมักขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ ท าให้ผลลัพธ์ของการพัฒนา 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและมักไม่ยั่งยืน 

12)  ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่าร้อยละ 42.8 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ของภาครัฐ  
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ไม่ทราบว่ามี โครงการ/กิจกรรม สูงถึงร้อยละ 71.9 สะท้อนให้ เห็นถึง  
การประชาสัมพันธ์ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้บางส่วนขาดโอกาสในการพัฒนา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 6 
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13)  ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 89.2 มีปัญหาหรืออุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
โดยปัญหาอันดับแรก ด้านการเงิน (ร้อยละ 54.3) ด้านการตลาด (ร้อยละ 42.0) ด้านการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 
(ร้อยละ 10.1) เป็นต้น 

14) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ สมุนไพร ภูมิปัญหาแพทย์แผนไทยและอาหารสุขภาพ  
ที่สามารถพัฒนาเป็นบริการเชิงสุขภาพที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ที่มีข้อจ ากัดด้านการตลาด ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการขาดเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงมีการร้องขอให้ภาครัฐช่วยด้านการตลาดในรูปแบบของทาง
ออนไลน์และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่สนใจใช้บริการ ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการ 
เชิงสุขภาพเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและครอบคลุมทุกประเภท 

15)  จากการรับฟังความคิดเห็นในหลายเวทีมีการกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการขอใบอนุญาต 
อย. ทั้งในด้านการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน ท าให้การขอใบอนุญาตต้องใช้
เวลานาน ในขณะที่หากจ้างผู้ให้บริการด าเนินการก็จะรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างสาธารณสุข
จังหวัดที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในด้านการสื่อสาร
และการขาดเครื่องมือที่จะท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน สามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง 

16) ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการสปา และผู้ประกอบการนวดแผนไทย จ านวนมากที่หลีกเลี่ยง 
การขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีการแอบแฝงขายบริการ
ทางเพศ และใช้พนักงานบริการนวดที่ไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปาและ 
นวดแผนไทย 

17)  จากความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดท่องเที่ยว  
ทางทะเล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบันยังมีการปล่อยน้ าเสียที่เกินก าลังความสามารถในการบ าบัดของระบบบ าบัด
น้ าเสียของจังหวัดลงทะเล และมีร้านอาหารจ านวนหนึ่งที่ปล่อยน้ าเสียลงทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและท าลายทรัพยากรทางทะเล ซึ่งยืนยันได้จากในช่วงเกิดโรคโควิด -19 ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยว
หยุดชะงักลง พบว่ามีคลองท่ีติดกับทะเลมีสภาพที่ดีข้ึนมาก ทั้งสีกลิ่น และสัตว์น้ า 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ระยะเร่งด่วน 

1) ควรออกกฎกระทรวงแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริม
ความงาม พ.ศ. 2560 เพ่ือ ก าหนดมาตรฐานส าหรับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา กิจการ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นวดเพ่ือสุขภาพ และกิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดย่อย และ
วิสาหกิจชุมชน ให้แตกต่างจากวิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานให้
ชัดเจน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบการ และ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดมาตรฐานส าหรับสถานประกอบการแต่ละขนาดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดย่อยและวิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2) ควรออกกฎกระทรวงแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง พ.ศ. 2563 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานส าหรับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ให้แตกต่างจากวิสาหกิจขนาดกลาง และ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ควรก าหนดรายละเอียดมาตรฐานให้ชัดเจน เพ่ือลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขอรับใบอนุญาตของผู้ประกอบการ และส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ก็ควรขยายระยะเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง 
เพ่ือให้รายที่ยังไม่พร้อมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น โดยให้สถานประกอบการเหล่านี้มาจดแจ้งไว้ก่อน เพ่ือให้มี
ฐานข้อมูลส าหรับด าเนินการต่อไป 

3) ควรออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กิจการแพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงานบริการ (พนักงานนวด และ
พนักงานที่ไปบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) ไปให้บริการนอกสถานที่ เป็นกิจการที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ ประเภทแพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงานบริการไปให้บริการนอกสถานที่ ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจากผู้อนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  
แบบใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งควรจะต้องก าหนดถึงคุณสมบัติของพนักงานนวด 
หน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้รับอนุญาต ผู้ด าเนินการ และ ผู้ให้บริการ รวมทั้งควรก าหนดให้ผู้รับอนุญาต
จะต้องแสดงมาตรการการควบคุมไม่ให้เกิดการแอบแฝงขายบริการทางเพศตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

4) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์
จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนอกสถานประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5) ควรแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 
ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ 
และผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้ว
เสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินหนึ่งครั้ง ระยะเวลา 
ไม่เกินสามสิบวัน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกกฎระเบียบและจัดหาเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวก
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในการตรวจประเมินผ่านทางระบบออนไลน์ โดยให้ลงพ้ืนที่เฉพาะกรณีจ าเป็น หรือการตรวจภายหลังโดยให้
ผู้ประกอบการรับรองความถูกต้อง รวมทั้งการให้หน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (Certify Body) เป็นผู้ด าเนินการแทนในส่วนของการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

6) ควรแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดยผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น
ที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก  
ไม่เกินหนึ่งครั้ง ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 

7) ควรออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามความใน (1) ของบทนิยามค าว่า “สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ” ในมาตรา 3 และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 ก าหนดให้น้ าพุร้อน เป็นสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
การให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทน้ าพุร้อนเพ่ือสุขภาพ 

8) ควรออกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 มาตรา 20 และมาตรา 22 ของพระราชบัญญติ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 แก้ไขให้การยื่นขอรับใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สามารถยื่นขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ืออ านวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแก่  ผู้รับอนุญาต ผู้ด าเนินการ ผู้ให้บริการ โดย  
“ผู้รับอนุญาต” ให้แก้ไข กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 
กรณี“ผู้ให้บริการ” ให้แก้ไข กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ.2560 และกรณี “ผู้ให้บริการ” ให้แก้ไข กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560  

9) ควรร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระยะยาว 

10) ควรแก้ไขมาตรา 15 ยกเลิกข้อความในวรรคสองและวรรคสาม (ข้อความวรรคสอง: ผู้รับ
อนุญาตผู้ใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม  ข้อความวรรสาม :  
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับแต่  
วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 9 
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11) ควรก าหนดหลักเกณฑ์การออกกฎหมายรอง ให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือให้กฎหมายรองไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มากเกินความจ าเป็น 

2.2 ข้อเสนอแนะนโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ระยะเร่งด่วน 

1) ควรด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ โดยการทบทวนกฎระเบียบ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ให้กระชับ มีเท่าที่จ าเป็น การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
สารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การยื่นเรื่องเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/ขอใบแทนต่าง ๆ การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการค้นหา การสร้าง
สื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้มีหลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการน าระบบการส ารวจข้อมูลทางออนไลน์มาใช้ในการให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ประเมินผลการให้บริการของหน่วยงาน แล้วสามารถส่งผลการประเมินโดยตรงไปที่หน่วยงาน ผู้ให้บริการ และ
หน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้สามารถติดตามการท างานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ได้แบบ Real time และ
ต่อเนื่อง 

2) ควรพัฒนาระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน โดยให้มีระบบสารสนเทศกลางที่ให้
ผู้ประกอบการฯ สามารถยื่นผ่านระบบกลาง และระบบกลางจะส่งค าขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารต่าง ๆ  
ไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการพิจารณาอนุญาต และให้ผู้ประกอบการฯ สามารถ
ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบกลางนี้ 

3) ควรพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรี ยนรู้ 
ได้ง่ายเกี่ยวกับบริการเชิงสุขภาพที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก  

ระยะยาว 

4) ควรจัดท าหลักเกณฑ์ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาบริการแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าพุ
ร้อนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ โดยให้ก าหนดเงื่อนไขด้านการลงทุน การรักษาสิ่งแวดล้อม       
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ าพุร้อน การให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อน 

 
2.3 ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ระยะเร่งด่วน 

1) ควรจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสาขาท่ีขาดแคลนอย่างเร่งด่วน 
เช่น พนักงานนวดในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอเพ่ือรองรับ
การกลับมาเปิดให้บริการของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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2) ควรจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงแรมให้เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดให้มี  
ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความรู้และเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน า  
ด้านการตลาด รวมทั้งร่วมมือกับธนาคารของรัฐ ในการสนับสนุนด้านสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ าแก่โรงแรม 
ที่เข้าร่วมโครงการ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอาจพิจารณาทบทวนผ่อนปรนหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
สถานบริการสุขภาพเพ่ือให้สามารถปรับปรุงเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ 

3) ควรด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้สู่ระดับเชิงพาณิชย์ 
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในสถาบันการศึกษาภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ในการรวบรวม คัดเลือก ศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ 

4) ควรจัดท าโครงการต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาต้นแบบ 
ที่เหมาะสมในระดับชุมชนหรือระดับพ้ืนที่ ซึ่งนอกจากการพัฒนาเชิงกายภาพแล้วจะต้องครอบคลุมถึงด้าน  
การบริหารจัดการและการตลาดด้วย เพ่ือให้ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
ในแต่ละชุมชนหรือแต่ละพ้ืนที่ โดยมีการจัดท าคู่มือและวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชุมชน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินการด้านการตลาด 
เพ่ือขยายผลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชุมชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว  
เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

5) ควรจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
โดยครอบคลุม (1) การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพ และหลักสูตรเฉพาะ 
ด้านส าหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรในต าแหน่งงานหลักของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และ (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิต
และพัฒนาก าลังคนเฉพาะทางในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

6) ควรด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแพทย์แผนไทยให้สามารถพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย การศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อต ารับยาและสามารถ
น าไปจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการช่วยเหลือให้เจ้าของภูมิปัญญาสามารถจดสิทธิบัตร ตลอดจนพิจารณา
ออกกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ชาวต่างชาติมีการน าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยไปวิจัยและจดสิทธิบัตร 

7) ควรปรับรูปแบบการพัฒนาโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ของแต่ละจังหวัด ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒ นา 
การท่องเที่ยว รวมทั้งวางกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ร่วมกัน 
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผ่านโครงการที่ริเริ่มและด าเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่งควร
เป็นชุดโครงการที่มีการด าเนินการในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี โดยภาครัฐท าหน้าที่สนับสนุนงบประมาณ ก ากับ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ  
ในระดับพ้ืนที่ เช่น สมาพันธ์ SME หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมการพัฒนาชุมชน องค์การบริการส่วนต าบล เป็นต้น ในการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหิจ  
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้ส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการและกิจกรรมของภาครัฐ โดยจัดท าเป็น LINE กลุ่ม, กลุ่มบน Facebook หรือ Application ส าหรับ
รวบรวมโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

9) ควรด าเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การเงินของภาครัฐ กับหน่วยงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และวิสาหกิจชุมชน ในการบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฯ ในด้านการตลาด การผลิต      
การบริหารจัดการ เป็นต้น เข้ากับการเพ่ิมโอกาสการรับสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการฯ ที่มีผล  
การพัฒนาที่ผ่านการประเมินจะได้รับการพิจารณาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ า เงื่อนไขผ่อนปรน จากสถาบัน
การเงินที่เข้าร่วมโครงการ 

10) ควรจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและน าเสนอบริการเชิงสุขภาพของ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยเว็บไซต์ต้องได้รับการออกแบบให้สวยงาม น่าใช้ สะดวกในการใช้ ประสิทธิภาพ
สูง สามารถแสดงและค้นหาบริการเชิงสุขภาพภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ประเภทบริการ พ้ืนที่ ระดับราคา 
มาตรฐาน รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น รวมทั้งการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ท ากิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการในการน าบริการเชิงสุขภาพขึ้นบนระบบ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  

11) ควรจัดท าสื่อส าหรับการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายส าหรับกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
รวมทั้งจัดท าต้นแบบที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ง่าย และการจัดท าหลักสูตรการเรียนทางออนไลน์ให้ผู้สนใจ
ขอรับใบอนุญาตได้เรียนรู้ก่อนด าเนินการลงทุนหรือจัดท าเอกสารขอรับใบอนุญาต 

12) ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้บริการในกิจการสปาและกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการจัดท าตราสัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถ
แบ่งแยกระหว่างกิจการสปาและกิจการนวดเพ่ือสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต กับที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เพ่ือให้
สามารถเลือกใช้บริการ และสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการร่วมมือกับองค์กร  
ผู้ประกอบธุรกิจสปาและนวด ในการจัดท าเครื่องหมายมาตรฐานส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสปาและนวดที่ผ่าน
การประเมินตามมาตรฐาน 

13) ควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสียลงทะเลในจังหวัดชายทะเลในภาคใต้
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 

บทที่ 1 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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บทที่ 1 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

การประกอบธุรกิจของ SMEs มีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยมาอย่างยาวนาน และ 
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs จึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญด้วยเช่นกัน 
และการพัฒนาการประกอบธุรกิจของ SMEs จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
กฎหมาย ซึ่งสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมและปรับปรุง  
การประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่างได้ด าเนินการจัดตั้ง
หน่วยงาน ส่วนงาน หรือมอบหมายให้คณะบุคคล หรือบุคคลต่าง ๆ เพ่ือก ากับดูแลงานด้านกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ SMEs ซึ่งรวมทั้งการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 จัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสสว.  ขึ้น เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางประสานระบบการท างานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน  

ช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 สโควิด 19   
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง รัฐบาลจึงต้องก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังที่ปรากฏในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล  
มาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2554 - 2565 โดยก าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษในช่วงระยะ 2 ปีนี้ เพ่ือฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนน าเงื่อนไข  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นจุดเปลี่ยนในการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ 
Resilience” โดยเฉพาะประเด็นพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
สLocal Economy) เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญและโอกาส  
ทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นท่ี ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สSMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมกับ 
การกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จึงมี 
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SMEs โดยการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานด้วยการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อตลาดแรงงาน และ
ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบ เพ่ือขจัดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs  

ดังนั้น สสว. จึงประสงค์จะศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย  
ในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยศึกษาทั้ง
ในภาพรวมเกี่ยวกับประกอบธุรกิจดังกล่าว และเจาะลงลึกในรายละเอียดของกฎหมายเฉพาะบางฉบับ หรือ
กฎหมายในกลุ่มที่มีความส าคัญ และมีผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ  ซึ่งผลที่ได้รับจาก 
งานศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลและแนวทางในการที่ สสว. จะน าไปเสนอแนะและผลักดันให้รัฐบาลหรือหน่วยงาน
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขหรือให้มีกฎหมายใหม่เพ่ิมขึ้น หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริม SMEs  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

ส2  เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร ให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ MSME สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล 

กรอบการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ค่านยิมและวัฒนธรรม  
 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในการศึกษาครั้งนี้ พ้ืนที่ด าเนินการจะครอบคลุมไม่น้อยกว่า 7 จังหวัด ใน 7 ภูมิภาค โดยมีเกณฑ์ 
การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการคือ จังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสูงสุดของแต่ละ
ภูมิภาค ใน 7 ภูมิภาค ของปี พ.ศ. 2562 สช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากช่วงตั้งแต่ 
ปี 2563 – 2564 มีการจ ากัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศ  ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
  

- กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 
และ
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร 

- ส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์

เชิงลึก 
- การประชุม 

กลุ่มย่อย 

- การศึกษา
เปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 

 

ข้อเสนอ 
การปรับปรุง
กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยงานภาครัฐ 
- ผู้ประกอบการ 

SMEs ใน
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ 
- ผู้ประกอบการ 

SMEs ใน
อุตสาหกรรม
การแพทย์ 
ครบวงจร 

ปัญหาและ
อุปสรรคจาก
การใช้บังคับ 
กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรม
การแพทย์ 
ครบวงจร 
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

หลายคนอาจเข้าใจค าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม 
Global Wellness Institute (GWI) ได้แสดงรูปภาพให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Tourism) กับการท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical Tourism) ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับสุขภาพ (Health Continuum) ที่อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวทั้งสองรูปแบบเป็นองค์ประกอบของ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) โดยการท่องเที่ยวทางการแพทย์ เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ใด
สถานที่หนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการมีสุขภาพทรุดโทรม การเจ็บไข้ได้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับ
การบ าบัดรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายได้เมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาล 
ในประเทศของตน ในขณะที่ บริบทของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเดินทางไม่ว่าจะเพ่ือ  
การพักผ่อนหย่อนใจหรือการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ  ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมในเรื่องของการรักษาไว้หรือ
ยกระดับความอยู่ดีมีสุขที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย ใจ จิตวิญญาณ หรือสภาพแวดล้อม ในลั กษณะ 
การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Health) ที่นักท่องเที่ยวต่างแสวงหาสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ประสบการณ์ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกมี การน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวเนื่องหรือคาบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอยู่หลากหลายเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม  
ยังมีบางกิจกรรมที่เหลื่อมกันระหว่างการท่องเที่ยวทั้งสองประเภทนี้ เช่น การตรวจสอบ DNA หรือการตรวจ
ร่างกาย เป็นต้น แต่โดยทั่วไป ประเภทของนักท่องเที่ยว ลักษณะของกิจกรรม การให้บริการ รูปแบบธุรกิจ 
และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกัน  

 
 
  



รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 15 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

1. นิยามความหมาย 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมาย
ว่า การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
และวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพ่ือท า
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพ 
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย 
การรักษาพยาบาล และอ่ืน  ๆ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ  
และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สHealth Tourism) จึงมีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบ าบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตให้สดชื่นผ่องใสเป็นการเพิ่มพูนพละก าลังให้สมบูรณ์แข็งแรงปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล1 
 
2. รูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) สามารถแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของก าหนดการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจ าแนกออกเป็น  
2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

(1) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจโดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในที่พักแรมหรือนอก 
ที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร
การบริการสุคนธบ าบัด สAroma Therapy) และวารีบ าบัด สWater Therapy) การอาบน้ าแร่หรือน้ าพุร้อน 
การฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตนการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสน์ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
และอ่ืน ๆ 

(2) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้ วิถีชีวิตและพักผ่อน  
หย่อนใจโดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับบริการบ าบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาลและ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริง เช่น การตรวจร่างกาย  
การรักษาโรคต่าง ๆ การท าฟันและการรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงามการผ่าตัดแปลงเพศ และ 
อ่ืน ๆ เป็นต้น  

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Economy) จากการก าหนดนิยามความหมายโดย GWI ที่ประกอบด้วย 11 อุตสาหกรรม2 ได้แก่  

                                                           
1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อา้งใน http://www.thaitravelhealth.com  
2 Global Wellness Institute (December 2021). The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID. 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGllMLLQTMdtfbTfSmwfVBnFVrP?projector=1&messagePartId
=0.5 
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(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (Wellness Real Estate) เป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้าง
ที่พักอาศัย และสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท างาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานพยาบาล เป็นต้น ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่การออกแบบ วัสดุที่ใช้ เครื่องใช้ต่าง ๆ การก่อสร้าง การให้บริการ  
และ/หรือการจัดโปรแกรมต่าง ๆ  

(2) กิจกรรมทางกายภาพ (Physical Activity) เป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมทางกายภาพ
ในช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นกีฬา ฟิตเนส การเคลื่อนไหวทางด้านจิตใจ เป็นต้น โดยแบ่ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 

(3) การกินเพื่อสุขภาพ โภชนาการ และการลดน ้าหนัก (Healthy Eating, Nutrition, Weight 
Loss) เป็นการใช้จ่ ายที่ เกิดขึ้นกับการซื้อวิตามินและอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์โภชนาการทาง  
การกีฬา การใช้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับการลดน้ าหนัก และการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุว่าเป็น
อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือบ ารุงสุขภาพ 

(4) การส่งเสริมสุขภาพทางใจ (Mental Wellness) เป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการ 
รวมทั้งประสบการณ์ที่จะได้รับ ประกอบด้วย การปรับปรุงสุขภาพด้วยตนเอง การท าสมาธิและจิตใจให้ สงบ 
ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการท างานของสมองให้สดชื่นด้วยโภชนเภสัช (Nutraceuticals  และพฤกษศาสตร์ รวมทั้ง
การก าหนดสติ ความว่างเปล่า และการนอนหลับที่ดี 

(5) สุขภาพในที่ท้างาน (Workplace Wellness) เป็นการใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม บริการ 
กิจกรรม และเครื่องมืออุปกรณ์ โดยนายจ้างที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยให้กับ
ลูกจ้าง ซึ่งมักจะออกมาในรูปของการสร้างความตระหนักเห็นความส าคัญ การให้ความรู้ความเข้าใจ และ  
การสร้างแรงจูงใจที่กระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ช่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

(6) การแพทย์ เชิ งป้องกัน และการแพทย์ เฉพาะบุคคล (Public Health, Prevention, 
Personalized Medicine) เป็นการใช้จ่ายในบริการทางด้านการแพทย์ที่มุ่งเน้นทางด้านการรักษาคนที่มี
สุขภาพดี ป้องกันจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือการตรวจหาปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลลบต่อสุขภาพ เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การทดสอบการติดเชื้อ และการทดสอบพันธุกรรม เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการตรวจสอบ
เฉพาะบุคคลเพื่อหาวิธีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการตรวจสอบเป็นรายบุคคลดังกล่าว 

(7) การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แบบดั งเดิม (Traditional and Complimentary 
Medicine) เป็นการใช้จ่ายที่เกิดกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ระบบ สินค้าและบริการ หรือการดูแลสุขภาพที่อยู่
บนพ้ืนฐานของความเชื่อและจิตใจที่มีการปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์  
แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตก หรือ ระบบการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วไป ตัวอย่างของ
การแพทย์แบบดั้งเดิม เช่น ศาสตร์การแพทย์แนวธรรมชาติ (Homeopathy) ธรรมชาติบ าบัด (Naturopathy) 
การแพทย์แผน Osteopathy การนวดจัดกระดูก (Chiropractic) การฝังเข็ม (Acupuncture) ยาจีนดั้งเดิม 
อายุรเวท ต าหรับยาของชาวมุสลิม (Unani Medicine) เป็นต้น 

(8) ความงามและการดูแลรายบุคคล (Personal Care and Beauty) เป็นการใช้จ่ายเพ่ือ 
ความงามและบริการของร้านท าผม สไม่รวมสปา  สินค้าและบริการส าหรับดูแลรักษาผิวพรรณ เส้นผม และเล็บ 
เครื่องส าอาง อุปกรณ์อาบน้ า และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัวอ่ืน ๆ 
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(9) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมค่าที่พัก 
อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมและทัศนศึกษา การชอปปิง และค่าขนส่งเดินทางในประเทศ ซึ่ง GWI ได้แบ่ง
ประเภทของการเดินทางเพ่ือส่งเสริมสุขภาพไว้ 2 ประเภทคือ Primary Wellness Travel ที่กล่าวถึง 
การเดินทางท่ีก าหนดด้วยตนเองจากแรงจูงใจที่ต้องการเดินทางเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งรูปแบบการเดินทาง
ที่มักจะเดินทางด้วยตนเอง การเลือกจุดหมายปลายทาง และกิจกรรมที่จะท ากับอีกประเภทหนึ่งคือ 
Secondary Wellness Travel ที่เป็นการเดินทางที่การส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่วัตถุประสงค์แรกของการเดินทาง 
แต่เป็นเพียงทางเลือกและกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในการเดินทาง เนื่องจากนักเดินทางต้องการรักษาสุขภาพที่ ดี 
และการใช้ชีวิตที่ไม่ท าร้ายสุขภาพให้แย่ลงกว่าเดิมในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของตน  

(10) สปา (Spas) รวมรายได้ที่เกิดจากสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสปาในทุกประเภท ได้แก่ 
Day/Club/Salon Spas Hotel/Resort Spas Destination Spas และรีสอร์ท เ พ่ือการส่ ง เสริมสุขภาพ 
และอนามัย สปาทางการแพทย์ สปาน้ าแร่และน้ าพุร้อน สปาเรือส าราญ และอ่ืน ๆ 

(11) น ้าแร่และน ้าพุร้อน (Thermal/Mineral Springs) คิดจากรายได้ของธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพ สันทนาการ และการฟ้ืนฟูร่างกาย ที่ใช้น้ าในสถานที่เฉพาะ ได้แก่ น้ าแร่ น้ าพุร้อน และ 
น้ าทะเล 

ดังนั้น การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ สHealth Tourism  ครั้งนี้จะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ สWellness 
Tourism  และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สMedical Tourism  เพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไข หรือ
ลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการประเภทดังกล่าวสามารถประกอบกิจการและเติบโตได้ 
 
3. ภาพรวมและสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

3.1 กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) จะมีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม ซึ่งยากที่จะแยกแยะออกมาโดยเฉพาะ       
ดังแสดงให้เห็นได้จากรูปข้างล่างนี้  
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จากข้อมูลของ GWI ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยมอยู่ใน 
อันดับที่ 15 ของโลก หรือคิดเป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยมี
ประเทศรองลงมาจากไทยในภูมิภาคเดียวกันคือ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ด้วยจ านวนครั้งของการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 6.5 ล้านครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 4.7 พันล้านดอลลาร์ 
ซึ่งลดลงจากปีก่อนเหตุการณ์โควิด-19 ที่มีค่าใช้จ่าย 12.0 พันล้านดอลลาร์ และ 16.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 ตามล าดับ โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อยละ 18.3 ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2560-2562 และลดลงสูงมากเช่นกันในอัตราร้อยละ 72.3 จากปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สปา จัดได้ว่าเป็น
ประเภทของการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย โดยจากข้อมูล
ของ GWI ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเป็นตลาดของกิจกรรมสปาอันดับที่ 15 ของโลกเช่นกัน โดยมีรายได้ 
1.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 35.4 เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ถึงแม้ในช่วงก่อนหน้า สปี พ.ศ. 2560-2562  สปาของไทยมีรายได้สูงถึง 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3  
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในหนังสือ “สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey to 
Thailand Health Tourism EP1”3 ได้กล่าวถึงแนวโน้มมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทย 
จากการคาดการณ์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการมีจุดแข็ง 
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ความโดดเด่นในด้านการให้บริการเมื่อเทียบกับชาติอ่ืน ๆ 
และการมีผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของประเทศที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก เช่น การนวด  แผนไทย การใช้สมุนไพรและ 
พืชพรรณธรรมชาติ ดูแลสุขภาพและความงาม การใช้ธรรมชาติบ าบัดส าหรับแต่ละบุคคล เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา  
มีผู้ประกอบการหลายรายของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านบริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากหลาย
ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงศักยภาพด้านธุรกิจสปาผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล รายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อาทิ Chiva Som international Health Resort,  
The Sanctury Thailand, Kamalaya Koh Samui, Amatara Wellness Resort, The Spa Koh Chang 
Resort, Ping Nakara Spa, Rarin Jinda Spa Resort ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
สปาของ Panpuri, THANN, RYN เป็นต้น โดยประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องกันมาตลอดทุกปี ส่งผลให้ประเทศไทยจัดได้ว่ามีศักยภาพในการตอบโจทย์  
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้ในทุกมิติ ทั้งสุขภาพร่างกาย สBody) สุขภาพจิตใจ (Mind) 
และสุขภาพของจิตวิญญาณ สSpiritual) จุดเด่นที่ส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพก็คือ  
การนวดไทยและสปาเพ่ือสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมกว่าที่อ่ืน ๆ ทั้งทรัพยากรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ที่มีความหลากหลายชวนให้สนใจ ความหลากหลายของบริการสปาและอัตลักษณ์การนวดของประเทศไทยได้
สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ทั้งด้วยการสร้างสรรค์คอร์สและรูปแบบบริการที่มีมากมาย  และด้วยความเชี่ยวชาญ 
แต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน ในการให้บริการด้วยหัวใจไทย สThainess) ของผู้ให้บริการ จากการส ารวจทาง
การตลาดโดยทั่วไปพบว่า ประเภทของสปาที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการสามอันดับแรกคือ Day Spa  
สปาระยะสั้นไม่มีห้องพักค้างคืน ระยะเวลาการใช้ 1-2 ชม. รองลงมา ได้แก่ Medical Spa สปาบ าบัดสุขภาพ
และเพ่ือความงาม และ Resort & Hotel Spa สปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ท ตามล าดับ นอกจากนั้น  
ยังมีรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน อาทิ ทัวร์แพทย์
แผนไทย เยี่ยมชมวัดโพธิ์ ทัวร์สวนสมุนไพร สวนเกษตรต่าง ๆ ชิมและลองท าอาหารจากสมุนไพร การเรียนรู้
ภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ การอบสมุนไพร การประคบ การฝึกฤาษีดัดตน การท าสมาธิ  
การชมและสาธิตการท าเครื่องดื่มน ้าสมุนไพรชนิดต่าง ๆ การปรุงอาหารให้เป็นยา ทัวร์น ้าพุร้อนและอาบน ้าแร่ 
ทัวร์ฝึกสมาธิและสวดมนต์ภาวนาเพ่ือสร้างความสงบของจิตใจ และทัวร์แหล่งธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ 
เป็นต้น 

นอกจากนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในบทความเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Tourism)” ได้สรุปถึงโอกาสและความพร้อมของประเทศไทยที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ 

 ภาครัฐเห็นความส าคัญของการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ และ 
มีการก าหนดและด าเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดตลาดและ
                                                           
3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สสิงหาคม 2564 . สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey to Thailand Health Tourism EP1. 
http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/wp-content/uploads/2021/09/The-Journey-To-Thailand-Health-Tourism-EP.1.pdf 
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ยกระดับบริการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค  
(Medical Hub) ต่อเนื่องมาจนถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
(Medical Hub) ระยะ 10 ปี สพ.ศ. 2560–2569) ภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2570 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)  

 มี เจ้าภาพหลักคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ  
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สททท.  ได้
ส่งเสริมรีสอร์ทส่งเสริมสุขภาพและสปาจ านวน 41 แห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการนวด  
แผนไทยแบบดั้งเดิม ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
ในการเสนอคุณประโยชน์ของการนวดแผนไทยเพ่ือช่วยผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและลดความตึงเครียด
ทางด้านจิตใจ รวมทั้งสามารถลดปัญหาไมเกรน อาการเคล็ดขัดยอกและฟกช้ า ความกระวนกระวายใจ และ
ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของร่างกาย นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ า พุร้อน  
ด้วยการจัดท าโครงการน าร่องที่เรียกว่า “เมืองสปา” (Spa City) ที่ต าบลคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ และ
ปัจจุบัน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข4 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับสัมผัสเสน่ห์ของ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและกัญชา  
ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์และเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกับ  
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ในการน าเสนอบริการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
การจับคู่ธุรกิจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชา 

 มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ สมาคมสปาไทย ที่ท าหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสปาและสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพมาตรฐานบริการ โดยการจัดฝึกอบรมพนักงาน      
การบริหารจัดการกิจการสปา และการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก มีการจัดประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้
การรับรองแก่บริการสปาที่มีมาตรฐานและมีการปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีสมาคมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
สมาคมนวดแผนไทย สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ
สุขภาพไทย เป็นต้น  

 ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น 5 แบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ส1  แหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ความงดงามตามสภาพธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น น้ าพุร้อน น้ าแร่ โคลน 
หินแร่  สมุนไพรชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ส2  แหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มนุษย์สร้าง  เช่น  
สถานประกอบการสปา ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ โรงแรมและรีสอร์ทที่ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
                                                           
4 แนวหน้า ส2564 . 2 กระทรวงจับมือเปิดมิตใิหม่ขบัเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ. https://www.naewna.com/relation/537646 
5 ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ ส2561 . การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย . เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 187 เดือนมีนาคม 2561 ส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎร 
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และ ส3  แหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และมี 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ บ าบัด รักษา หรือช่ วยให ้
ผ่อนคลาย รวมทั้ง มีการออกแบบหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพเป็นของตนเอง  

 ประเทศไทยมีรูปแบบการบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายเป็นอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น การนวดประคบ การรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านที่สามารถน ามาพัฒนาและเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเฉพาะสปาและนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  
เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณสมัย นอกจากนั้น การให้บริการที่มีน้ าใจไมตรี อัธยาศัย และมารยาทแบบไทย 
(Thainess) เป็นจุดขายในการให้บริการซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับบริการทั้งคนไทยและต่างชาติ 

 ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวที่กระตุ้นให้เกิดความสะดวกสบายแก่
นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่ต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวไม่เพียงเพ่ือช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น แต่ยัง
ต้องการได้รับบริการท่องเที่ยวที่สามารถอ านวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื้อเชิญให้มี 
ความเพลิดเพลินโดยไม่ท าลายสุขภาพที่มีอยู่เดิม ทั้งในรูปของความสะดวกสบายในการเดินทาง ที่พักท่ีสะอาด
และได้มาตรฐาน อาหารที่อร่อยและถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย และการมีสถานที่และกิจกรรมที่ให้  
ความเพลิดเพลินและน่าสนใจ 
 

3.2 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

1) ประเทศไทยจัดได้ว่ามีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เมื่อพิจารณาจาก 

 จ้านวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากรายงานการศึกษาของ ททท. ดังกล่าว ได้ระบุถึง
จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา  สก่อนสถานการณ์ COVID19)  
จากการศึกษาของชัยณรงค์ ศรีรักษ์ และปัทถาพร  สุขใจ ส2562) พบว่า การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี จากจ านวน 137,000 คนในปี พ.ศ. 2550 เป็น 
444,000 คน ในปี พ.ศ. 2560 ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้ทางตรงประมาณ 70,000 ล้านบาท 
และรายได้ทางอ้อมกระจายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจด้านที่พัก  อาหาร สินค้าของที่ระลึก เป็นต้น  
อีกประมาณ 50,000 ล้านบาท ตลอดจนมูลค่าการใช้จ่ายในบริการแพทย์ทางเลือก เช่น นวดแผนไทย และสปา 
นอกโรงพยาบาล เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท รวมมูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากกว่า 1.4 แสนล้านบาทต่อปี  

 อันดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก จากการจัดล าดับในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
การท่อง เที่ ยว เชิ งการแพทย์ ของ เว็บ ไซต์  www.medicaltourism.com ซึ่ ง เป็น เว็บ ไซต์ ให้ ข้ อมู ล 
ด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับนานาชาติ ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 17 
ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลก  (Global Ranking) โดยปัจจัยส าคัญที่ ใช้ ในการจัดอันดับ ได้แก่  
สภาพแวดล้อมของประเทศ สล าดับที่ 36) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยู่เดิม สล าดับที่ 5) และ
คุณภาพของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก สล าดับที่ 15) 
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 ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งด้าน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย จากรายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ สMedical Hub) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศึกษาความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน สCompetitive Advantage) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ 
อินเดีย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ พบว่า ประเทศไทยมีจุดเด่นที่เข้มแข็งในหลายมิติ ได้แก่  การให้บริการและ 
การดูแล สService/Hospitality  คุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ สHR Quality  การประสานการท างาน
ร่วมกัน สSynergy/Strategy Partner) มีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย สAccessibility/Market Channel) และ 
มีราคาค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม สReasonable Cost) อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) จ านวนมากที่สุดในกลุ่มประเทศคู่แข่งดังกล่าว  
 

ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพ (Competitive Advantage)  
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

Competitive Advantage ไทย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ 
Service / Hospitality +++++ ++ + + + 
Ho-tech hardware ++++ ++++ ++ + +++ 
HR quality ++++ ++++ ++ ++ +++ 
JCI 61* 22 35* 06* 27 
Pre emptive move ++ +++ + ++ ++ 
Synergy / Strategy partner +++ ++ + + + 
Accessibility / Market channel +++ +++ + ++ ++ 
Reasonable cost ++++ ++ ++++ +++ ++ 

ที่มา : 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส2559 . “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ สพ.ศ. 2560-2569 ” 
2. เครื่องหมาย + หมายถึง การมี competitive advantage 

* ปรับปรุงข้อมูลจากเว็บไซต์ www.jointcommissioninternational.org (วันที่ 16 กันยายน 2563  

 

 ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย  จากการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก สIn-depth Interview) ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าภาพลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของประเทศไทยซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติให้เดินทางมาโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือการรักษาพยาบาลและใช้บริการด้านการแพทย์เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ ส1  ความเชื่อม่ันในการรักษา (Confidence in Medical Treatment) หรือการให้บริการของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ โดยปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายจะมีการสืบค้นข้อมูลก่อนการเลือกสถานพยาบาล และมักจะมี
การอ้างอิงแพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้แนะน าให้มาท าการรักษา และการที่สถานพยาบาลได้รับการยอมรับจาก
บริษัทประกันสุขภาพ สซึ่งมักจะพิจารณาจากมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์  เช่น Joint Commission 
International หรือ JCI เป็นต้น) ส2  บริการที่หลากหลายและราคาที่สมเหตุสมผล (Reasonable Price) 
หรือต่ ากว่าประเทศคู่แข่งในระดับมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน ส3  บริการที่น่าประทับใจ (Service and 
Hospitality) ที่ได้รับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถานพยาบาลและแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือน   
เป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่ดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือการรักษาพยาบาล ในทาง
กลับกัน สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความคาดหวังที่ส่งผลให้กระบวนการให้บริการหรือดูแลผู้ป่วยของผู้ให้บริการ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 24 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป จากบริการการท่องเที่ ยวเพ่ือรักษาตัวยังต่างแดน 
โดยเฉพาะการมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น แหล่งชอปปิง 
หรือแหล่งพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นต้น และ ส4  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ (Tourist 
Attraction) โดยเฉพาะการมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น 
แหล่งชอปปิงส าหรับกลุ่มตลาดตะวันออกกลางและจีน แหล่งพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติส าหรับกลุ่มตลาดยุโรป 
เป็นต้น 

 สถานบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีศักยภาพ จากฐานข้อมูลสินค้าบริการ
เพ่ือสุขภาพของประเทศไทยที่มีศักยภาพพร้อมน าเสนอขายต่อตลาดต่างประเทศ  ซึ่งได้รวบรวมโดยฝ่ายสินค้า
ท่องเที่ยว ททท. ในปี พ.ศ. 2552 สามารถจ าแนกประเภทการให้บริการได้  18 กลุ่ม สอดคล้องกับ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในหนังสือ “สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย The Journey to Thailand 
Health Tourism EP1” ที่ระบุว่า ประเทศไทยมี โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint 
Commission International Accreditation) จ านวน 69 โรงพยาบาล จัดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อันดับ 2 ของเอเชียรองจากประเทศจีน และ อันดับ 4 ของโลกรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน และ
ซาอุดิอาระเบีย สhealthmenowth.com.2019) นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2000 มากถึง 37 โรงพยาบาล รวมทั้ง โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลจาก ISQua (International 
Society for Quality in Healthcare) จ านวน 1,473 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด 
สสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล. 2564)  
 

สถานบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่มีศักยภาพ 

ล้าดับ ประเภทกลุ่มบริการ 
จ้านวนสถานบริการ 
ที่มีศักยภาพ (แห่ง) 

1 คลินิก / ศูนย์แพทย์ชะลอวัย 
Regenerative & Anti-Aging Clinics 

31 

2 รีสอร์ท ศูนยส์ าหรับการบ าบดัผูต้ดิแอลกอฮอล์และติดยา 
Rehabilitation & Drug Addiction Centers 

1 

3 รีสอร์ท และศูนยส์ าหรบัดูแลบริการผูสู้งอาย ุ
Senior Care Resorts 

1 

4 โรงพยาบาล / ศูนย์เฉพาะทาง 
Specialized Hospitals 

14 

5 โรงพยาบาลเด็ก 
Children Care Hospitals 

24 

6 โรงพยาบาลผูสู้งอายุ 
Elderly Care Hospitals 

3 

7 โรงพยาบาลและคลีนิกทันตกรรม 
Dental Hospitals / Clinics 

11 

8 โรงพยาบาลและคลินิกเลสิก และตา 
Lasik & Eyes Hospitals / Clinics 

10 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 25 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ล้าดับ ประเภทกลุ่มบริการ 
จ้านวนสถานบริการ 
ที่มีศักยภาพ (แห่ง) 

9 โรงพยาบาลและคลินิกศลัยกรรมแปลงเพศ 
SRS : Sex Reassignment Surgery Hospitals / Clinics 

6 

10 โรงพยาบาลและคลินิกส าหรับผู้มบีุตรยาก 
Fertility & IVF Hospitals / Clinics 

20 

11 โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม 
Cosmetic Surgery Hospitals / Clinics 

11 

12 แล็ปปฏิบตัิการทางการแพทย ์
Medical Labs 

5 

13 ศูนย์ / คลินิกสุขภาพเพศชาย 
Men Health Clinics 

9 

14 ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม 
Aesthetic & Dermatology Centers 

17 

15 ศูนย์รวมบริการสุขภาพ 
Health Complex 

6 

16 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบ าบัด 
Sport Medical & Rehabilitation Center 

5 

17 ศูนย์สเต็มเซลล ์
Cell Therapy Centers 

12 

18 สปาทางการแพทย ์
Medical Spa 

4 

ที่มา : ฝ่ายสินค้าท่องเที่ยว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. “โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สHealth Tourism)  
ของประเทศไทย” สข้อมูลล่าสุดปี 2552  

 ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกด้านวีซ่า เช่น การขยายระยะเวลาพ านักส าหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากประเทศจีน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม  
จาก 30 วัน เป็น 90 วัน การจัดให้มีวีซ่าเพ่ือการพ านักในราชอาณาจักรระยะยาวสูงสุด 10 ปี ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจาก ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมนี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สวีเดน และสหรัฐอเมริกา โดยในเบื้องต้น การขอรับอนุญาต 
จะได้รับการขยายระยะเวลา 5 ปี และจากนั้นขยายเพ่ิมเติมอีก 5 ปี สตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

2) ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของ
ประเทศไทย จากการรวบรวมข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า  

 ราคาค่าบริการในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการมากที่สุด 
ด้วยมองว่ามีราคาค่าบริการต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริการระดับเดียวกัน รองลงมา ได้แก่ ชื่อเสียงของ
สถานพยาบาลในประเทศไทย ชื่อเสียงของแพทย์ในประเทศไทย การแนะน าของแพทย์ภายในประเทศตนเอง 
การแนะน าของที่ปรึกษาด้านสุขภาพ/ ตัวแทนด้านสุขภาพ  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบริการทางการแพทย์เฉลี่ย / คน / ทริป สเฉพาะผู้ที่ใช้บริการ  
1  ค่าการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เป็นเงิน 2,010,000 บาท 
2  ค่าการรักษาโรคมะเร็ง เป็นเงิน 705,521 บาท 
3  ค่าการศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ เป็นเงิน 502,761 บาท 
4  ค่าการรักษาผู้มีบุตรยาก เป็นเงิน 484,563 บาท 
5  ค่าการป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ เป็นเงิน 139,989 บาท 
6  ค่าการรักษากระดูข้อต่อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เป็นเงิน 124,150 บาท 
7  ค่าทันตกรรม เป็นเงิน 29,023 บาท 
8  ค่าการตรวจสุขภาพ เป็นเงิน 26,254 บาท 
9  ค่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  15,056 บาท 

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส2562  

 โรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานบริการทางการแพทย์หลักที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม
ใช้บริการมากที่สุด มีเพียงส่วนน้อยมากที่คิดว่าจะใช้บริการจากโรงพยาบาลรัฐ คลินิกทั่วไป และคลินิก 
เฉพาะทาง ทั้งนี้ ประเภทของบริการที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการตรวจสุขภาพ รองลงมาป็นการใช้บริการ
ด้านการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น การรักษาโรคมะเร็ง การรักษากระดูก ข้อต่อ  เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ  
การป้องกันดูแลเส้นเลือดหัวใจ เป็นต้น 

สถานบริการทางการแพทย์ที่ชาวต่างชาตินิยมมาใช้บริการ 

 
ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2562 

3) ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ท่ีส้าคัญของประเทศไทย จากโครงการส ารวจข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก ปี 2562 ของ ททท. ซึ่งท าการส ารวจพฤติกรรมเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย พบว่า ประเทศส าคัญที่ส่งออกนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ประเทศไทยที่ระบุวัตถุประสงค์หลักต้องการใช้บริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา จีน 
บังคลาเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย โอมาน สหรัฐอเมริกา และคูเวต โดยภาพลักษณ์ของไทย 
ในตลาดส าคัญ อาทิ  

 จีน ชาวจีนส่วนใหญ่เห็นว่าญี่ปุ่นมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย ตามล าดับ โดยญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความโดดเด่น 
มากที่สุดในเกือบทุกด้าน สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีโดดเด่นด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และคุณภาพของ
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีโดดเด่นด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

1.07%

1.51%

4.72%

92.70%

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกทั่วไป

โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แพทย์และบุคลากร  ส่วนไทย เป็นประเทศที่มี จุดเด่นด้านคุณภาพของแพทย์และบุ คลากร และ 
ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเห็นว่าประเทศไทย มีมาตรฐานการ  ให้บริการทาง
การแพทย์ที่ดีและหลากหลาย พร้อมทั้งมีเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมกับสถานพยาบาลส่วนใหญ่ที่มี
การตกแต่งอย่างหรูหรา ให้บรรยากาศที่ดี ขณะที่ยังมีราคาที่ต่ ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน 

 ตลาดตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และคูเวต)  จากการศึกษา
เกี่ยวกับทัศนคติของชาวตะวันออกกลางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย  “Outbound Medical 
Tourism – Potential Traveler Understanding in UAE, Oman, Kuwait” ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย 
Euromonitor Consulting เมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่า ภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมาย
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางอยู่ในระดับที่ ดี ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทย 
มีการรักษาที่ก้าวหน้า สภาพอากาศเหมาะสม บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และราคา  
ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงนัก 

4) แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย ส่วนใหญ่ 
เห็นตรงกันว่าภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ในประเทศไทยจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มาก เนื่องจาก มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่  

 ศักยภาพด้านการควบคุมสถานการณ์ และความปลอดภัยจากวิกฤติ COVID-19  

 โรงพยาบาลเอกชนไทยมีความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก  

 โรงพยาบาลและโรงแรมมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์  
การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเป็นทางเลือกสถานกักกันโรคแห่งรัฐ Alternative State Quarantine  

 ประเทศคู่แข่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เช่น อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และละตินอเมริกาอย่างเม็กซิโก หรือบราซิล เป็นต้น  ต่างประสบปัญหารุนแรงกว่าประเทศไทย  
ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายทดแทนในฐานะประเทศที่มีความเสี่ยงต่ ากว่า 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาและใช้งานการรักษาผ่านระบบทางไกล สTelemedicine 
Telehealth  ที่มีแนวโน้มเป็น Megatrend ของโลก โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง  
ซึ่งท าให้แพทย์มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยชาวต่างชาติมากขึ้น โดยสามารถประเมินอาการและค่าใช้จ่าย  
ในการรักษาพยาบาลได้อย่างแม่นย า ส่งผลให้การเปิดรับผู้ป่วยชาวต่างชาติในโรคที่ซับซ้อนสะดวกยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการรักษาทางไกล อาจส่งผลให้การเดินทางของผู้ป่วยชาวต่างชาติบางกลุ่ม
ลดลง 

 ผู้คนมีความเป็นห่วงและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยมองหาการรักษาดูแลสุ ขภาพ 
เชิงป้องกัน สPreventive) และการแพทย์ผสมผสาน สIntegrative) มากขึ้น ร่วมกับความต้องการเดินทางมา
พักอาศัยระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย  

นอกจากนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในหนังสือ “สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย  
The Journey to Thailand Health Tourism EP1” ได้ระบุถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ได้รับ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 28 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ความนิยมมากที่สุดของประเทศไทย คือ การท าศัลยกรรมความงาม สCosmetic Surgery) การตรวจรักษา
โรคหัว ใจ การตรวจสวนหลอดเลือดหัว ใจ สCardiac Catheterization) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
สAnglocardiograms) การตรวจหลอดเลือดของหัวใจ สCardiovascular Procedures) การผ่าตัดผ่านกล้อง
เพ่ือลดขนาดกระเพาะอาหาร สGastric Bypasses) กลุ่มลูกค้าหลักของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ คือ  
ชาวตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตัวเลขรายได้จากนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25 - 27 ต่อปี และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของบริการ
ทางการแพทย์ของประเทศไทยจะอยู่ในราคาที่ต ่ากว่าในประเทศอ่ืน ๆ  เช่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา  
เป็นต้น ที่ต่ ากว่าประมาณร้อยละ 40-70 โดยมาตรฐานการให้บริการที่ดีเท่าเทียมกัน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สททท.  ได้จัดท าโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว  
เชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทย ปี 2563 โดยมองเห็นศักยภาพและโอกาสการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ของไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ านวนมหาศาล  
เพ่ือรองรับกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปี  
ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลมาจากหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สAged Society) ประชากรโลกมีแนวโน้มสูงวัย 
มากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยยืดเวลาช่วงชีวิตที่มีคุณภาพดีให้ยืนยาวขึ้น  
จากรายงานของ World Bank ระบุว่าในปี พ.ศ. 2560 ประชากรโลกมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ย 1,061 
ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี เพ่ิมข้ึนการใช้จ่ายด้านสุขภาพในปี พ.ศ. 2543 ส17 ปีที่แล้ว  ที่มีเพียง 475 ดอลลาร์
สหรัฐต่อคนต่อปี คิดเป็นเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่า ในขณะเดียวกัน น าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่าง
ประเทศที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลในรายงานของ World Travel & Tourism 
Council (November 2019) ระบุว่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากทั่วโลกมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นจาก 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2543 เป็นมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2560  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 29 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

มูลค่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ท่ัวโลก สหน่วย : พันล้านเหรียญสหรัฐ  

 
 

ประเทศจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีรายได้เกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2560  
คิดเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากทั่วโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.9 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ฝรั่งเศส มีรายได้ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส าหรับประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ส าคัญของโลก มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 
589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.0 ของรายได้จากการท่องเที่ยวที่ได้รับจากชาวต่างชาติ 

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560 
สมูลค่า : ล้านเหรยีญสหรัฐต่อปี  

 
ที่มา :  World Travel & Tourism Council (November 2019). “Medicial Tourism A Prescription for  

a Healthier Economy” 
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นอกเหนือจากการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์   
ยังเป็นตลาดที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นกัน โดยข้อมูล   
ปี พ.ศ. 2560 พบว่าชาวอเมริกันมีการใช้จ่ายทางด้านบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศประมาณ  
2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก หรือร้อยละ 1.7 
ของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวขาออกทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ คูเวต มีการใช้จ่ายสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มตะวันออกกลางที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงเป็น
ล าดับต้น ๆ ของโลก คือ โอมาน โดยมีการใช้จ่ายอยู่ในล าดับที่ 6 ของโลก ประมาณ 492 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560 
สมูลค่า : ล้านเหรยีญสหรัฐต่อปี  

 
ที่มา :  World Travel & Tourism Council (November 2019). “Medicial Tourism A Prescription for  

a Healthier Economy” 
 

4. ภาพรวมและสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก 

เศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพของโลก (Global Wellness Economy) จากข้อมูลของ GWI  
ที่อ้างถึงไว้ในรายงาน The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID6 ระบุว่า มูลค่า GDP 
ของโลกท่ีเกิดจากกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Economy) มีการเติบโตจาก 4.3 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2560 มาเป็น 4.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี   
ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าของเศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นเพียงร้อยละ 4.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
ในปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเติบโตในมูลค่า GDP ของโลกท่ีเกิด
จากกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพลดลงร้อยละ 11.0 ด้วยมูลค่า 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตรา 
การเติบโตที่ลดลงมากกว่าของเศรษฐกิจโลกที่ลดลงร้อยละ 2.8 โดยเป็นมูลค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) จ านวน 436 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรม 
การส่งเสริมสุขภาพได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างมาก  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายภูมิภาค จะเห็นได้ว่า  

 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพมากที่สุด ด้วย
มูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่า 1.4 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ โดยมีอัตราการเติบโตของตลาดกิจกรรม 
การส่งเสริมสุขภาพในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 สูงถึงร้อยละ 8.1 รองจากทวีปอเมริกาเหนือ และลดลงในอัตรา
น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 6.4 ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 จากผลกระทบของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 
ต่อคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีเพียง 359.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน  
ซึ่งนับว่าน้อยเม่ือเทียบกับมูลค่าการใช้จ่ายที่ได้รับทั้งหมด 

 ทวีปอเมริกาเหนือ ในปี พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพใกล้เคียงกับของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2560 และ 
ปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ โดยมีอัตรา
การเติบโตของตลาดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 สูงสุดถึงร้อยละ 8.4 แต่ลดลงใน
อัตราสูงถึงร้อยละ 13.4 ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 จากผลกระทบของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อคน
ในทวีปอเมริกาเหนือส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสูงถึง 3,566.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ซึ่งนับว่าสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

 ทวีปยุโรป ในปี พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งมูลค่ารวมกันของทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียนและแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรป สูงถึงร้อยละ 90 
ของเศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพทั้งโลก ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 ยุโรปมีมูลค่าการใช้จ่าย
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพเท่ากับ 1.2 และ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ โดยมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ร้อยละ 5.0 แต่ลดลงในอัตราสูงถึงร้อยละ 11.4 
ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 จากผลกระทบของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อคนในทวีปยุโรปส าหรับ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสูงรองจากทวีปอเมริกาเหนือคือ 1,235.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน  

 ภูมิภาคอ่ืน ๆ มีมูลค่ามากน้อยตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2563 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 
มีค่าใช้จ่ายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพมูลค่า 235.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง 
มูลค่า 107.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และน้อยที่สุดคือ แอฟริกาซับซาฮาราน มูลค่า 73.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 ลาตินอเมริกา และแคริบเบียนมีมูลค่าการใช้จ่ายทางด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพเท่ากับ 311.7 และ 302.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ แอฟริกาเหนือ และตะวันออก
กลาง มูลค่า 104.7 และ 120.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ และแอฟริกาซับซาฮาราน มูลค่า 74.0 และ 
81.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยลาตินอเมริกาและแคริบเบียนมีอัตราการเติบโตของตลาดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพลดลงทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 และในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 ร้อยละ 1.5 และร้อยละ 22.1 
ตามล าดับ ในขณะทีอี่ก 2 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง และแอฟริกาซับซาฮาราน ยังคงมี
อัตราการเติบโตในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 และร้อยละ 5.1 ตามล าดับ แต่ลดลงในช่วง 
ปี พ.ศ. 2562-2563 จากผลการระบาดของโควิด-19 ในอัตราร้อยละ 10.9 และร้อยละ 9.8 ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับ ค่าใช้จ่ายต่อคนในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่มีมูลค่า 360.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 32 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ส่วนแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง 214.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และแอฟริกาซับซาฮารานที่มีการใช้จ่าย
น้อยมากท่ี 64.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน  

 
 

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแยกตามประเภท ของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า กิจกรรมด้าน Personal Care and Beauty มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ในทุกปี สพ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  ถึงแม้มีอัตราการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 13.0 จากการระบาด
ของโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับประเภทอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมด้าน 
Healthy Eating, Nutrition, Weight Loss ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงใกล้เคียงกัน ส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 617.0 
และ 720.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 ต่อปี แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจของ 
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพได้ลดลงเหลือเพียง 435.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2563 และลดลง
ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 39.5 จากผลกระทบของโควิด-19 เช่นกัน โดยเป็นสาขาอุตสาหกรรมการส่งเสริม
สุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 1 รองลงมาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ การอาบน้ าแร่
และน้ าพุร้อน และสปา ที่ลดลงร้อยละ 38.9 และร้อยละ 38.6 ตามล าดับ  อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า  
สาขาอุตสาหกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19  
ที่มากท่ีสุดได้แก่  Wellness Real Estate เติบโตสูงถึงร้อยละ 22.1 ในปี พ.ศ. 2563 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจ (Mental Wellness) ที่เติบโตสูงขึ้นร้อยละ 7.2 และ Public Health, 
Prevention, Personalized Medicine ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5  
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นอกจากนั้น GWI ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพจะกลับมาฟ้ืนตัวจนมีการเติบโต
เพ่ิมขึ้นได้ข้างหน้าจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางที่ท าให้มีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอย
เพ่ิมข้ึน โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น การรุกรานของโรคต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน ความสนใจของผู้บริโภคใน
การใช้ชีวิตแบบถูกสุขลักษณะและระวังเรื่องของสุขภาพในลักษณะองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ  
มากขึ้น การยอมรับถึงความส าคัญของการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงความ
ตระหนักในประเด็นของความถูกต้องในสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า มีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพของโลกจะเติบโตในอัตราสูงถึงร้อยละ 9.9 ต่อปี ไปสู่
มูลค่า 5.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าจุดสูงสุดในปี พ.ศ. 2562 และจะขยับไปถึง 7.0 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2568 และยังคาดว่าอัตราการเติบโตร้อยละ 9.9 ต่อปีจะสูงกว่าอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกท่ีคาดการณ์โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทีค่าดว่าจะสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 7.3 ทั้งนี้ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) จะกลับมาฟ้ืนตัวในช่วงปี พ.ศ. 2564 จนถึง 
พ.ศ. 2568 ด้วยอัตราการเติบโตสูงถึงเฉลี่ยร้อยละ 20.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจ
การส่งเสริมสุขภาพ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมน้ าแร่และน้ าพุร้อน และสปา ด้วยอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน
เฉลี่ยร้อยละ 18.1 และร้อยละ 17.2 ต่อปี ตามล าดับ  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 34 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
 

(1) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ GWI ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 720.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดลงมาเหลือ 435.7 
ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คิดเป็นลดลงในอัตราร้อยละ 39.5 
ในขณะที่ ในช่วงก่อนโควิด-19 สปี พ.ศ. 2560-2562  มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา 
ที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 5.2 เช่นเดียวกับ
การลดลงในปี พ.ศ. 2563 ที่ยังคงลดลงในอัตราต่ ากว่าการลดลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมที่ลดลง
ในอัตราร้อยละ 43.0 ทั้งนี้ ทวีปอเมริกาเหนือมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมากเป็น 
อันดับหนึ่งและเติบโตมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ท าให้มูลค่าการใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2563 
เหลือเพียง 170.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลดลงร้อยละ 38.5 รองลงมา ได้แก่ ทวีปยุโรป ที่มีมูลค่า 
การใช้จ่ายใกล้เคียงกัน ตามมาด้วย เอเชียและแปซิฟิก ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกาเหนือและ
ตะวันออกกลาง และแอฟริกาซับซาฮาราน ตามล าดับ โดยการลดลงของการใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยว 
เชิงส่งเสริมสุขภาพในช่วงโควิดระบาดของภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป มีอัตรา
การลดลงของการใช้จ่ายมากกว่าของ 2 ภูมิภาคดังกล่าว 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 35 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
(2) จ้านวนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนการเดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพทั่วโลกทั้งหมด 936.4 ล้านครั้ ง ทั้ งเป็นการเดินทางภายในประเทศ  
และการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งมากกว่าในปี พ.ศ. 2560 ที่มีจ านวน 791.4 ล้านครั้ง อย่างไรก็ตาม  
ในปี พ.ศ. 2563 จ านวนการเดินทางลดลงมาเหลือเพียง 600.8 ล้านครั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ จ านวน
ครั้งของการเดินทางเชิงส่งเสริมสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของจ านวนการเดินทางทั้งหมด แต่คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.2 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นั่นหมายถึง นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมีการใช้จ่าย  
ในแต่ละครั้งมากกว่านักเดินทางในรูปแบบอ่ืน โดยการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายในประเทศ
มากกว่าระหว่างประเทศ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 89 ส536 ล้านครั้ง  เมื่อเทียบกับร้อยละ 11 ส65 ล้านครั้ง  
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่การเดินทางระหว่างประเทศลดลงต่ าอย่างเห็นได้ชัดด้วยมาตรการปิดประเทศ
และข้อจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยุโรป ยังคงเป็นภูมิภาคที่มี
จ านวนการเดินทางเชิงส่งเสริมสุขภาพมากที่สุด ในขณะที่ ทวีปอเมริกาเหนือมีการใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดจากการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการเดินทางแต่ละครั้งที่สูงกว่าภูมิภาคอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด 
ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เป็นสองภูมิภาคที่มี การเติบโตเร็วที่สุด
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ก่อนเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มาจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และ 
การขยายตัวของชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการลงทุนอย่างมหาศาลในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลายประเทศได้จัดหามาแข่งขันกัน ในปี พ.ศ. 2563 การใช้จ่าย 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพลดลงมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา สลดลงร้อยละ 50 ร้อยละ 49 และร้อยละ 47 ตามล าดับ  เนื่องจาก การเดินทางระหว่างประเทศ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 36 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ของประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนสูงกว่าการเดินทางภายในประเทศมาก จึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 37 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
 

(3) จุดหมายปลายทางยอดนิยมของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตลาดการท่องเที่ยว 
เชิงส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก เฉพาะสหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 19 ของจ านวนครั้งการเดินทางทั้งหมด และมีสัดส่วนการใช้จ่ายร้อยละ 37 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 จาก 5 อันดับแรกของประเทศที่เป็นตลาดส าคัญของ  
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น รวมกับมีสัดส่วนถึง 
ร้อยละ 64 ของตลาดโลก และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ส าหรับประเทศที่อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก 
ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 มีประเทศที่หลุดออกจาก 20 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย ที่ได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 สูง และ บราซิล ที่เป็นผลจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ และความผันผวน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ รัสเซีย ได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด-19 การเติบโตด้านการท่องเที่ยว
ที่ชะลอตัวลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 38 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
 

(4) วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ ยวในการเดินทางเพื่อส่ ง เสริมสุขภาพ นักท่องเที่ ยว 
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีจุดประสงค์เ พ่ือใช้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่แรก  แต่จะแสวงหาประสบการณ์ 
หรือทางเลือกส าหรับการส่งเสริมสุขภาพในระหว่างการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
หรือการติดต่อธุรกิจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของจ านวนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชิงส่ งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2563  
ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบนี้เติบโต 
ในอัตราสูงกว่ารูปแบบการเดินทางท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ สเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 ต่อปี 
เปรียบเทียบกับร้อยละ 5.6 ต่อปี  เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2563 ที่การเดินทางเชิงส่งเสริมสุขภาพในแบบที่ไม่ใช่
เป็นวัตถุประสงค์หลักมีอัตราที่ลดลงน้อยกว่าการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ สลดลง
ร้อยละ 33.2 เปรียบเทียบกับลดลงร้อยละ 56.8  ทั้งนี้เนื่องจาก การปิดกิจการหรือยกเลิกการให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพหลายประเภทจากปัญหาโควิด-19 เช่น สปา สถานที่บ าบัดและฟ้ืนฟู รีสอร์ทน้ าพุร้อน
และน้ าแร่ เป็นต้น  
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(5) ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จัดได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ที่มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 โดยนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมีการใช้จ่าย 
โดยเฉลี่ย 1,601 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเดินทาง ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วไปร้อยละ 35 และ
ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในประเทศที่มีคุณภาพ (Premium) จะมีค่าใช้จ่ายต่อการเดินทาง 
แต่ละครั้ง 619 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศทั่วไปมากถึงร้อยละ 177 เนื่องจาก 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี มีการศึกษาสูง และนิยมการเดินทางที่สะดวกสบาย  
โดยยินดีที่จะจ่ายสูงเพ่ือให้ได้ซึ่งประสบการณ์การเดินทาง บริการ และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ สนับสนุนความ
เป็นอยู่ที่ดีและการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
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นอกจากนั้ น  Thestandard.co ได้ อ้ าง อิงข้อมูลจาก Asia: The Future of Global Wellness 
Tourism ของ GWI ที่จัดท าโดย CatchOn และ Luxury Travel Market (ILTM) ระบุให้เห็นถึงการเติบโต
ของภูมิภาคเอเชียด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า สปี พ.ศ. 2573  โดยกล่าวถึงจ านวน 
การเดินทางของคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่จะมีมากถึง 280 ล้านครั้งต่อปี  
จากจ านวนการเดินทางเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทั่วโลก 830 ล้านครั้งต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 
เอเชียจะกลายเป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่เติบโตเร็งที่สุดในโลก และในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจะจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึงร้อยละ 120 
และร้อยละ 33 ส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพชาวต่างชาติที่จะจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจีนจะเข้ามามีบทบาทกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดในภูมิภาค และของโลก 
โดยจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอันดับ 1 ของโลกแซงหน้าฝรั่งเศส ด้วยจ านวน
นักเดินทางชาวจีนที่คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 30 และการจับจ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวที่มากที่สุดในโลกด้วยมูลค่า
ประมาณ 8.2 ล้านล้านบาท  

นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม ได้แก่  

 นักเดินทางท่ีเป็นเพศหญิง (Female Travelers) ที่จะมีทั้งการเดินทางคนเดียวและการเดินทาง
มาเป็นกลุ่มเพ่ือนผู้หญิงด้วยกัน ใน 5 ประเทศยอดนิยม ได้แก่ อินโดนีเซีย สบาหลี  มัลดีฟส์ ไทย ฟิลิปปินส์ 
และศรีลังกา โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ สร้อยละ 65  มองหาคลาสโยคะและฝึกสมาธิ รองลงมา สร้อยละ 
50 โปรแกรมดีท็อกซ์ ร้อยละ 43 ต้องการค าปรึกษาจากนักโภชนาการ ร้อยละ 35 เข้าร่วมในกีฬาและ  
การผจญภัย ร้อยละ 34 เท่ากัน คือ การบ าบัดปัญหาการนอนหลับ และการสอนท าอาหาร ร้อยละ 32 
ต้องการเที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น และร้อยละ 31 เท่ากัน คือ การเดินทางมาเพ่ือตรวจสุขภาพ และการเข้า
ฝึกกับครูฝึกส่วนตัว  

 นักเดินทางหนุ่มสาวยุคใหม่ (Affluent New Agers) ที่ต้องการปรนเปรอและดูแลตัวเอง  
เพ่ือพัฒนาสุขภาพทั้งกายและใจก่อนขึ้นวัย 40 โดยไม่รอหลังวัยเกษียณ และเป็นวัยที่ถูกมองว่ารุ่งเรืองที่สุด 
ในชีวิตด้วยหน้าที่การงานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพร้อมส าหรับการจับจ่ายใช้สอย  
ในการเดินทางและการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและก าลังทรัพย์ นิยมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่
ค่อนข้างท้าทายและตื่นเต้น เช่น การเดินเขา ปีนผา เป็นต้น โดยสถานที่ท่ีคนกลุ่มนี้อยากไปมากที่สุดส่วนใหญ่
เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy) ได้แก่ อุสเบกิสถาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน และ
คีร์กีซสถาน ประเทศที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน และเส้นทางนักบุญยากอบ 
เป็นต้น รวมทั้งดินแดนที่เดินทางได้ล าบากอย่างเช่น แอนตาร์กติกา และแอฟริกา เป็นต้น 

 เศรษฐีชาวจีนมิลเลนเนียล (Chinese Millennial Millionaires) เป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าพยายาม
รักษาสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตแบบสุดกู่ (Wellness Punk) ท าให้เป็นกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพมาเป็น
อันดับ 1 ด้วยมองว่าสุขภาพที่ดีบ่งบอกถึงสถานะที่เหนือกว่า โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประกอบด้วย 5 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทท่ี 1 เป็นประเภทที่มองหาความส าเร็จ และการพัฒนาตัวเอง เช่น จุดหมายปลายทางที่สามารถ
ให้บทเรียนหรือเพ่ิมทักษะใหม่ ๆ วัฒนธรรมใหม่ ๆ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ปีนผา กระโดดร่ม หรือเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า 
เข้าอบรมท าอาหาร ประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่ต้องการหนีความวุ่นวายเพ่ือให้ได้ท าอะไรเอง เช่น การไป
พักผ่อนสุดสัปดาห์ในรีสอร์ทรักษ์โลกที่เงียบสงบ เป็นต้น ประเภทท่ี 3 เป็นประเภทที่ต้องการหาจุดมุ่งหมายใน
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ชีวิต เช่น นอนในวัด การท าความสะอาดและรักษาความสมดุลของกายและใจ กินอาหารมังสวิรัติ ฝึกสมาธิ 
และการถกปรัชญากับผู้รู้ เป็นต้น ประเภทที่ 4 เป็นประเภทที่เน้นการท ากิจกรรมหลายอย่างเพ่ือตักตวง
ประสบการณ์ให้มากที่สุด เช่น เรียนโยคะ เที่ยวกลางแจ้ง ชมแลนด์มาร์ก ชอปปิง กินอาหารหรู ปาร์ตี้ริมหาด 
เป็นต้น เพ่ือให้ดูมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ และประเภทที่ 5 เป็นประเภทที่เน้นการส ารวจและเข้าถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เดินทางไปยังสถานที่ท่ีไม่เคยไป 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สททท. 7 ได้น าเสนอบทความถึงผลการประชุม Global Wellness 
Summit เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่สรุปถึงแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่จะได้รับ
ความนิยม ได้แก่ 

- ระยะเวลาการเข้าพักที่นานขึ น ส าหรับการเข้าใช้บริการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพตาม 
ที่พักท่ีตนเลือก ศูนย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหลายแห่งจึงออกแบบแพ็กเกจที่มีระยะเวลา 10 ถึง 15 วัน  

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการหาช่วงเวลาพักผ่อนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและ
จิตใจตามรีสอร์ตและสปาต่าง ๆ ที่มีโภชนากรและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบริการออกแบบมื้ออาหาร และ
ลักษณะการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคน 

- ฟื้นฟูอารมณ์ โดยการมองหาทางออกจากความกดดันทั้งหลายที่เผชิญมาตลอดปีเก่า และ
เดินทางไปยังที่ที่สามารถตั้งใจฟ้ืนฟูสุขภาพจิตใจของตนเองได้อย่างจริงจัง โดยสถานดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพบางแห่งน าเสนอบริการหารือกับที่ปรึกษาด้านสุขภาพเวิร์กชอปฝึกการท าสมาธิ และกิจกรรมออกก าลัง
กายในรูปแบบต่าง ๆ 

- เข้าหาธรรมชาติ หลายคนคงมองหาการพักผ่อนที่หันหลังให้กับการเข้าสังคม การเดินทางไป
พักผ่อนเงียบ ๆ ตามธรรมชาติอันห่างไกลหรือมีความเป็นส่วนตัว เช่น ตามป่าเขาและชายหาดซึ่งเว้นระยะที่
พักห่างกัน โรงแรมประเภทกรีนและรีสอร์ตที่ถูกสุขลักษณะทางนิเวศวิทยา เป็นต้น ที่มาพร้อมกับแพ็กเกจดูแล
และเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้วัสดุและวัตถุดิบทางธรรมชาติมากระตุ้นความสามารถในการเยียวยาตนเอง 

- เข้าคอร์สออกก้าลังกายและลดน ้าหนัก ในปีที่อุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและความ
บันเทิงเปิดตัวได้อีกครั้ง การลาพักร้อนไปเข้าคอร์สออกก าลังกายจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ผู้คนน่าจะเลือกท า 

- พักผ่อนเชิงสุขภาพร่วมกับครอบครัว ส าหรับคนที่มีคู่ครอง มีพ่อแม่ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือ 
เด็ก ๆ ให้ดูแล การวางแผนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหมู่คณะจึงสามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดใน
ครอบครัว สถานดูแลและเสริมสร้างสุขภาพที่เป็นมิตรกับครอบครัวมักจะน าเสนอประสบการณ์อันหลากหลาย
ที่เหมาะสมกับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เช่น การท าโยคะกับเด็ก ๆ การท างานฝีมือร่วมกัน การเต้นร า และเข้า 
เวิร์กชอปเล่นดนตรี เป็นต้น 

- เข้าถึงสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดด้วย Biohacking คือ รูปแบบการกินและรูปแบบการใช้ชีวิตที่
เหมาะสมกับลักษณะร่างกายของแต่ละคน เช่น การงดอาหารเป็นระยะ สIntermittent Fasting) การบ าบัด

                                                           
7 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมกราคม 2564 . เทรนด์การเดินทางเชิงสขุภาพของปี 2021. 
https://tatacademy.com/th/publish/articles/418899ba-b7bd-4de5-afd7-8d540b5b55b2?title 
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ด้วยนวัตกรรมแสงสีแดง สRed Light Therapy) การบ าบัดด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์ และ
ดนตรีบ าบัด เป็นต้น รีสอร์ตเชิงสุขภาพที่น าเสนอบริการในลักษณะนี้มักจะมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 
ในสาขาดังกล่าวมาคอยแนะน าและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ 

- ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รีสอร์ตเชิงสุขภาพหลายแห่งมีการปรับปรุงธุรกิจ
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสนับสนุนให้แขกที่เข้าพักออกทริปเดินเล่นและปั่นจักรยานเล่น
ท่ามกลางธรรมชาติที่ได้รับการรักษาระบบนิเวศไว้เป็นอย่างดี 

- ดิจิทัลดีท็อกซ์ ที่นักท่องเที่ยวจะมองหาช่วงเวลาพักวางอุปกรณ์ดิจิทัลของตน หันมาเลือกที่จะ
เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่มีสภาพแวดล้อมที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือครอบครัว พร้อม
หนังสือสักเล่ม รายล้อมด้วยเสียงนก แมลง สายลม เกลียวคลื่น ฯลฯ ช่วยให้จิตใจสงบได้  

- พักผ่อนในวิถีวีแกน รีสอร์ตวีแกนที่ให้บริการอาหารแนวมังสวิรัติในหลายประเทศทั่วโลกต่าง
เป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยม ซึ่งรวมถึงการใช้ชีวิตที่งดใช้สิ่งของซึ่งมีที่มาจากสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องแต่งกาย เครื่องเรือน ฯลฯ ด้วยเช่นกัน รีสอร์ตเหล่านี้จึงสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและ
การตกแต่งที่เข้ากับวิถีวีแกนของแขกที่มาพัก ผสมผสานการกินและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเข้าด้วยกัน
ผ่านทางแพ็กเกจทัวร์ปั่นจักรยาน แพ็กเกจโยคะ และสปาทรีตเมนต์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 

5. รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส2559  ในรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 ได้ระบุถึง 
ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ประกอบด้วย 

 สถานบริการด้านสุขภาพจ านวนมากมีขนาดเล็ก เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้เกิดข้อจ ากัด
ด้านมาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารด้านการตลาด  

 สถานบริการประเภทสปา และนวดแผนไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศส่วนหนึ่ง มีบริการ
แอบแฝงท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีแก่บริการด้านสุขภาพของไทย 

 ขาดการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพ และมาตรฐานของบริการด้านสุขภาพ 

 ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะน้ าพุร้อน มีข้อจ ากัดในการพัฒนาให้เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ไม่เท่าที่ควร  
จะเป็น 

 ผู้ดูแล และให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีข้อจ ากัด ด้านความรู้ งบประมาณในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และขาดศักยภาพด้านการบริหารจัดการ  

 มีการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูง พร้อมกับการลดคุณภาพบริการ ท าให้ภาพลักษณ์บริการไม่
เป็นมาตรฐาน และกระทบต่อผู้ประกอบการอ่ืนที่มีมาตรฐาน 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย  ท าให้มีหน่วยงานจ านวนมากที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา  
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 ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติยังขาดเอกภาพในการด าเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสาร การขับเคลื่อนการพัฒนา และการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 

 ในระดับนานาชาติต่างเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงมีการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของตนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงใน
ตลาดระหว่างประเทศ 
 
6. นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศ     
การพัฒนาที่สมดุลในประเทศไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชนควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศที่ดีขึ้นในเวทีสากล โดยมีประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ การเกษตร
สร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้านเทคโนโลยี ข้อจ ากัดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ท าให้อุตสาหกรรมและบริการของไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน การมุ่งสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการ
วางรากฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่ไทยมีความเข้มแข็งใน
ระดับโลกในปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่พลิกโฉมการท าธุรกิจแบบเดิม ๆ และ
อุตสาหกรรมที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ซึ่งต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมบนพ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และคุณภาพ นอกจากนั้น 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม และบริการเดิมที่มีอยู่แล้วในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการปรับปรุงผลิต ภาพการผลิต การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน เพ่ือเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายส าคัญคือ       
การก าหนดทิศทางของภาคเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นแกนน าให้การลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเดิน
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งในระดับนโยบายการผลิตของภาครัฐ การด าเนินธุรกิจของ
ภาคธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ สณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์ 8 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 ส าหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New engine of Growth) ประกอบด้วย 

                                                           

8 ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub). โครงการขับเคลื่อนการจัดท าเอกสารวิชาการของ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 44 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

- อุตสาหกรรมเดิมที่ มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปัจจัยการผลิต ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง จ านวน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ สNext Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สSmart Electronics) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ สAgriculture and Biotechnology) 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สFood for the Future)  

- อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งมีรากฐานมาจากการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม จ านวน 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมเช่นกัน ได้แก่ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม สRobotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
สAviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สBiofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิทัล สDigital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

โดยคาดการณ์ว่า การต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากรประมาณ  
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ สกระทรวงอุตสาหกรรม 9  

 
ที่มา: ณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub). โครงการขับเคลื่อนการจัดท าเอกสารวิชาการ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

                                                           
9 กระทรวงอุตสาหกรรม ส2558 . มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW 
Engine of Growth). http://expert.dld.go.th/images/ResearchStrategy/อุตสาหกรรมเป้าหมาย.pdf 
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ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม ส2558 . มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต สNEW Engine of Growth). 

 

 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม ส2558 . มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เพื่ออนาคต สNEW Engine of Growth). 
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub) จัดได้ว่าเป็น 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันภายใต้ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในการเป็นภาคการผลิตเป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และเป็น 2 ใน 13 จุดหมายที่มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยการให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
ด้วยรูปแบบเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยจัดได้ว่ามีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้ว  
เป็นต้น มีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยรายได้กระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อย ในขณะที่ มีการต่อยอดและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงส าหรับโรคเฉพาะทาง บริการเสริมความงาม และการส่งเสริมสุขภาวะที่ ดี 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง การมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ10  
 

นโยบายสนับสนุนของภาครัฐในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

ประเทศไทยเริ่มมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการเชิงสุขภาพมากว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมี
การปรับปรุงและถูกก าหนดไว้ทั้งในระดับประเทศ และระดับกระทรวง โดย 

ระดับประเทศ ได้ก าหนดนโยบายการเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนล่าสุดได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ สพ.ศ. 2559-2568) โดยมีเนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ ได้แก่ ส1  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการ  ที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารและ
ขับเคลื่อนนโยบายโดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทย ส2  การพัฒนาบริการรักษาพยาบาล และบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการและบุคลากรสู่ระดับสากล  
ส3  การพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนให้เป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ าพุร้อนของไทย การพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ส4  การพัฒนาบริการ 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยการพัฒนาสถานประกอบการสู่ระดับสากล ส5  การพัฒนาบริการ
วิชาการ และงานวิจัยทางการแพทย์ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษา
ทางการแพทย์ พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมการผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 
การประชุมวิชาการ ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สMICE) ส6  การพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการ
ส่งเสริมพัฒนา ยาสมุนไพรไทยควบคู่กับยาแผนปัจจุบันสู่ระดับสากล ส่งเสริม  พัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์ ส่งเสริมพัฒนา อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องส าอาง ส7  การส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ 
ด้วยการตลาด และประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Thailand Branding ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งโดยการ
ผ่านตัวแทน และไม่ผ่านตัวแทน นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
ที่มีรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต สNew Engine of Growth) เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

                                                           
10 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พลิกโฉมประเทศไทยสูเ่ศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยัง่ยืน. การระดม
ความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  
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ประเทศ โดยหน่วยงานเกี่ยวข้อง จะได้เร่งรัดให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมรูปแบบ
การลงทุนใหม่ ๆ 

ระดับกระทรวง มีการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health & Wellness 
Tourism) ด้วยการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้น าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค ผ่านมาตรการยกระดับการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล และการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การท่องเที่ยว สพ.ศ. 2561-2580  แผนย่อยที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งมี 
3 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย GWI และอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่งจากรายงานผลข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส2563  พบว่า ส1  อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยท่ีได้รับในปี พ.ศ. 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 
ในขณะที ่ปี พ.ศ. 2562 ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ค่าเฉลี่ย 2 ปีเท่ากับร้อยละ 28.86 
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด สร้อยละ 5  ส2  ผลการจัดอันดับของ GWI ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 13 จ านวน 
นักเดินทาง 12.5 ล้านคน และมีรายจ่ายเกิดขึ้น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่าน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สอันดับที่ 12  ส3  จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนกับกองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเท่ากับ 516 ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการ
ร่วมรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (JCI) มีจ านวน 69 แห่ง ซึ่งยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
สเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล 
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บทที่ 2 
กฎหมายเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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บทที่ 2 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับอตุสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
1. กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

- พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556  

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  

- พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

- พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  

- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  

- พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน  

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องมีคุณสมบัติตาม 
ที่ก าหนด ได้แก่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าท าผิดเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี  
ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็น  
ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไม่เคยถูกเพิกถอน
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ใบอนุญาต และยังไม่ครบก าหนด 2 ปีนับถึงวันยื่นค าขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

(2) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับสถานประกอบกิจการที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มี
อายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุ และอาจโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ ต้องประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีมาตรฐานด้านสถานที่         
ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพแต่ละประเภท และผู้รับอนุญาตต้องมี
หน้าที่ในการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
จัดท าทะเบียนประวัติผู้ด าเนินการและผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการ ต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ 

กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สู งอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนใน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2563 หมายความถึง กิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ 
หรือการประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน 
หรือการช่วยเหลือในการด ารงชีพ หรือการจัดสถานที่เพ่ือพ านักอาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยก าหนดให้เป็น
กิจการอื่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กฎ กระทรวงก าหนดมาตรฐานด้ านสถานที่  ความปลอดภั ย  และการให้ บ ริการใน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  
พ.ศ. 2560 ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ  
ที่สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

มาตรฐานด้านสถานที่ ในกรณีที่ใช้พ้ืนที่ประกอบกิจการอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบ
กิจการอ่ืน ต้องแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณให้ชัดเจน จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มี
กลิ่นอับทึบ มีการควบคุมพาหะน าโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยน
เสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอ และต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง  

มาตรฐานด้านความปลอดภัย มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาที่มีการให้บริการ มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตราย 
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หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด  
อย่างถูกสุขลักษณะหลังจากการใช้งานและให้บริการก่อนมีการน ากลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป ผู้ให้บริการ
ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากระบบทางเดินหายใจในกรณีที่มี 
การให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ  

มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย
และมองเห็นได้ง่ายหรือสามารถตรวจสอบได้ ณ สถานประกอบการ ต้องไม่จัดให้มีบริการอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการให้บริการในสถานประกอบการ ต้องก าหนดให้มีเครื่องแบบส าหรับผู้ให้บริการที่รัดกุม สุภาพ 
สะอาดเรียบร้อย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก และมีการ
ก าหนดเวลาปิดเปิดที่ชัดเจนและแน่นอน  

ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้
ความสามารถของผู้ด าเนินการ พ.ศ. 2559 ที่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการจัดสอบและประเมิน
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่สอบผ่าน มีสิทธิยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ  
ต่อผู้อนุญาต ส่วนผู้ผ่านหลักสูตรอ่ืน ๆ คือ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้พิการทางการเกิน  
80 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
420 ชั่วโมง เมื่อส าเร็จการอบรมแล้วต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได ้

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง มีประเด็นที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม พ.ศ. 2560 
ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ในลักษณะ
กว้าง ๆ มิได้ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน ในบางกรณีจึงต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต เช่น “ข้อ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการ สปาต้องจัดให้มีห้องอาบน้ า ห้องส้วม 
อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและต้อง
แยกส่วนส าหรับชายและหญิง” นั้น ในกรณีของห้องส้วมที่ต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิงนั้น อาจตีความได้
ว่าอย่างน้อยต้องมี 2 ห้องส้วม แยกเป็นส าหรับชาย และส าหรับหญิง ในกรณีที่เป็นสถานประกอบการขนาด
เล็กที่มีห้องส้วมเพียงห้องเดียว สามารถใช้ร่วมกันระหว่างชายและหญิงได้หรือไม่ หรือต้องสร้างส้วมเพ่ิมเป็น  
2 ห้องหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตีความว่าต้องมีห้องส้วม 2 ห้อง บางกรณีตีความว่าหากมีห้อง
เดียวสามารถใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีตีความอย่างเข้มงวด จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านเงินทุน 

2) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว อยู่ในวันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
นั้น ผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามประกาศฯ ในขณะที่กิจการดูแลผู้สูงอายุมีหลายขนาด 
ทั้งท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ท าให้ผู้ประกอบการ
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บางรายไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ย่อย และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้การก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวส าหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาดยังเป็น
การเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ท าให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก าหนดให้สถานประกอบกิจการฯ อยู่ในวันก่อนออก
กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการฯ ต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน 
นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เป็นระยะเวลาสั้น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ บางส่วนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน และผู้ประกอบธุรกิจฯ จ านวนมากยังไม่เข้าใจกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว  

3) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการควบคุมดูแล
มิให้ผู้ให้บริการ (หรือพนักงานนวด) ออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเวลาท างาน แต่
ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดท าแพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงานบริการ (พนักงานนวด) ไปให้บริการนอกสถานที่ 
ท าให้ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฯ และไม่สามารถตรวจสอบพนักงานบริการ
ที่ไปให้บริการนอกสถานที่ว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือไม่ จึงอาจเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้บริการและเสี่ยงต่อการแอบแฝงขายบริการทางเพศ และเป็นการยากที่จะป้องกันไม่ให้มีบริการ
ในลักษณะดังกล่าว 

4) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 22 ก าหนด ผู้ใดประสงค์จะ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (พนักงานนวด) ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ต้องยื่นส าเนาวุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหลักฐาน
อ่ืน ๆ รวมทั้ง ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติ
นี้ และพระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล ท าให้ผู้ให้
บริการที่ประสงค์จะให้บริการอิสระ ไม่มีกฎหมายรองรับ และมีผู้ให้บริการจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านหลักสูตร
อบรมตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ ในขณะที่ในต่างประเทศ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล 

5) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า 
ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ 
โดยผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้ว
เสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นั้น หากพิจารณาในด้านของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระต่อผู้ประกอบการ
ในการที่เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน และในกรณีที่ผู้ประกอบการกู้เงินมาลงทุน ก็จะ
มีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน อีก 60 – 120 วัน 
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6) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ .ศ. 2559 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต
และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดย ผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
เหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  นั้น จากข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงในเรื่องระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหากรวมถึงการสามารถขยายออกไปอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน รวม
เป็น 120 วัน นั้น หากพิจารณาในด้านของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการในการที่เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน 

7) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และ ให้ผู้รับอนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปี ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพจนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท าให้เกิดความ
ไม่สะดวกต่อผู้ประกอบกิจการฯ ที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมทุกปี และหากไม่ช าระก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นการผลักให้ผู้ประกอบกิจการออกนอกระบบ 

8) การยื่นขอรับใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยังไม่สามารถด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องเดินทางไปที่หน่วยงานราชการ ท าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

2) พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556  

สภาการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทยเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการรับ 
ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
รับรองหลักสูตรและวิทยฐานะส าหรับฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในด้านต่าง ๆ ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้ ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง สอบผ่านความรู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

การควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์ไทย
ประยุกต์ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กระท าการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ในกรณี การกระท า  
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ต่อตนเอง การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามหลักมนุษยธรรมหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์
ตอบแทน  

3) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าที่ ก าหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ 
และก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน าต่อ
รัฐมนตรีในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก าหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และอัตรา
ค่าบริการสาธารณสุข 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ เก็บ 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริการสาธารณสุข จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริก าร หน่วย
บริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

หน่วยบริการและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้
วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็น ตลอดจนเคารพในส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความ
เชื่อทางศาสนา และให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามท่ีผู้รับบริการร้องขอและตามประกาศที่
การก าหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ 
ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับ
บริการหรือถูกส่งต่อ 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

(1) การตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

(2) การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ความรู้ และ      
การสาธิตเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

(3) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท าหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(4) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีลักษณะเป็นรายโครงการดังนี้ 

(ก) การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมป้องกันโรค เช่น การให้ค าปรึกษาการคัดกรอง     
การค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา การท าหัตถการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 

(ข) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในส่วนค่าด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
(ค) การพัฒนาศักยภาพบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ทั้งนี้ 

ไม่รวมถึงการเฝ้าระวังโรค และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อน หรือการชะลอความรุนแรงของ  
การป่วย โดยให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล 
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ให้ผู้มีสิทธิจะได้รับในหน่วยบริการ รวมทั้งท่ีหน่วยบริการจัดให้
ที่บ้านและในชุมชน ได้แก่ (1) บริการตรวจและวินิจฉัยโรค (2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ 
การสร้างเสริมสุขภาพมารดาก่อนคลอด การให้ความรู้และหรือการปรับพฤติกรรมสุขภาพบุคคลด้วยการแพทย์
แผนไทย การให้ยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย หรือกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการนวด อบ ประคบ
ตามที่ระบุไว้ในต าราการแพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา (3) บริการบ าบัด รักษา และ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้แก่ การรักษาด้วยยาจากสมุนไพรหรือยาแผนไทย การฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยและมารดาหลัง
คลอด การบริการด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการนวด อบ ประคบ ตามที่ระบุ ไว้ในต ารา
การแพทย์แผนไทยท่ีได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา  

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ การด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนพ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554 ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ที่อยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ที่จ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และรายการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศก าหนด หรือรายการอ่ืนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่  

4) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีอ านาจหน้าที่จัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี จัดให้มี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือเฉพาะประเด็น ก าหนด
นโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารและส านักงาน 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ใน
ก ากับของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอ านาจ รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร ทั้งมี
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และด าเนินการเพ่ือให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ 
การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ โดยมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของส านักงาน  

สมัชชาสุขภาพ ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สมัชชาสุขภาพมี
บทบามในการให้ข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติ หรือน าไปพิจารณา ประกอบในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. จัดท าธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ เรื่อง ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ การจัดให้มีหลักประกัน และความคุ้มครองให้เกิด
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุข
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และการควบคุมคุณภาพ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน การคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ  

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
พ.ศ. 2561 มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

ระเบียบนี้ให้การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล อันหมายถึง ประวัติสุขภาพเฉพาะของ
บุคคล เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก หมู่เลือด รูปร่าง ลักษณะ ประวัติการรักษาพยาบาล เช่น เวชระเบียน บันทึก   
การพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พิล์มเอกซเรย์ เอกสารและวัตถุต่าง ๆ ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพเป็นความลับส่วนบุคคลจะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาต 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง โดยยื่นค าขอต่อผู้ควบคุมข้อมูล
พร้อมพยานหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้บริหารจัดการ
ข้อมูลต้องมีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่เชื่อถือได้ การเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน ต้องมีองค์ประกอบ การระบุตัวตน ( Identification) การยืนยัน
ตัวตน (Authentication) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) ความรับผิดชอบต่อผลการกระท า 
(Accountability) และมีทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูลการจัดการ  

5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการสาธารณสุข ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมอนามัยเป็นเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนงานและ
มาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข รวมทั้งให้
ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ             
มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งสอง
คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน ตามที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ หรืออนุญาตให้บุคคลใดเป็น      
ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยก็ได้ 

สุขลักษณะของอาคาร กล่าวถึง การควบคุมใช้อาคารหรือส่วนของอาคาร ความช ารุด หรือสภาพ
รกรุงรัง การวางสินค้าและสัมภาระ หรือการจัดวางสิ่งของซับซ้อนกันมากเกินไป หรือมีจ านวนผู้อยู่อาศัย
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จ านวนมากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าของอาคารแก้ไขจัดการให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ก าจัดสัตว์พาหะของโรคภายในเวลาที่ก าหนด 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่
เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย เหตุร าคาญ หมายถึง เหตุอันที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่
อาศัยหรือผู้ประสบภัยกับเหตุนั้น เช่น สถานที่ สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรค มีการเลี้ยงสัตว์จนเป็นเหตุให้เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
การควบคุมสารเป็นพิษจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อบัญยัติในการก ากับดูแลตลาด การก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

(1) การก ากับดูแลตลาด ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตลาดต้องมีการก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง การจัดสถานที่ การวางสิ่งของ
และการอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด เวลาเปิดและปิดตลาด การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในตลาด ทั้งตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร 

(2) การก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติ ก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหาร
หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ หรือตามวิธีการจ าหน่าย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และ
ดูแลรักษาสถานที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหาร ที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ที่ใช้ท า 
ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสมอาหาร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการ
ป้องกันโรคติดต่อ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ สุขลักษณะของ
อาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท าประกอบ ปรุง เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร และสุขลักษณะของภาชนะ 
อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้อื่น ๆ 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ห้ามผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภท
ของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า เพ่ือจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวาง
สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้  

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตใช้ได้เฉพาะใน
เขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นนั้น 

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ก าหนดให้การเก็บและหรือขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนด โดยไม่ปน
กับมูลฝอยอ่ืน แล้วปิดฝาให้แน่น ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่
แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม
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การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การเผาในเตา 
การท าลายเชื้อด้วยไอน้ า การท าลายเชื้อด้วยความร้อน หรือวิธีการอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ต้อง
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ขนจากที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

กฎกระทรวงการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาล สถานประกอบกิจการต้องตั้ งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล
สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ อาคารต้องมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการตามที่
ได้ขออนุญาต มีลักษณะถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีการเก็บรวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ สถานประกอบการต้องไม่มีน้ าท่วมขัง มีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีการด าเนินการในโรงครัวอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ  
มีน้ าสะอาดส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
บ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ หรือต่อท่อไปยังระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลรวม ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้อง
ด าเนินการให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ทั้งต้องดูแลพ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม  
โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้ าของโถส้วม และโถปัสสาวะให้สะอาด จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส าหรับท าความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน และจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
สะอาด และอยู่ในสภาพดี 

6) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการสถานพยาบาล สถานพยาบาลมี 2 ประเภท 
คือ 1) ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 2) ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

ห้ามไม่ให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต การขอ การออก
ใบอนุญาตและการประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น และต้อง
แสดงรายละเอียด ชื่อสถานพยาบาล รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ 
ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย 

ผู้รับอนุญาต และผู้ด าเนินการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนที่ก าหนด ตลอดเวลาท าการ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ 
ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาลนั้น รายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และต้องเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
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การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลา  
ที่เห็นสมควร 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล  
พ.ศ. 2558 ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล ดังนี้ 

(1) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืน คลินิกต้องตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่
ในสภาพช ารุดและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย มีห้องตรวจหรือห้องให้
การรักษาเป็นสัดส่วนและมิดชิด มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม กรณีบริการเอกซเรย์ การบริการ
จะต้องได้มาตรฐาน 

(2) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ต้องมีจ านวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ 91 เตียงขึ้นไป โรงพยาบาลขนาดกลาง 
ต้องมีจ านวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ 31 เตียงขึ้นไปแต่ไม่ 91 เตียง โรงพยาบาลขนาดเล็ก ต้องมี
จ านวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วยไม่เกิน 30 เตียง 

โครงสร้างของอาคารต้องไม่ติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่  
3 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่างน้อยหนึ่งตัว และเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมของจ านวนเตียง 
หรือมีทางลาดเอียงเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และผู้พิการแต่ละประเภท การจัดสถานที่เพ่ือกิจการอ่ืน เช่น ร้านอาหาร 
ร้านขายของต้องไม่อยู่ในบริเวณแผนกผู้ป่วยใน และแยกเป็นสัดส่วนโดยไม่ปะปนกับการให้บริการในบริเวณ
แผนกผู้ป่วยนอก ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  

7) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  

นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 
การท างาน แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 

นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐาน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท างานนั้นจนกว่าลูกจ้าง
จะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน  
การท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 
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แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า และให้ผู้ที่ได้รับแจ้งด าเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขตที่
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มี ปลัดกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือ
มาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน เสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างาน 
กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร 
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ลูกจ้างเสียชีวิต กรณีท่ีมีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้างแจ้ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อส านักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้างส่งส าเนา
หนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน 7 วันด้วย 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ก าหนดให้นายจ้าง
จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการทุก
แห่ง ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการ
บรรเทาทุกข์ 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ท างานไว้ในสถานประกอบกิจการ ข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน อย่างน้อยต้องก าหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพ่ือควบคุมมิให้มีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
ทั้งนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถท างานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
รวมทั้ง แต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานของสถาน
ประกอบกิจการ โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ก าหนดมาตรฐาน         
การท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ การกระท าใด ๆ ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย          
ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดท าบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด และมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครองของนายจ้าง ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 60 นาที รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานที่
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มิให้ช ารุด ผุกร่อน และรักษาความสะอาดพ้ืน มิให้มีเศษขยะ เศษวัสดุหรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง มีระยะห่างจาก
อาคารที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ก าหนดให้สภาวะ
การท างานคือ สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ท างานของลูกจ้างซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ ในบริเวณ  
ที่ท างาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ตลอดจนสภาพและ
ลักษณะการท างานของลูกจ้างด้วย ความร้อน ต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์
โกลบ 34 องศาเซลเซียส เสียง นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้มีระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียง
กระแทกเกิน 140 เดซิเบล หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ เกินกว่า 115 เดซิเบล และ
นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตลอดเวลาที่ท างาน  

8) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

“สถานบริการ” หมายถึง สถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ได้แก่ 

(1) สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ  

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ าเรอ
ส าหรับปรนนิบัติลูกค้า 

(3) สถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึงสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ หรือสถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค้า มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่
ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอ่ืนใดนั่งกับ
ลูกค้า มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณ
โต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม และมีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือ   
การแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 น.  

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการและการขอต่ออายุใบอนุญาต  

(1) คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ที่ประกอบด้วย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่าง
รุนแรง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ การค้าหญิงและเด็กหญิง และการค้าวัตถุอันลามก 
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(2) อาคารสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการ ต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่ส าหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน 
หรือหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่สถานที่ดังกล่าว และไม่อยู่ย่านที่ประชาชนอยู่
อาศัย รวมทั้งต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวก และในกรณีที่อาคารเป็นของผู้อ่ืน ต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดท าประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าท างาน และต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติ หรือกรณีสูญหาย ช ารุดเสียหายในสาระส าคัญภายใน 7 วัน ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4)  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการรับพนักงานที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ห้ามมิให้มี
การจ าหน่ายสุราหรือปล่อยปละละเลยให้มีผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรือ
อยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการพักอาศัยหลับนอนใน
สถานบริการ ห้ามไม่ให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ ห้ามไม่ให้มีการน าอาวุธเข้าไป
ในสถานบริการ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ และห้ามไม่ให้ปล่อยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ท่ีไม่ได้ท างานในสถานบริการเข้าไปในสถานบริการนั้น ๆ 

(5)  ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องก าหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ การจัดสถานที่
ภายนอกและภายในให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจ าตัวในสถาน
บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(6)  ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการสามารถจ าหน่ายสุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอ่ืน รวมทั้งจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง โดยต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรือ
อนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม มิฉะนั้น นายต ารวจ
ท้องที่ตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร และตั้งแต่นายอ าเภอท้องที่ข้ึนไปในจังหวัดอ่ืน มีอ านาจสั่งให้
งดการแสดงนั้นได้ 

กฎกระทรวง  

- การจัดสถานที่ทั้ งภายนอกและภายในสถานบริการ ต้องมีแนวเขตของสถานบริการ 
ที่ชัดเจน มีห้องสุขาเพียงพอส าหรับบริการลูกค้าแยกออกเป็นชายและหญิง มีการรักษาความสะอาดสถานที่
เป็นอย่างดี ใช้โคมไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นหน้ากันได้ในระยะไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มีหมายเลข
เป็นตัวเลขอารบิกสีขาวสูงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ติดที่หน้าประตูห้องบริการทุกห้องเรียงตามล าดับ  
บานประตูต้องมีช่องส าหรับสามารถมองเข้าไปเห็นภายในห้องขนาด 5x20 เซนติเมตรขึ้นไป เหนือพ้ืนห้อง  
1.7 เมตร และสามารถเปิดเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา และต้องมีป้ายชื่อสถานบริการให้ตรงกับชื่อใน
ใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ติดไว้ด้านหน้าของสถานบริการในพื้นท่ีที่เห็นได้ชัดเจน 

- การติดหมายเลขประจ าตัวของพนักงาน ต้องตรงกับหมายเลขในบัตรประวัติของบุคคลนั้นไว้  
ที่อกเสื้อด้านขวาในขณะปฏิบัติงาน โดยให้ท าเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
พ้ืนสีแดงส าหรับคู่บริการ ผู้บ าเรอ และผู้บริการอาบน้ า นวด หรืออบตัว และพ้ืนสีน้ าเงิน ส าหรับพนักงาน 
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ลูกจ้าง และคนรับใช้ และหมายเลขประจ าตัวให้ใช้เลขอารบิกสีขาว ที่มีอักษรย่อหรือชื่อเต็มของสถานบริการ
ขนาดพอสมควรอยู่ข้างใต้ตัวเลขดังกล่าว 

ประกาศมาตรฐานกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ มาตรฐานกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และมาตรฐาน
กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย โดยก าหนด มาตรฐานสถานที่ มาตรฐานผู้ด าเนินการกิจการ มาตรฐานผู้ให้บริการ  

9) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดท าเอกสารการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว 
และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่เกิดขึ้นต่างจากการโฆษณาดังกล่าว หลักเกณฑ์การเก็บค่าบริการ
นักท่องเที่ยวและการจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยว การจัดหามัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่ต้องขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติ และการจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและความรับผิดชอบ 

ผู้เป็นมัคคุเทศน์ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียน ตามแต่ละประเภทของ
ใบอนุญาต การต่ออายุและการขอออกใบแทน การประกาศเขตพ้ืนที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือส่งเสริม
มัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนด้วยการก าหนดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศก ์

ผู้น าเที่ยว ต้องขึ้นทะเบียน และมีเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และ
ความประพฤติของผู้น าเที่ยว 

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2561 - ก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวมี 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) ประเภทเฉพาะพ้ืนที่ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและจังหวัด  
ที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น 

(2) ประเภทในประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักร 

(3) ประเภทน าเที่ยวจากต่างประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยการน านักท่องเที่ยว
ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร และ 

(4) ประเภททั่วไป ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักรและภายนอก
ราชอาณาจักร 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐาน ซึ่งสามารถยื่นค าขอได้ทั้งบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจการเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2555 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 63 
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ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดท าส าเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ท าประกันให้แก่นักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมอบงานให้แก่มัคคุเทศก์ที่รับท างานให้แก่ตน  

กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 ก าหนด
จ านวนเงินหลักประกันแยกตามประเภทของการประกอบธุรกิจน าเที่ยวลดลงจากเดิม ได้แก่ ประเภทเฉพาะ
พ้ืนที่เหลือ 3,000 บาท ประเภทภายในประเทศเหลือ 5,000 บาท ประเภทน าเที่ยวจากต่างประเทศเหลือ 
30,000 บาท และประเภททั่วไปเหลือ 60,000 บาท 

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ที่แบ่งใบอนุญาตมัคคุเทศก์ออกเป็น 3 
ประเภทคือ ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป ที่มีความรู้ครอบคลุมทุกสาขาและทั่วประเทศ ประเภทมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค ที่มีความรู้เฉพาะภายในภูมิภาคที่ก าหนดในใบอนุญาต แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง 
ครอบคลุม 26 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 20 จังหวัด ภาคใต้ ครอบคลุม 14 จังหวัด และ
ภาคเหนือ ครอบคลุม 17 จังหวัด และประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่มีความรู้เฉพาะภายในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือ
ชุมชนที่คณะกรรมการก าหนด 

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยว
ต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อนายทะเบียน โดยเฉพาะหลักฐานการศึกษาที่
อย่างต่ าต้องส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและส าเนาวุฒิบัตรว่าได้ผ่าน  
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือ
หนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว และเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีการออกบัตรประจ าตัวผู้น าเที่ยว
ด้วย 

ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้การจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) มีอัตราค่าบริการตามรายการน าเที่ยวแบบหมู่คณะ ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท
ต่อคนต่อคืน และต้องท าเอกสารเป็นภาษาไทยที่แสดงให้ เห็นถึงอัตราค่าบริการที่ เรียกเก็บ โดยจะมี
ภาษาต่างประเทศก ากับด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวนอกรายการ (Optional Tour) ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้การจัดบริการน าเที่ยว
นอกรายการ (Optional Tour) ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) มีอัตรา
ค่าบริการตามรายการน าเที่ยวนอกรายการแบบหมู่คณะ ตามที่นายทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
ก าหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อรายการน าเที่ยว (Trip) และรายการน าเที่ยวนอกรายการดังกล่าว
ต้องไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการกระท าผิดในการท าลายสิ่งแวดล้อม โบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ  
การทารุณสัตว์ การค้าแรงงานข้ามชาติ การค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศ และยาเสพติด การกระท าที่ขาด
มนุษยธรรม หรือน ามาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย  

หลักเกณฑ์การประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้แก่
นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจ านวนเงินเอาประกันกรณี
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 64 
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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท
ต่อคน 

ประกาศการติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้มัคคุเทศก์ต้องติดใบอนุญาต
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นด้านหน้าของใบอนุญาตได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งอ่ืนใดมา
ปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของใบอนุญาต โดยติดที่หน้าอก หรือใช้สายคล้องคอประกาศการยกเว้นคุณสมบัติ
ส าหรับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยยกเว้นคุณสมบัติให้กับผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการธุรกิจ  
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ก าหนดขึ้น 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ให้บริการน าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด (1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
น าเที่ยวให้บริการน าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย  เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรการกักตัวตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐก าหนด (2) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพ่ือนักท่องเที่ยว (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration : SHA) หรือได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน 
COVID -19 ภายใต้โครงการ Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค (3) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่มีการให้บริการน าเที่ยว (Tracking) 
รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นรถ การจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อให้กับ
นักท่องเที่ยวส าหรับพกติดตัวขณะท่องเที่ยว โดยอย่างน้อยให้มี 1 คน ต่อหนึ่งขวดหรือหนึ่งหลอด หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ เป็นต้น  

10) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

การประกอบธุรกิจโรงแรม 

(1) ผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ได้แก่ มีอายุไม่ต่ า
กว่า 20 ปี มีภูมิล าเนาในประเทศไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  ไม่เคยต้อง      
ค าพิพากษาว่าท าผิดเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด การค้าหญิงและเด็ก และการค้าประเวณี ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูก  
สั่งพักใช้ใบอนุญาต และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล       
ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้ง
ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(2) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุ 5 ปีนับแต่
วนัที่ออกใบอนุญาต 

(3) การตั้งชื่อโรงแรมต้องเป็นภาษาไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน และอาจมีอักษรต่างประเทศก ากับไว้
ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วยก็ได้ 
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(4) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพ่ิมหรือลดจ านวนห้องพักใน
โรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม และการเปลี่ยนชื่อโรงแรม ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียน 

(5) กรณีที่โรงแรมได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุอัคคีภัยหรือภยันตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ ให้  
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง  

แต่ถ้าโรงแรมดังกล่าวได้รับความเสียหายจนมีสภาพที่ไม่อาจแก้ไขได้ ให้ถือว่าใบอนุญาตส าหรับ
โรงแรมดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมตามท่ีกฎหมายก าหนดติดไว้หน้าโรงแรม 
(2) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 
(3) จัดให้มีเลขที่ประจ าห้องพักติดไว้ที่หน้าห้องพักทุกห้อง 
(4) จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 
(5) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรมและห้องพักทุกห้องและป้ายทางออก

ฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม 
(6) จัดให้มีเอกสารแสดงข้อจ ากัดความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติ

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง 
(7) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการป้องกันอัคคีภัยให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(10) ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตรายใด ๆ 

ขึ้นในโรงแรม 

นอกจากนั้น ผู้จัดการมีหน้าที่เพ่ิมเติมในการจัดท าบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักและจ านวนผู้พักใน
แต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักทันทีที่มีการเข้าพักที่มีการลงลายมือชื่อของผู้พักไว้ 

กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องด าเนินการแก้ไข
การปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนไม่เกิน 30 วัน และถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกด าเนินการพักใช้ใบอนุญาตใน
กรณีของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยนายทะเบียนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 4 ครั้ง และแจ้งให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องภายในไม่เกิน 30 วันส าหรับกรณีการกระท าผิดโดยผู้จัดการ 

กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่ก าหนด
ประเภทของโรงแรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
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- ประเภท 1 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก มีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง แต่ละ
ห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและ
ระเบียงห้องพัก 

- ประเภท 2 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร พ้ืนที่ใช้สอยของห้องพักแต่ละห้องต้องมีไม่น้อยกว่า 8 
ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและระเบียงห้องพัก 

- ประเภท 3 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการ
อาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้อง
ประชุมสัมมนา 

- ประเภท 4 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้อง
ประชุมสัมมนา 

โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร ไม่รวม
ห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและระเบียงห้องพัก และกรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมี
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ยกเว้นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรมทุกประเภท ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

- สถานที่ตั้งของโรงแรม เป็นท าเลที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย การเดินทางสะดวก 

- มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พักอย่างน้อย อาทิ สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก ระบบ
การติดต่อสื่อสาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบรักษาความปลอดภัย และต้องจัดให้มีห้องน้ าและห้อง
ส้วมในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะแยกระหว่างชายหญิง 

- รูปแบบห้องพักต้องไม่ให้เหมือนศาสนสถานหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพทางศาสนา และต้องมี
เลขประจ าห้องพักก ากับไว้ทุกห้อง  

- สถานที่จอดรถของโรงแรมท่ีอยู่ติดกับห้องพักต้องสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา  

- อาคารโรงแรมต้องได้รับการอนุญาตและใบรับรองการตรวจสอบสภาพตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร รวมทั้งต้องมีการรักษาความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้ ช่องทางเดิน
ภายในอาคาร ทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และส าหรับอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นเกิน 2,000 ตารางเมตร 
ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน แหล่งจัดตั้งบ่อเกรอะและบ่อซึมของอาคาร 
ทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก าหนด
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วิธีการน าอาคารที่มีอยู่แล้วสามารถปรับปรุงแก้ไข และสามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพ่ือประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) อาคารที่จะดัดแปลงหรืออาคารที่จะเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม ให้มีที่ว่างของอาคารไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
และต้องมีลักษณะ  

(2) ส าหรับอาคารไม่เกิน 2 ชั้นที่มีจ านวนห้องพักในอาคารหลังเดียวกันไม่เกิน 10 ห้อง มี
ช่องทางเดินในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และต้องมีระยะห่างตาม
แนวทางเดินไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนชั้นนั้น  มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่อง
ดับเพลิงยกหิ้ว ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง 

(3) ส าหรับอาคารที่ไม่ใช่อาคารดังกล่าวข้างต้น ที่มีจ านวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน 20 ห้อง 
ต้องมีช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

(4) ส าหรับอาคารที่ไม่ใช่อาคารดังกล่าวข้างต้น ที่มีจ านวนห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่า 20 ห้อง 
ต้องมีช่องทางเดินในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(5) ส าหรับอาคาร 3 ชั้นที่มีเสา คาน ตง พ้ืน บันได โครงหลังคา หรือผนังของอาคารที่ท าด้วย
วัสดุไม่ทนไฟ ต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพ่ิมเติม มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้ง
ระบบไฟส่องสว่างส ารองเพ่ือให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้น
และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟด้วยตัวอักษร ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งต้อง
มีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตรอ รวมทั้งติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหนึ่งเครื่องต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 
200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง 

(6) ส าหรับอาคารตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปต้องมีเสา คาน ตง พ้ืน บันได โครงหลังคา และผนังของ
อาคารที่ท าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ และต้องมีบันไดหนีไฟ ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดท า
ด้วยวัสดุทนไฟได้ ต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2553 ก าหนดให้สถานที่พักท่ีมีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน 
4 ห้อง และมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตามนิยามความหมายที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 
4 ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

11) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522   

(1) บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไป
ตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 68 
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(2) คนต่างด้าวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ได้แก่         
ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะทางน้ าหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่   
ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป และคนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่าน
อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักร และรวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะแห่ง
รถไฟดังกล่าว 

(3) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ได้แก่ บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตพนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย 
หรือซึ่งเดินทางผ่านเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในประเทศไทยเพ่ือ
รัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หัวหน้าส านักงานขององค์การหรือ
ทบวงการระหว่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองการด าเนินงานในประเทศไทย คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความ
อุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ
เท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีต าแหน่งทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับ
องค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ 

คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพ่ือ 

- การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล และการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ที่สามารถอยู่ได้ตาม
ก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น 

- การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านประเทศไทย และการเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจ าพาหนะ
ที่เข้ามายังท่าสถานี หรือท้องที่ในประเทศไทย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 

- การท่องเที่ยว สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 

- การท าธุรกิจ การศึกษาหรือดูงาน การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ การอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี 

- การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เก่ียวข้อง สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี 

- การลงทุนหรือการอ่ืนที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
สามารถอยู่ได้ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร 

ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การท่องเที่ยว และการ
เล่นกีฬา ถ้ามีความจ าเป็นสามารถอยู่ต่อได้เกินระยะเวลาที่ก าหนดแต่ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ให้เป็นไปตามอธิบดี
พิจารณาอนุมัติ โดยคนต่างด้าวที่ต้องการอยู่ต่อต้องยื่นค าขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติดังนี้ 

- ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
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- พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพัก
อาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย 

- แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีต ารวจท้องที่เดิม 
คนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงนับ
แต่เวลาทีไ่ปถึงด้วย 

- ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกิน 24 ชั่วโมง ให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง อาจยกเว้นกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (รวมนักท่องเที่ยว) ที่ไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องเป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

- ถ้าอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะ 90 วัน และต่อไปให้กระท า
เช่นเดียวกันทุกระยะ 90 วัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้ ยกเว้นกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว   
(รวมนักท่องเที่ยว) ที่ไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องเป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในประเทศไทยโดยถูกต้อง หรือไม่มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และทั้งไม่มีใบส าคัญประจ าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้นเข้ามาในประเทศไทยโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบว่าด้วย การแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม 
ซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย ให้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีอ านาจความรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรม
นั้นตั้งอยู่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย  

12) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึ งข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ และ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้กระท าได้ ทั้งนี้ การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ และต้องแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย     
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ด าเนินการ
ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกา  ก าหนดหน่วยงาน
และกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 “ไม่ให้น าบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไม่แสวงหาก าไร กิจการ
ด้านเกษตรกรรม กิจการด้านอุตสาหกรรม กิจการด้านพาณิชยกรรม กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กิจการด้านพลังงาน ไอน้ า น้ า และการก าจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการด้านก ารก่อสร้าง 
กิจการด้านการซ่อมและการบ ารุงรักษา กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า กิจการด้านการ
ท่องเที่ยว กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และ
การประกันภัย กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ กิจการด้านการบริหารและบริการ
สนับสนุน กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ กิจการด้านการศึกษา 
กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย และกิจการในครัวเรือนและ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ” โดยมีผลถึงวันที่  
31 พฤษภาคม 2565 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้
โดยสมบูรณ์ 

13) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พระราชบัญญัติฯ นี้ได้ก าหนดความหมายของ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือ
ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด 
และแนวทางปฏิ บั ติ งาน ให้ อุ ป กรณ์ ห รื อชุ ด อุปกรณ์ ท าหน้ าที่ ป ระมวลผลข้ อมู ล โดย อัต โนมั ติ 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า 
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่ งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 71 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น เป็นต้น 

พระราชบัญญัติฯ นี้ ได้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน การเปิดเผยโดยมิ
ชอบซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อ่ืน การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส าหรับตน การดักรับไว้โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่
ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้
บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ การกระท าโดยมิชอบเพ่ือให้การท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ เป็นต้น และกรณี
ความผิดข้างต้น ถ้าเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องได้รับโทษสูงขึ้น และถ้าการกระท าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องได้รับโทษสูงขึ้นไปอีก 

14) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดความหมาย “ขายตรง” หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือ
บริการในลักษณะของการน าเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท างานของผู้บริโภคหรือ
ของผู้อ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือ ผู้จ าหน่าย
อิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง “ตลาดแบบตรง” หมายความ
ว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อ
ผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจาก          
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือ
ว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้ และห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงด าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วม
เครือข่ายดังกล่าวซึ่งค านวณจากจ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงต้องปฏิบัติ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การห้ามเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และการท าสัญญาระหว่างผู้จ าหน่ายอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง เป็นต้น 

กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการ
ส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรง การ
ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจขายตรง เป็นต้น 
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15) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร
รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหา
สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและ
ชดเชยความเสียหาย และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ด้วย คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก และ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา ดังนี้  

1) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือ
บริการ และการโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรือ  
อันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค  

สินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขายหรือเสนอขาย หรือเข้าท าความตกลงเพ่ือขายหรือน าเสนอ
ด้วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอ่ืนใด หรือน าออกวางตลาด จะต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย โดยพิจารณา
จากลักษณะและประเภทของสินค้า  ลักษณะการน าเสนอสินค้า การติดฉลาก ค าเตือนและข้อก าหนดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการใช้ การก าจัด และการท าลาย และข้อบ่งใช้หรือข้อสารสนเทศใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการ
โฆษณาสินค้า ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นหากน าสินค้านั้นไปใช้ร่วมกับสินค้าอ่ืน 
รวมถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วย และคนพิการ ทั้งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปของสินค้าประเภทนั้น
ด้วย 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ผลิต สั่ง หรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซึ่งสินค้าที่เป็น
อันตราย และต้องไม่แนะน าหรือโฆษณาสินค้าดังกล่าว 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ซื้อสินค้าเพ่ือน าออก
ให้บริการ ซึ่งต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้า
ที่น าออกให้บริการที่ตนได้มาจากผู้ผลิต ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ขาย หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่ง
สินค้า และข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของตน โดยส่งต่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้
ทราบ และเก็บรักษาเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือการติดตามแหล่งที่มาของสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออกให้บริการ 
ทั้งต้องให้ความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้สั่ งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ขาย และพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ขายหรือสินค้าที่น าออก
ให้บริการหมดสิ้นไป 
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2) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 

สินค้าที่ผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้สั่งหรือผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือขายซึ่ง
สินค้าท่ีควบคุมฉลาก ต้องจัดให้มีฉลากของสินค้าโดยฉลากจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริงและไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า 

(2) ต้องระบุข้อความ เกี่ยวกับ (ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้น าเข้าเพ่ือ
ขาย (ข) สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจน าเข้า (ค) ระบุข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร 
ในกรณีที่เป็นสินค้าน าเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย 

(3) ต้องระบุข้อความอันจ าเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน า ค าเตือน วัน เดือน ปี
ที่หมดอายุในกรณีเป็นสินค้าที่หมดอายุได้ หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา  

ในการประกอบธุรกิจที่กฎหมายก าหนดให้ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับ
ผู้บริโภคจะต้องไม่ท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค 

หากมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรเข้า
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาลได้ โดยให้มี
อ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย ซึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมในการด าเนินคดีด้วย 

หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอยู่หลากหลายและกระจายตามประเภทของการบริโภคสินค้าและ
บริการ เช่น  

1) กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหาร ยา หรือเครื่องส าอาง เป็นหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข  

2) กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็เป็นหน้าที่
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

3) กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจจัดสรรที่ดิน อาคารชุด เป็นหน้าที่
ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
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4) กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับคุณภาพหรือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค  
เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์  
 

16) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของดังต่อไปนี้ 
1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
2) รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ด าเนินการตาม

กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ ประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือจัดให้มีสาธารณูปโภค 

3) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีกฎหมายรับรอง และมีวัตถุประสงค์
ด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

4) ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า 

พระราชบัญญัติฯ ได้ให้ความหมาย 

“ธุรกิจ” หมายความว่า กิจการอันด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางการค้าในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และการบริการ และให้หมายความรวมถึงกิจการอ่ืนตามที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผู้สั่ งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย ผู้ซื้อเพ่ือผลิตหรือจ าหน่ายต่อซ่ึงสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ 

“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสารแสดงสิทธิในสิ่งของ
นั้น 

“บริการ” หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ การให้ใช้หรือให้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน 

“ราคา” หมายความว่า ราคาสินค้า และให้หมายความรวมถึงค่าตอบแทนส าหรับการให้บริการ
ด้วย 

“ตลาด” หมายความว่า ตลาดที่เกี่ยวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ และ
ด้านพื้นที่ในการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ 

“ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายราย
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
โดยให้น าปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี มาประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันออกประกาศ การนับส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจราย
หนึ่งซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด ให้นับรวมส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในตลาดใดตลาดหนึ่งของบรรดาผู้
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ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดด้วย และให้ถือว่าบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด 

“ปัจจัยสภาพการแข่งขัน” หมายความว่า จ านวนผู้ประกอบธุรกิจในตลาด จ านวนเงินลงทุน    
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ช่องทางการจัดจ าหน่าย เครือข่ายในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบของภาครัฐ และปัจจัยอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

พระราชบัญญัติฯ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ มีความรู้ และมี
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี 
อุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอ่ืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแล
การแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ การนับระยะเวลาข้างต้นให้น ามารวมกันได้ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงสองวาระ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้, ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้, ก ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจและก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม, พิจารณาเรื่องร้องเรียน
และสอบสวนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้, พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอ, วางระเบียบการสืบสวน
และสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน, ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการต าม
พระราชบัญญัตินี้, ด าเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์, พิจารณาก าหนดโทษปรับทางปกครอง, เชิญ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็น, เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อ
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ท าให้เกิดการกีดกัน จ ากัดการแข่งขัน 
หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ, ก าหนดแผน กลยุทธ์ 
และแนวทางการบริหารงานของส านักงาน, ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการด าเนินงานอ่ืนของส านักงาน, ปฏิบัติการอ่ืน
ใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ, ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้และรายงานต่อคณะกรรมการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ 
และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ จัดท าฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด
ตลาดตามที่คณะกรรมการก าหนด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มี 
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ร้องเรียน
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ให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมด าเนินการในการเจรจา ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนใน
การศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ  
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ รับค่าธรรมเนียมตามที่
ก าหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงาน เผยแพร่ผลค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการต่อสาธารณชน จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการและส านักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ปฏิบัติการตามประกาศ 
ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
ปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  โดยให้ส านักงานมีเลขาธิการเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงาน ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 

การป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรม ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดกระท าการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 
 ก าหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้อง

จ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจ าหน่ายสินค้า หรือต้องจ ากัดโอกาสในการ
เลือกซื้อหรือขายสินค้าการได้รับหรือให้บริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผู้ประกอบ
ธุรกิจอ่ืน 

 ระงับ ลด หรือจ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจ าหน่าย การส่งมอบ การน าเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท าลายหรือท าให้เสียหายซึ่งสินค้า ทั้งนี้  
เพ่ือลดปริมาณให้ต่ ากว่าความต้องการของตลาด 

 แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญใน
ตลาดใดตลาดหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อ
คณะกรรมการภายใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระท าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิด
การผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ประกาศ 
ให้ระบุว่ามีส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จ านวนทุน จ านวนหุ้น หรือจ านวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่าใด 
ไว้ด้วย 
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การรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึง 
 การที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายรวมกับผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้จ าหน่าย หรือ 

ผู้บริการรวมกับผู้บริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และอีกธุรกิจหนึ่งสิ้นสุด
ลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ข้ึน 

 การเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้ งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ อ่ืนเพ่ือควบคุมนโยบายการ
บริหารธุรกิจ การอ านวยการ หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือ
ควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอ านวยการ หรือการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(3) ในการพิจารณาอนุญาตรวมธุรกิจ ให้คณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ และในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน โดยบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ในการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ ต้องด าเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอน
ค าสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะก าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

(5) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระท าการ
ใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่
ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ 

 จ ากัดปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซื้อ จ าหน่าย หรือ
บริการตามที่ตกลงกัน 

 ก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพ่ือให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือ
ประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพ่ือมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือ
ประกวดราคาสินค้าหรือบริการ 

 ก าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะจ าหน่าย หรือลดการจ าหน่าย หรือซื้อ
สินค้าหรือบริการได้ในท้องที่นั้น หรือก าหนดผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
จะจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ าหน่ายหรือ
ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

(6) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนกระท าการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด 
หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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 ก าหนดเงื่อนไขมาตรา 54 ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 
 ลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ าลงกว่าที่เคยผลิตจ าหน่ายหรือให้บริการ 
 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่าง

เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 
 ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการเพ่ือให้

ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน 
 ความตกลงร่วมกันในลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(7) ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน อันเป็นการผูกขาด มิให้ใช้บังคับกับกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 การกระท าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 การตกลงร่วมกันในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาการผลิต การจัดจ าหน่ายสินค้า 
และการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือเศรษฐกิจ 

 การตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในต่างระดับกัน โดย
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ใช้สิทธิในสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายการค้า วิธีการด าเนินธุรกิจ หรือ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ช าระค่าสิทธิ 
ค่าธรรมเนียม หรือให้ผลตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญา 

 ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(8) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม 
 ใช้อ านาจตลาดหรืออ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม 
 ก าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนอย่าง

ไม่เป็นธรรม 
 กระท าการในลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(9) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศท านิติกรรมหรือสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการผูกขาดหรือจ ากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 

(10)  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจอาจยื่นค าร้องขอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้  

 การกระท าของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดตามมาตรา 50 
 การประกอบธุรกิจที่มีลักษณะตามมาตรา 54,55,57 และ 58  
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การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 

การฟ้อง ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรา 50, 51, 54, 55, 57 และ 
58 มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้กระท าการฝ่าฝืนนั้นได้ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ให้คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ แล้วแต่กรณี 

อายุความ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย ถ้ามิได้น าคดีสู่ศาลภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าว ให้สิทธิในการน าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก 
การสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ  
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่มีสิทธิฟ้อง
คดีอาญาด้วยตนเอง บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้
อ านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการกระท าการแทนได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ
ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
2. กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 10 ประเทศ 

การศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น  ได้เลือกประเทศ
ทั้งประเทศที่เป็นเป้าหมายการตลาดของไทย และประเทศที่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งของไทย รวม 10 ประเทศ 
ประกอบด้วย (1) ประเทศที่เป็นเป้าหมายการตลาดของไทย 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ประชาคมยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2) ประเทศที่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งของ
ไทย 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยสามารถสรุปและเปรียบเทียบกฎหมายที่ส าคัญของประเทศดังกล่าวข้างต้น
กับกฎหมายของประเทศไทยได้ดังนี้ (รายละเอียดสรุปกฎหมายของแต่ละประเทศแสดงในภาคผนวก) 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสูงสุดในโลก 
โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมากกว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 3 เท่า 
(3,285 ให้สหรัฐต่อหนึ่งทริป เทียบกับ 1,058 ให้สหรัฐต่อหนึ่งทริป) อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง ในขณะเดียวกัน ในปี 
2561 ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Market) ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 6.7 
พันล้านให้สหรัฐ และคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourists) ที่จะเดินทางเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกาจนถึงปี พ.ศ. 2569 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.7 โดยโรคที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นิยมเดินทางมารับ
การรักษาในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มี
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวอเมริกันบางส่วนที่นิยมเดินทางไปรับการรักษาทางการแพทย์ในประเทศอ่ืน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชีย ส าหรับโรคบางชนิดที่ไม่มีความซับซ้อน  มีค่าใช้จ่ายถูกกกว่า และ 
ไม่ต้องรอเข้ารับการรักษา เช่น ทันตกรรม ศัลยกรรมตกแต่งบางประเภท หรือการรักษาผู้มีบุตรยาก เป็นต้น 
โดยมีกฎหมายที่น ามาศึกษา ประกอบด้วย 

1.1) กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการเพื่อสุขภาพ (บริการนวดและการท าธุรกิจสปา) เนื่องจาก 
รูปแบบการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ ท าให้การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการ
นวดและการท าธุรกิจสปาแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ การศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเท็กซัส ดังนี้ 

(1) รัฐแคลิฟอร์เนีย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ คือ กฎ ระเบียบในการจัดตั้งร้านนวด
และสปา รวมทั้งนักบ าบัด และพนักงานนวดในสถานประกอบการในนครลอสแองเจลิส (The Municipal 
Code: Rules and Regulations for Massage Establishments and Massage Therapists and 
Practitioners) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านนวดและสปาต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
นวดที่เรียกว่า “Massage Establishment Permits” จากหน่วยงานในระดับเมือง (เทศบาลนครลอสแองเจ
ลิส) และต้องขอใบอนุญาตที่เรียกว่า “Public Health Permit” ที่ต้องยื่นขอต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลนครลอสแองเจลิสด้วยเช่นกัน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนนักบ าบัด/
พนักงานนวดต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการนวดเพ่ือการบ าบัดรักษาจากคณะกรรมการนวดเพ่ือการ
บ าบัดรักษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Massage Therapy Council : CAMTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
ระดับรัฐ ในขณะที่ อ านาจหน้าที่ในการสืบสวน ตรวจค้น และจับกุมสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ
รับพนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพเข้ามาท างาน เป็นของหน่วยงานสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เรียกว่า “Commission Investigation Division (CID)” ซึ่งเป็นหน่วยงานเสริมให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ได้รับอ านาจตามกฎหมายในการสืบสวน ตรวจค้น และจับกุมสถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยใบอนุญาตที่ City of Los Angeles ออกให้ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการนวด ใบรับรองทักษะการ
ท างาน ใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล เป็นต้น โดยผู้ประกอบการร้านนวดและสปาต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าพนักงานของตนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดย CAMTC ก่อนจะรับเข้าท างาน และต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับแห่งนครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจร้านนวด 

(2) รัฐเท็กซัส มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจสปาโดยเฉพาะ คือ “The Health Spa 
Act 1999” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวง การฉ้อฉล การเก็บภาษี และเพ่ื อ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีข้อห้ามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในการ
ให้บริการ และการจดทะเบียนใบอนุญาต ซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดค านิยามเกี่ยวกับการ
ให้บริการสปาเพ่ือสุขภาพไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพ่ือขอใบอนุญาตด าเนินกิจการสปา
เพ่ือสุขภาพ ที่ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตตามขั้นตอนและเอกสารต่าง  ๆ ที่ระบุไว้ต่อ
เลขาธิการประจ ารัฐ (Secretary of State) Rules and Regulations for Massage Establishments and 
Massage Therapists and Practitioners แห่ งนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ก าหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะอาดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการ
นวดและสปาจะต้องได้รับใบอนุญาต และการดูแลรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้บริการ โดยมี
สาระส าคัญ เช่น ผู้ประกอบกิจการนวดและสปาจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก The California Massage 
Therapy Council (CAMTC) และห้ามผู้ประกอบการและพนักงานให้บริการนวดนอกสถานที่โดยไม่ได้รับ
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อนุญาตจาก CAMTC , บุคคลที่ท างานในร้านนวดจะต้องแต่งกายมิดชิดเรียบร้อยตลอดเวลาในระหว่างการ
ท างาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ก็ตาม , สถานที่หรือร้านนวดต้องจัดให้มีผ้าขนหนู ผ้าปูเตียง
นวด และที่ส าหรับให้บริการนวดซึ่งมีความสะอาดถูกสุขอนามัย , ห้ามมิให้มีการนวดซึ่งมีลักษณะเป็นการล่วง
ละเมิดทางเพศ และห้ามมิให้มีการขายบริการทางเพศในสถานประกอบการนวดและสปา  , สถานบริการนวด
และสปาจะต้องจัดให้มีห้องแต่งตัวและล็อคเกอร์ส าหรับบริการแก่ลูกค้า , หากมีพนักงานต้อนรับประจ าหน้า
ร้าน ห้ามมิให้มีการล็อคประตูทางเข้าด้านหน้าและห้ามมิให้ล็อคห้องที่ใช้ส าหรับให้บริการนวดหรือท าสปา  ,  
ห้ามมิให้มีการนวดหรือท าสปาในบู๊ทหรือห้องที่มีการล็อคประตู , ร้านนวดและร้านท าสปาให้เปิดท าการได้ใน
ระหว่างเวลา 7.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกาเท่านั้น , พนักงานนวดในสถานประกอบการต้องได้รับใบอนุญาต 
Massage Practitioner License จาก CAMTC โดยถูกต้อง  

The Municipal Code: Chapter 5.60 Massage Establishments and Therapists ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการนวดและสปา เช่น ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีอายุ  
18 ปีขึ้นไป มีเอกสารประวัติการท างานย้อนหลัง 10 ปี ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
เมืองเดียวกัน (ถ้ามี) ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาร้ายแรงของผู้ขอใบอนุญาต โดยเป็นข้อมูล
ย้อนหลังภายใน 5 ปี เป็นต้น โดยเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่จะพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาตและเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในระยะเวลา 60 วัน โดยถ้าหากเอกสารที่ยื่นและผู้ยื่นขออนุญาตมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎระเบียบ ก็จะได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการนวด (Massage Establishment 
Permit) 

เจ้าพนักงานมีอ านาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  ในกรณีต่อไปนี้ เช่น ผู้รับใบอนุญาต 
ลูกจ้าง ผู้รับจ้างอิสระ เจ้าของ ตัวแทน หุ้นส่วน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการของสถานประกอบการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทศบัญญัตินี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด , ผู้รับใบอนุญาต ลูกจ้าง ผู้รับจ้างอิสระ 
เจ้าของ ตัวแทน หุ้นส่วน กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้จัดการของสถานประกอบการอนุญาตให้มีการกระท า
ความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะได้ทราบหรือไม่ก็ตาม  เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานมี
อ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ ตักเตือน , ระงับการใช้ใบอนุญาตไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน , เพิกถอนใบอนุญาต , 
มีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ตามที่เห็นสมควร 

(3) ความแตกต่างระหว่างกฎหมายของไทยและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับ
สถานบริการนวดและสปา จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการสถานบริการนวดและสปาของไทย
มีความแตกต่างจากของสหรัฐอเมริกาในหลายประเด็น ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 82 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 

ตารางท่ี 2-1 เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียและเท็กซัส และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพของมลรฐัแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. อายุของผู้ขอ

ใบอนุญาต 
18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

2. การโอนใบอนุญาต ไม่สามารถโอนใบอนุญาตได้ โอนใบอนุญาตได้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

3. อายุของใบอนุญาต 1 ปี 5 ปี  
4. หน้าท่ีของผู้รับ

อนุญาตและ
ผู้ด าเนินการ
(ประเด็นความ
เช่ือมั่นของ
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ใช้บริการ) 

ห้ามมิให้มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายใน
สถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการจ้าง
แรงงาน ในลั กษณ ะของการค้ ามนุ ษ ย์ 
(Human Trafficking) ซึ่งถือเป็นการกระท า
ความผิดกฎหมายอาญาของรัฐ 

- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามจ้างแรงงานผิดกฎหมาย และ
ความเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม เจ้าของสถาน
ประกอบการก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่าง
ด้าวเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในกิจการประเภทอ่ืน ๆ 

4. การระงบัหรือเพิก
ถอนใบอนุญาต
(ประเด็นความ
เชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ใช้บริการ) 

- กฎระเบียบบัญญัติคุ้มครองนักท่องเที่ยว
และผู้ ใช้บริการสถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพในกรณีที่เจ้าของ ผู้รับใบอนุญาต 
ลูกจ้าง ผู้รับจ้างอิสระ ตัวแทน หุ้นส่วน 
กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการอนุญาตให้
มี ก ารกระท าค วามผิ ด อาญ าในสถาน
ประกอบการ ไม่ว่าจะได้ทราบหรือไม่ก็ตาม 
และ/หรือ 
-เจ้าของ ผู้รับใบอนุญาต ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
อิสระ ตัวแทน หุ้นส่วน กรรมการ ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้จัดการกระท าความผิดอาญาในการ
ประกอบธุรกิจ และ/หรือ 
-เจ้าของ ผู้รับใบอนุญาต ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
อิสระ ตัวแทน หุ้นส่วน กรรมการ ผู้ถือหุ้น 
หรือผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางวินัย
ของเจ้าพนักงาน 
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับใบอนุญาตอาจ
ถูกระงับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

- หมวด 4 บัญญัติเกี่ยวกับการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการลบช่ือออกจากทะเบียน ซึ่งกล่าวถึงการฝ่า
ฝืนและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับอนุญาตและ
ผู้ด าเนินการ หรือผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติใน
มาตรา 32 (1) แต่ไม่ได้บัญญัติครอบคลุมไปถึงการกระท า
ความผิดของลูกจ้าง ผู้ รับจ้างอิสระ ตัวแทน หุ้นส่วน 
กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

5. ระยะเวลาที่
อนุญาตให้เปดิ
ด าเนินการ 

ร้านนวดเพื่อสุขภาพเปิดท าการระหว่างเวลา 
7.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ส าหรับ    
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปิดท าการระหว่างเวลา 6.00 
นาฬิกาถึง 24.00 นาฬิกา ส าหรับประเทศไทย 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 83 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 2-1 เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียและเท็กซัส และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

ประเด็น 
กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพของมลรฐัแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ขอบเขตการบังคับ

ใช้ความหมายของ 
“สถานบริการเพื่อ
สุขภาพ” 

ภายใต้ กฎหมาย The Health Spa Act 
1999 แห่งมลรัฐเท็กซัสบัญญัติค านิยามของ 
“สปาเพื่ อสุขภาพ” หมายความรวมถึง
กิจกรรมกายภาพบ าบัดที่เกี่ยวกับการรักษา
อาการบาดเจ็บหรือโรคของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งด้วย 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
มาตรา 3 (1) บัญญัติความหมายของ “กิจการสปา” ไว้ว่า 
หมายถึง บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบ
กับบริการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสาม
อย่าง เว้นแต่ เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ า นวด หรืออบ
ตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

7. การช าระค่าบริการ การช าระค่าบริการและทิปให้แก่พนักงาน 
ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวจะต้องช าระเงิน ณ 
พื้นที่ส่วนต้อนรับลูกค้า (Reception Area) 
ตรงทางเข้าด้านหน้าของร้านเท่านั้น 

กฎหมายไม่ได้ก าหนดวิธีการช าระเงินค่าบริการและทิปไว้ว่า
จะต้องช าระอย่างไร 

8. การวาง
หลักประกัน 

กฎหมาย Health Spa Act 1999 แห่งมล
รัฐเท็กซัสก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้อง
วางหลักประกันเพื่อป้องกันการกระท าความ
เสียหายแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ 

กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางหลักประกันเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไว้ 

9. มาตรฐานความ
ปลอดภัยและการ
ให้บริการแก่ลูกค้า
และนักท่องเที่ยว 

ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น  
- ห้ามมิให้มีการล็อคประตูจากดา้นในห้องใน
ระหว่างการให้บริการนวดหรือท าสปา และ
ประตูด้านนอกห้องจะต้องไม่สามารถล็อคได้ 
- การเปลี่ยนช่ือสถานประกอบการ สถาน
ที่ตั้ง ที่อยู่ และการย้ายสถานประกอบการ
ต้องแจ้งเจ้าพนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 10 
วันท าการ 
- การท าความสะอาดอุปกรณ์  เครื่องใช้ 
ต่าง ๆ และผ้าเช็ดตัวทุกครั้งก่อนน ามาใช้
ใหม่ และการท าความสะอาดห้องน้ าทุกวัน
ท าการ 
- ห้องที่ใช้เป็นที่ให้บริการนวดหรือท าสปา
จะต้องจัดให้มีแสงไฟสว่างเพียงพอตามที่
กฎหมายก าหนด 

มีรายละเอียดปลีกย่อยคล้ายกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
แต่ในบางประเด็นปลีกย่อยไม่ได้ระบุถึง 

10. พนักงานนวด ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวด
รายบุคคล 

กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้ต้องยื่น
ส าเนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 84 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.2) กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (น้ าพุร้อน) ได้แก่  

(1) กฎหมาย  36 CFR (Code of Federal Regulations) Part 21 – Hot Springs 
National Park : Bathhouse Regulations ที่บัญญัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลสถานที่อาบน้ าที่อยู่ใกล้บ่อ
น้ าพุร้อนธรรมชาติ และใช้น้ าจากบ่อน้ าพุร้อนเพ่ือการบ าบัดรักษาโรค เช่น ห้ามมิให้น าน้ าในบ่อน้ าพุร้อนมา
ปรับอุณหภูมิใหม่ และห้ามมิให้มีการใส่สารหรือแร่ธาตุอ่ืนลงไปในน้ าที่มาจากบ่อน้ าพุร้อน , การใช้บ่อน้ าพุร้อน
จะต้องได้รับค าสั่ง (Prescription) อธิบายความจ าเป็นในการรักษาโรค ห้ามมิให้บุคคลที่เป็นโรคติดต่อหรือ
บุคคลที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ตามปกติ ใช้น้ าในบ่อน้ าพุร้อน หรือสระน้ าที่น าน้ ามาจากบ่อน้ าพุร้อน  
เป็นต้น 

(2) ก ฎ ห ม า ย  36 CFR (Code of Federal Regulations) Part 25  – National 
Military Park : Licensed Guide Service Regulations ที่บัญญัติให้ผู้ท าหน้าที่ไกด์หรือผู้น าทัวร์ต้อง
ได้รับใบอนุญาตในกรณีที่เข้าไปท าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติที่เป็นเขตทหาร และต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดไว้ รวมทั้ ง ก าหนดขอบเขตของการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่ งต้องได้รับการอนุญาตจาก 
Superintendent เท่านั้น  

(3) กฎ  ระเบี ยบ  16 USC Chapter 1 Subchapter XL : Hot Springs National 
Park ที่ก าหนดให้โรงแรมที่มีสถานอาบน้ า และสถานอาบน้ าที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ่อน้ าพุร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ 
ต้องได้รับอนุญาตส าหรับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ใกล้กับบ่อน้ าพุร้อน รวมทั้ง การก่อสร้างท่อน้ า
เชื่อมต่อจากบ่อน้ าพุร้อนไปยังสถานอาบน้ าหรือโรงแรมเหล่านั้น นอกจากนั้น ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายน้ าแร่
หรือน้ าที่มาจากบ่อน้ าพุร้อนในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจาก ถือเป็นสาธารณสมบัติของรัฐบาล และการก าหนด
ระยะเวลาเช่าสถานที่อาบน้ าของรัฐสามารถท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ป ี 

(4) ความแตกต่างระหว่างกฎหมายของไทยและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับ 
การให้บริการน้ าพุร้อน  

(4.1) ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่บังคับใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบ่อน้ าแร่หรือ 
บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติไว้อย่างชัดเจน และไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับควบคุมการใช้ประโยชน์น้ าพุร้อน  
แต่การน าน้ าพุร้อนขึ้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ให้ใช้กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติ  
น้ าบาดาลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติน้ าแร่ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2534 

(4.2) “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดบริการอ่ืนในกิจการสปา พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
อาบน้ าในบ่อน้ าพุร้อนโดยตรง แต่หากเป็นการประกอบกิจการสปาที่ใช้น้ าในบ่อน้ าพุร้อนหรือบ่อน้ าแร่
ธรรมชาติเป็นหลัก อาจเข้าข่ายอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 
2) ประเทศอินเดีย ในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอินเดียมี

มูลค่า 124.2 พันล้านให้สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการโดยประชากรในประเทศที่มีจ านวนมากกว่า 100 



รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 85 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีชาวอินเดียที่นิยมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมข้ึนเป็น 180 ล้านคน สร้าง
รายได้ถึง 1 ล้านล้านให้สหรัฐ ในขณะที่ ประเทศอินเดียมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปี 
พ.ศ. 2561 ประมาณ 10.56 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการสุขภาพในอินเดียถึง 5 
แสนคนต่อเดือน (ประมาณ 6 ล้านคนต่อปี) ซึ่งประเทศอินเดียเป็นที่นิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการ
บ าบัดรักษาโรคแบบธรรมชาติหลายแขนง เช่น การรักษาโรคแบบอายุรเวท โยคะ สปาแบบอินเดีย และการท า
สมาธิ เป็นต้น โดยมีกฎหมายที่น ามาศึกษา ประกอบด้วย 

2.1) การประกอบธุรกิจสปา กิจการต่าง ๆ ที่มีบริการสปา (Spa Services) เช่น ร้านเสริมสวย 
โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือกิจการสปา เป็นต้น จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสปา
ภายใต้กฎหมายของแต่ละรัฐที่มีความแตกต่างกัน ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างกฎระเบียบที่บังคับ
ใช้กับกิจการสปาหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีบริการสปารวมอยู่ด้วยในกรุงนิวเดลี (New Delhi) ภายใต้กฎระเบียบ
ขอ ง The Government of National Capital Territory of Delhi, Home Department, Delhi 
Secretariat: New Delhi HI-110-002 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ 
ค านิยาม เงื่อนไขบังคับเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตกิจการสปา และอ านาจในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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หัวข้อ สาระส าคัญ 

1. บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้
ค านิยาม 

กฎระเบียบบัญญัตินิยามค าต่าง ๆ เช่น  
(ก) “ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกโดยเจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบนี้ 
(ข) “ผู้จัดการ” หมายถึง เจ้าของหรือบุคคลอื่นใดที่มีอ านาจควบคุมการบริหารจัดการ
ศูนย์สปา/นวด และ/หรือ บุคคลที่ท างานหรือถูกว่าจ้างในศูนย์สปาดังกล่าว 
(ค) “นวด” หมายถึง การท าทรีทเม้นต์ที่ร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาหรือเพื่อ
การรักษาสุขอนามัย (Remedial or Hygienic Purpose) รวมทั้งการกดหรือนวดด้วยมือ 
เท้า หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยร่วมกับการใช้แป้ง น้ ามัน โลช่ัน 

กฎระเบียบยังนิยามค าต่าง ๆ เช่น ศูนย์นวดที่ด าเนินการโดยโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชนและศูนย์บ าบัดที่ด าเนินงานโดยภาครัฐจะไม่อยู่ภายในบังคับแห่งกฎระเบียบ    
ฉบับน้ี 

2. เงื่อนไขบังคับเพื่อได้รับ
ใบอนุญาตกิจการสปา 

เงื่อนไขบังคับตามที่ก าหนดในกฎระเบียบฉบับน้ี สรุปสาระส าคัญต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
- ห้ามมิให้มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางเพศในสถานประกอบการสปาและนวด
ทั้งหมด 
- ห้ามมิให้มีการนวดโดยผู้ให้บริการนวดเพศหญิงให้แก่ผู้รับบริการการนวดเพศชาย และ
ผู้ให้บริการนวดเพศชายให้บริการนวดแก่ผู้รับบริการนวดเพศหญิงไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น 
(Prohibition of Cross-Gender Massage) 
- การให้บริการนวดแก่ลูกค้าชายและหญิง จะต้องแยกออกเป็นสัดส่วนโดยชัดแจ้ง โดย
ไม่ให้มีทางเชื่อมติดต่อถึงกันได้ 
- ห้ามมิให้มีการล็อคในห้องนวดเป็นอันขาด ในห้องนวดห้ามมิให้มีล็อคภายในห้อง 
- ประตูทางเข้าออกส าหรับลูกค้าต้องเปิดไว้ตลอดเวลา 
- กิจการสปาจะต้องท าบัตรประจ าตัวให้ลูกค้าทุกราย และจะต้องท าบันทึกประวัติลูกค้า
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ซึ่งมีสถานท่ีติดต่อไว้ชัดแจ้ง รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 
- เวลาท าการของสปาต้องอยู่ระหว่าง 9.00 นาฬิกาถึงไม่เกิน 21.00 นาฬิกาเท่านั้น 
- ห้องนวดและห้องอื่น ๆ ทุกห้องต้องมีไฟและแสงสว่างเพียงพอตลอดระยะเวลาท าการ 
- ศูนย์สปาจะต้องแยกห้องน้ าและห้องอาบน้ าระหว่างชายและหญิง และต้องมีระบบ
ระบายน้ าที่ถูกต้องและเหมาะสม 
- ศูนย์สปาต้องมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกระหว่างชายและหญิง 
- ห้ามมิให้น าสถานประกอบการมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
- ศูนย์สปาต้องมีความสะอาด โดยต้องจ้างแม่บ้านมาท าความสะอาดเป็นการเฉพาะ 
- ผู้ท าการนวดที่ได้รับการว่าจ้างจะต้องมีคุณวุฒิและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับ
การบ าบัดต่าง ๆ เช่น การนวดกดจุด (Acupressure) เป็นต้น 
- รายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างทั้งหมด รวมทั้งแม่บ้านจะต้องมีการท าบันทึกประวัติ
พนักงานไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
- พนักงานทุกคนต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานที่ออกให้โดยผู้ว่าจ้าง และแสดงบัตร
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการท างาน 
- พนักงานทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีขึ้นไป 
- เจ้าของสถานประกอบการสปาต้องยื่นขอใบอนุญาตการค้าสุขภาพ (Health Trade 
License) โดยเจ้าของหรือผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องไม่มีคดีอาญาหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
คดีที่อยู่ภายในบังคับของกฎหมาย The Immoral Traffic (Prevention) Act กฎหมาย 
The Protection of Children from Sexual Offences Act หรือต้องไม่มีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศในสถานประกอบการสปามาก่อน โดยเจ้าของ/ผู้จัดการจะได้รับ
ใบรับรอง Police Clearance Certificate ก่อนท่ีจะว่าจ้างลูกจ้างรายใดมาท างานให้ 
- กิจการสปาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  และต้องไม่
กระท าผิดกฎหมายใดทั้งสิ้น 
- ช่ือ หมายเลขใบอนุญาต รายละเอียดของใบอนุญาต ช่ัวโมงท าการจะต้องแสดงไว้ให้
ลูกค้าและผู้มาใช้บริการเห็นโดยชัดแจ้งตลอดเวลา 
- รายละเอียดของผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง ช่ัวโมงท าการ ประเภทของการให้บริการ 
รวมทั้งรายละเอียดค่าบริการทั้งหมดจะต้องแสดงไว้ให้ลูกค้าเห็นโดยชัดแจ้งในสถาน
ประกอบการสปาทุกแห่ง 
- การแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ต้องท าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดู รวมทั้งต้องแสดง
แบบแปลนอาคารสถานประกอบการ จ านวนเตียงแยกระหว่างชายและหญิง รายละเอียด
คุณสมบัติของพนักงาน หมายเลขฉุกเฉินที่ผู้ประกอบการจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าหรือ
พนักงานได้ทันที และจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายก าหนด “กิจการสปา
แห่งนี้เปิดเพื่อวัตถุประสงค์ให ้

บริการด้านสปาโดยเฉพาะเท่านั้น หากลูกค้า/ลูกจ้าง/นายจ้างถูกตรวจพบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี  บุคคลนั้นจะต้องถูกด าเนินคดีภายใต้กฎหมาย The 
Immoral Traffic (Prevention) Act และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
สามารถร้องเรียนได้ที่ 112 และ 181 
- กิจการสปาทุกแห่งต้องติดตั้งทีวีวงจรปิด (CCTV) ตรงทางเข้าร้าน ส่วนต้อนรับ และ
พื้นที่ส่วนรวม โดยจะต้องเก็บบันทึกในทีวีวงจรปิดนั้นไว้อย่างน้อยสามเดือน 
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ตารางท่ี 2-2 สรุปสาระส าคัญของกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจสปาในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
หัวข้อ สาระส าคัญ 

- กิจการที่ว่าจ้างลูกจ้างเกินกว่า 10 คนขึ้นไปจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการร้องเรียนภายใต้
กฎหมาย The Prevention of Sexual Harassment of Women at Work  Act โดย
รายละเอียดของคณะกรรมการดังกล่าวต้องแสดงไว้ให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้โดยชัด
แจ้ง 
- ในสถานการณ์โควิด -19 นี้  กิจการสปาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณ สุขและสวัสดิการครอบครัว (Ministry of Health & Family 
Welfare) และต้องปฏิบัติตามค าสั่ งของศาลสูงแห่ งเดลลีตามค าสั่ งที่  W.P. (C) 
6555/2020 และ W.P.(C) 7366/2020 โดยเคร่งครัด 

3. อ านาจในการตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎหมาย 

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบสถานประกอบการ ใบอนุญาต บันทึกและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์
ว่าสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดหรือไม่  
- หากมีการกระท าผิดทางอาญา เจ้าหน้าที่ต ารวจจะด าเนินคดีตามขั้นตอนและ
กระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

 
2.2) ธุรกิจบิวตี้ซาลอน ผู้ประกอบธุรกิจบิวตี้ซาลอนในอินเดียจะต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย

ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐ ได้แก่  

(1) การจดทะเบียนประเภทธุรกิจกับ The Ministry of Corporate Affairs ทั้งในรูป
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  

(2) การจดทะเบียนบัญชีถาวร (Permanent Account Number – PAN) และบัญชี
ทะเบียนการเก็บและหักภาษี (Tax Deduction and Collection Account Number – TAN) เพ่ือใช้
ส าหรับการตรวจสอบและติดตามรายได้และประวัติการเสียภาษีของกิจการ และเพ่ือหักภาษีหรือเก็บภาษี 
ที่จ่ายให้แก่บุคคลในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่า และรายได้อ่ืน  ๆ ที่ เป็นฐานภาษีภายใต้กฎหมาย  
The Income Tax Act 1961 มาตรา 203A 

(3) การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (Trade License) กับหน่วยงานเทศบาล (Municipal 
Corporation) ในแต่ละเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยใบทะเบียนพาณิชย์มีอายุเพียง 1 ปี และต้อง
ด าเนินการต่อใบทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันหมดอายุ  

(4) การจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย The Shops and Establishment Act ซึ่งต้อง
ด าเนินการภายใน 30 วันหลังจากเริ่มประกอบกิจการ โดยยื่นขอต่อกรมแรงงานของแต่ละรัฐที่สถาน
ประกอบการตั้งอยู่ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการแรงงานที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ 
ใบอนุญาตจะต้องก าหนดวันและเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ ชั่วโมงการท างาน นโยบายการจ่ายค่า
ล่วงเวลา ระยะเวลาการพักในระหว่างวันท างาน วันหยุดนักขัตฤกษ์ การหยุดที่ได้รับค่าจ้าง โดยต้องแสดง
ข้อมูลไว้ให้เห็นโดยชัดแจ้ง  

(5) การจดทะเบียนภาษีการค้าและบริการ (GSTIN Registration) ซึ่งผู้ให้บริการที่ไม่จด
ทะเบียนภาษีการค้าหรือบริการอาจมีโทษปรับร้อยละ 10 ของเงินภาษีท่ีต้องเสียให้แก่รัฐบาล  
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(6) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส าหรับชื่อสถานประกอบการหรือชื่อร้าน ให้ยื่นขอ
ต่อส านักงานสิทธิบัตร การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

(7) การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กฎหมาย The 
MSMED Act of 2006 ของ The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise เพ่ือให้วิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลในแต่ละรัฐและสถาบันการเงิน เช่น 
สิทธิที่จะได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าอัตราตลาด โครงการยกเว้นภาษีต่าง ๆ และ
เงินช่วยเหลือเพ่ือใช้เป็นเงินทุนในกิจการ เป็นต้น โดยใบรับรองการเป็น MSME ไม่มีวันหมดอายุ  

(8) การจดทะเบียนภาษีวิชาชีพ (Professional Tax Registration) เป็นการเสียภาษีใน
ระดับรัฐซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ Professional Tax Enrollment Certificate (PTEC) และ Professional 
Tax Registration Certificate (PTRC) ซึ่งไม่ใช่ทุกรัฐจะเก็บภาษีประเภทนี้ ภาษีสองประเภทนี้จะต้องถูกหัก
ออกจากรายได้หรือเงินเดือนของพนักงาน โดยนายจ้างหรือเจ้าของกิจการเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ประเภทนี้ไว้และน าส่งให้กับรัฐบาล 

(9) การจดทะเบียนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน หรือที่เรียกว่า 
Employees State Insurance Registration (ESI Registration) และ Employees Provident Fund (EPF 
Registration) ส าหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 10 คนขึ้นไป โดยต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวง
แรงงานและจ้างงาน (Ministry of Labour and Employment) และพนักงานลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น สิทธิด้านการรักษาพยาบาล เงินชดเชย การคลอดบุตร และวัยชราภาพ 
เป็นต้น 

(10) อ่ืน ๆ อาท ิ

- ใบอนุญาตเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย (Fire No Objection Certificate : NOC) 
ที่ต้องไปขอกับ The Chief Officer of the Fire Department Authority ของแต่ละรัฐหรือเขตเทศบาลที่
สถานประกอบการตั้งอยู่ เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานประกอบการมีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะอาคารที่มีความ
สูงเกินกว่า 15 เมตรขึ้นไป 

- การได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก Pollution Control Board กรณีเป็น
ร้านเสริมสวยบิวตี้ซาลอนประเภท White Category ภายใต้กฎหมาย The Pollution Control Board’s 
Notification 

- ใบอนุญาตใช้เพลงในสถานประกอบการภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ประกอบการร้าน
บวิตี้ซาลอนที่เปิดเพลงในร้านต้องจดทะเบียนยื่นขออนุญาตภายใต้กฎหมาย The Copyright Act, 1957  

3) ประเทศไต้หวัน ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไต้หวันได้รับการจัด
อันดับโดยรายงานของ Global Wellness Economy Monitor ในปี พ.ศ. 2561 ให้อยู่ในอันดับที่ 18 จาก 
20 อันดับแรกของโลกที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบของบ่อน้ าพุร้อน 
(Thermal/Mineral Springs Market) อยู่ที่ 434.5 ล้านให้สหรัฐ และมีสถานประกอบการที่เป็นบ่อน้ าพุร้อน
ประมาณ 251 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ไต้หวันอยู่ ในอันดับ 10 ของประเทศในภูมิภาค
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เอเชียแปซิฟิกส าหรับอุตสาหกรรมสปา โดยมีสถานประกอบการสปาจ านวน 959 แห่ง มีรายได้จาก
อุตสาหกรรมสปาทั้งสิ้นประมาณ 585.1 ล้านให้สหรัฐ และอยู่ในอันดับ 3 ส าหรับอุตสาหกรรมบ่อน้ าพุร้อนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย 

ที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical 
Tourism) โดยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลในไต้หวันประมาณ 80,000 รายต่อปี และ
วางแผนที่จะร่วมมือด้านการแพทย์เชิงพาณิชย์กับประเทศต่าง ๆ ภายใต้นโยบาย “New Southbound 
Policy” (นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่) โดยรัฐบาลไต้หวันได้ด าเนินนโยบายผ่อนปรนเกี่ยวกับการขอวีซ่าส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเฉพาะ 
เช่น ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลไต้หวันทดลองเปิดให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ท า
ให้จ านวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังไต้หวันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ไต้หวันมีชื่อเสียงด้านการ
ให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ ท าให้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 มีจ านวนคนไทยที่เดินทาง
ไปใช้บริการทางการแพทย์ในไต้หวันขยายตัวเพ่ิมขึ้นเกือบ 5 เท่า รวมทั้ง การขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
จาก 10 ประเทศในอาเซียนที่เดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในไต้หวันที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

ไต้หวันนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก แม้ไต้หวันจะมีพ้ืนที่ทั้งเกาะไม่มาก 
แต่ก็มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ JCI มากถึง 13 แห่งทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 ไต้หวันมี
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากกว่า 4.2 แสนคน โดย 1 ใน 3 มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ของไต้หวันได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับต้น  ๆ ของโลก เช่น การปลูกถ่ายตับ 
วิทยาการช่วยเจริญพันธุ์ การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม การรักษาโรคมะเร็ง       
การท าศัลยกรรมความงาม เป็นต้น ไต้หวันตั้งใจจะเผยแพร่จุดเด่นด้านการเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism 
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลในไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติมีราคาไม่สูง
มากนัก เนื่องจาก ระบบการรักษาพยาบาลและระบบสุขภาพของไต้หวัน รัฐบาลเป็นผู้ให้การอุดหนุนเป็นหลัก 
การรอคอยเพ่ือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีระยะเวลาที่สั้น และชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงระบบ          
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI ได้ง่ายและรวดเร็ว 

ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไต้หวันที่น ามาศึกษา 
ประกอบด้วย 

3.1) กฎหมายควบคุมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ่อน้ าพุร้อนโดยเฉพาะ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ The 
Hot Spring Act 2012 ; The Regulationa Governing Land and Building Use in Hot Srping 
Areas และ The Regulations Governing Application to Use the Official Hot Spring Logo ที่
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

(1) ผู้ที่ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ใกล้สถานที่ตั้งของบ่อน้ าพุร้อน ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวง
เศรษฐกิจ (The Ministry of Economic Affairs) เพ่ือการใช้บ่อน้ าพุร้อนเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ ไม่
ว่าจะเพ่ือการท่องเที่ยว นันทนาการ การเกษตรกรรม หรือการใช้เพ่ือเทคโนโลยีทางชีวภาพก็ตาม โดยจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการใช้พ้ืนที่บริเวณน้ าพุร้อนตามอัตราที่ภาครัฐก าหนด  

(2) ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มีการพัฒนาหรือด าเนินการใด ๆ 
ตามที่วางแผนไว้ภายใน 1 ปี หรือใบอนุญาตถูกเปลี่ยนมือหรือโอนไปยังบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
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ภาครัฐ หรือกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บ่อน้ าพุร้อนก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างร้ายแ รงต่ออุณหภูมิหรือ
ส่วนประกอบทางเคมีในบ่อน้ าพุร้อน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน และได้รับการร้องเรียนจากบุคคลที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

(3) ผู้ประกอบการเกี่ยวกับบ่อน้ าพุร้อนซึ่งให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือนันทนาการต้อง
ได้รับการทดสอบและอนุมัติส าหรับน้ าพุร้อนของตนโดยองค์กร หรือสถาบันทดลองที่ได้รับการรับรองโดยการ
ท่องเที่ยวส่วนกลางของไต้หวัน และได้รับเครื่องหมายรับรองนั้นก่อนจะเริ่มด าเนินกิจการได้ โดยผู้ประกอบการ
นั้นต้องแสดงเครื่องหมายรับรองไว้ ณ จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และระบุส่วนประกอบ 
อุณหภูมิ ระยะเวลาการใช้ รวมทั้งค าเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ าพุร้อนของตนไว้ด้วย การท่องเที่ยวจะเป็นผู้ท า
หน้าที่ก าหนดวิธีการใช้บ่อน้ าพุร้อน เงื่อนไขและอายุการใช้งาน การยกเลิกใบอนุญาต การใช้เครื่องหมาย
รับรองน้ าพุร้อน และเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควร ซึ่งกรณีที่มีการติดตั้งท่อน้ าของภาครัฐ หน่วยงาน
ท้องถิ่นของภาครัฐอาจมีค าสั่งห้ามมิให้ภาคเอกชนน าท่อน้ าของตนมาติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม 

(4) ผู้รับใบอนุญาตและเจ้าของกิจการจะต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้งาน 
และจัดท ารายงานในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือรายงานแก่การท่องเที่ยวทุกครึ่งปี และการท่องเที่ยว (The Tourism 
Authority) อาจเข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการน้ าพุร้อนปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ การบริหาร
จัดการ และคุณภาพการให้บริการ เพ่ือส่งเสริมการใช้น้ าพุร้อนโดยสาธารณชนทั่วไป  

(5) ผู้ประกอบการเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาต จะต้องแสดงตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ 
(Official Hot Spring Logo Identification) ในสถานประกอบการเกี่ยวกับบ่อน้ าพุร้อน และต้องมีระเบียบ
การใช้และค าเตือนตามที่ก าหนดไว้ 

3.2) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรในไต้หวันถือว่า ลูกค้า คือ ผู้บริโภคที่ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนี้ครอบคลุมการใช้บริการทั้งสถานพยาบาลและสถานบริการเพื่อ
สุขภาพของไต้หวัน ซึ่งมีกฎหมายหลัก ได้แก่ The Consumer Protection Act as amended in 2015 
ที่มีการก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
การบริโภคจึงได้ด าเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ดังกล่าวแลกกับสินค้าหรือการให้บริการจากผู้จ าหน่ายสินค้าหรือ     
ผู้ให้บริการ และความหมายของค าว่า “การจ าหน่ายทางไกล” (Distance Sale) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อขาย
หรือให้บริการโดยผ่านการกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ แฟกซ์ แคตาล็อค หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ระบบอินเทอร์เน็ต ฟลายเออร์ หรือช่องทางอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้ท าการตรวจสอบสินค้าหรือ
บริการโดยผ่านช่องทางนั้น โดยมีการก าหนดขอบเขตประเด็นที่กฎหมายจะให้การคุ้มครอง ได้แก่ (1) คุณภาพ 
ความปลอดภัย และสุขอนามัยของสินค้าและบริการ (2) ป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริโภค (3) คุ้มครองเรื่องการติดฉลากสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย (4) 
ควบคุมก ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย (5) ควบคุมเกี่ยวกับเรื่อง
ปริมาณและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย (6) ควบคุมราคาสินค้าและบริการให้มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามกลไกของตลาด (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(7) ส่งเสริมการค้าสินค้าและการให้บริการอย่างเป็นธรรม (8) ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคม
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ผู้บริโภค และอ่ืน ๆ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาผู้บริโภค ทั้งนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จ าหน่าย
สินค้าหรือผู้ให้บริการ และสิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา ไว้ดังนี้ 

3.2.1) ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการมีหน้าที่พิสูจน์ในกรณีมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนว่า
สินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  

3.2.2) ให้ผู้ค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจ าหน่าย และการท าการตลาดรับผิดร่วมกันต่อ
ผู้บริโภคในกรณีท่ีสินค้าหรือบริการก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคนั้นเสมือนเป็นลูกหนี้ 

3.2.3) ผู้ค้าต้องระงับการจ าหน่ายหรือระงับการให้บริการทันที และต้องมีมาตรการเรียกคืน
สินค้า (Product Recall) จากท้องตลาดในทันที เมื่อรู้หรือควรจะได้รู้ว่าสินค้าหรือบริการของตนไม่ได้
มาตรฐานและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

3.2.4) การก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญามาตรฐานจะต้องอยู่บนหลักของความเสมอ
ภาคและหลักต่างตอบแทน (Equality and Reciprocity) หากมีความก ากวมหรือไม่ชัดเจนในการตีความ
สัญญา ให้แปลความตามสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคก่อน ทั้งนี้ ผู้ค้าต้องให้เวลาแก่ผู้บริโภคพอสมควร
แต่ไม่เกิน 30 วัน เพ่ือตรวจสอบสัญญาระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคก่อนวันลงนามในสัญญา เงื่อนไขที่ก าหนดให้
ผู้บริโภคสละสิทธิดังกล่าวข้างต้นถือเป็นโมฆะ 

3.2.5) เงื่อนไขในสัญญามาตรฐานที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค หลักต่างตอบแทน หลัก
กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค และมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้บริโภค ให้ถือ
ว่าเงื่อนไขในสัญญานั้นไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและเป็นโมฆะ แต่ในส่วนที่ยังสามารถบังคับใช้ได้และไม่
เป็นโมฆะ ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป  

3.2.6) เงื่อนไขที่กฎหมายบังคับให้ต้องก าหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภค ได้แก่ 
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญา การละเมิดสัญญา การวางหลักประกันโดยผู้ค้ากรณีก าหนดให้ผู้บริโภค
วางมัดจ า สิทธิในการยกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา และห้ามมิให้ก าหนดเงื่อนไขบางประการไว้ใน
สัญญา ได้แก่ เงื่อนไขที่ก าหนดให้มีการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้า เงื่อนไขที่ให้ผู้บริโภคสละสิทธิเรียกร้องต่อ
ผู้ค้า การจ ากัดสิทธิของผู้บริโภคที่จะใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้อง หรือการบังคับให้ผู้บริโภคต้องปฏิบัติตาม
โดยไม่เป็นธรรม  

3.2.7) กรณีการจ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการทางไกล (Distance Sales) หรือการจ าหน่าย
สินค้าหรือให้บริการแบบถึงหน้าบ้าน (Door-to-Door Sales) แก่ผู้บริโภค ผู้ค้าต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้บริโภค
โดยชัดแจ้ง ในขณะที่ ผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกสัญญาที่กระท าเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคได้
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ โดยผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเป็นการจ าหน่ายสินค้าแบบทางไกลโดยมีเหตุผลอันสมควร การก าหนด
เงื่อนไขในสัญญาให้แตกต่างจากบทบัญญัตินี้ถือเป็นโมฆะ ผู้ค้าต้องแจ้งเงื่อนไขแห่งบทบัญญัตินี้ให้ผู้บริโภค
ทราบด้วย  

4) สหภาพยุโรป รายงานวิจัยของ Global Wellness Tourism Economy ระบุว่า ระหว่างปี พ.ศ. 
2561-2565 นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เดินทางเข้ามาในกลุ่มสหภาพยุโรปมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 210.8 
พันล้านให้สหรัฐ และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 275.0 พันล้านให้สหรัฐในปี พ.ศ. 2565 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 
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โดยประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากเป็นอันดับต้น  ๆ ของสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส 
ออสเตรีย และอิตาลี ตามล าดับ ทั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่มาจากการเดินทางข้าม
ประเทศระหว่างประเทศสมาชิกเป็นหลัก โดยประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาก
ที่สุด ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากไอซ์แลนด์ สวีเดน ฮังการี โปรตุเกส สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก  

ทั้งนี้ ภายหลังการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สหภาพยุโรปได้ประกาศ แผนกล
ยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (EU Strategy for Sustainable Tourism) European Parliament 
Resolution of 25 March 2021 on establishing an EU strategy for sustainable tourism 
(2020/2038(INI)) ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรการการเดินทางอย่างปลอดภัยที่เน้นการรักษาความ
สะอาดและสุขอนามัยที่ดี มีการจัดท าแบรนด์ “EU Tourism Brand” และตราสัญลักษณ์ “EU Hygiene 
Certification Seal” และออกคู่มือส าหรับมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมและสร้างความม่ันใจ
แก่นักท่องเที่ยว ให้ความช่วยเหลือธุรกิจบริการด้านการเดินทางและท่องเที่ยวที่เป็น SMEs ทั้งการออก
มาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาชั่วคราว การสนับสนุนด้านการเงินโดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงิน เพ่ือจัดการสภาพคล่องและเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ ภายใต้การริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ ที่ เน้นนวัตกรรม และมีการน าระบบดิจิทัลมาใช้ รวมทั้ง เพ่ิมสิ่งอ านวยสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว เช่น e-Visa เป็นต้น นอกจากนั้น มีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน
สปา โดย The European Spas Association ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยเฉพาะธุรกิจสปาในยุโรป โดยการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสปาของยุโรปมีคุณภาพและมาตรฐานโลก และ
เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เช่น สปา บ่อน้ าพุร้อน 
โรงแรมและรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการ
รับรองความสะอาด สุขอนามัย และการปลอดจากเชื้อโรค (Quality in Health Prevention) ในสถานบริการ
เพ่ือสุขภาพ เช่น สปา เป็นต้น ซึ่งมีการแยกรับรองตามประเภทของสปา ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน 
EuropeSpa /Hotel Spa /EuropeSpa /Day Spa /และ EuropeSpa Thermal Spa  

5) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากข้อมูลรายงานของ The Spa and Wellness Association of 
Singapore พบว่า สิงคโปร์มีธุรกิจเกี่ยวกับความงามและสุขภาพจ านวนกว่า 18,000 แห่ง และมีการว่าจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 100,000 ต าแหน่ง ตลาดด้านความงามและสุขภาพในสิงคโปร์มีมูลค่ากว่า 1,040 ล้าน
ให้สหรัฐอเมริกา ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม
พันธมิตรการให้บริการความงาม (The Beauty Services Alliance) แห่งสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจความ
งามกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น ได้ด าเนินความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและ
ความก้าวหน้าส าหรับผู้ที่ให้บริการในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง ด้วยความมุ่งหวังว่าธุรกิจใน อุตสาหกรรมนี้จะ
สามารถเติบโตเพ่ิมขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2568 สิงคโปร์นับได้ว่ามีภาคเอกชนที่เข้มแข็ง โดยมี
สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงามและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ The 
Spa Association Singapore / The Spa, Beauty and Wellness Alliance 2010 /และ The Spa and 
Wellness Association Singapore ที่ต่างมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคล้ายคลึงกันคือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
และร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ ในการเพ่ิมและยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practices) ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพของประเทศ ส าหรับเป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจและสร้างความ
ปลอดภัยแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ พร้อมด้วยการน าเสนอโปรแกรมการท าประกันภัย เพ่ือคุ้มครองลูกค้าและ
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ผู้ใช้บริการในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับเงินชดเชยหรือการชดใช้ค่าเสียหายส าหรับเงินค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าบริการที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วหากธุรกิจสปาปิดตัวลง ในขณะที่  ภาครัฐโดยกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม (The Ministry of Trade and Industry) ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ประเมินและ
รับรองคุณภาพธุรกิจสปาและธุรกิจด้านสุขภาพ (Spa and Wellness Businesses) เรียกว่า The CaseTust 
Accreditation for Spa and Wellness Businesses โดยประเด็นที่ให้ความส าคัญ เช่น การก าหนดราคา
ค่าบริการที่โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน (Compliant 
Procedures) ที่โปร่งใสและรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 

5.1) กฎหมาย The Massage Establishment Act 2017 ออกประกาศใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการออกใบอนุญาตและควบคุมการประกอบกิจการสถานบริการประเภทสปาและนวดต่าง ๆ ตามที่บัญญัติ
โดยกฎหมาย เช่น นวดกดจุด นวดตัว และนวดฝ่าเท้า เป็นต้น และธุรกิจด้านการเสริมความงามบางประเภท 
เช่น การท าเล็บ เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาต (Licenses) ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 
การจัดตั้งกิจการประเภทที่ด าเนินธุรกิจโดยไม่มีความเข้มงวดในเรื่องเวลาประกอบกิจการ และสามารถจ้าง
พนักงานต่างด้าวได้ โดยมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น ต้องมีทุนช าระแล้วที่เป็นเงินสดหรือสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 
50,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของพนักงานวิชาชีพต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย  
The Massage Establishment Act 2017 ต้องมีพ้ืนที่เช่าอย่างน้อย 100 ตารางเมตรขึ้นไป ระยะเวลาสัญญา
เช่าต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และกิจการต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก CaseTrust ประเภทที่ 2 
การจัดตั้งกิจการที่อยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสามารถว่าจ้างได้เพียง
พนักงานชาวสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่กฎหมายก าหนด เช่น พนักงานต้องใส่ชุดยูนิ
ฟอร์มของสถานประกอบการ พนักงานลูกจ้างต้องท าการตรวจร่างกายก่อนจดทะเบียนวิชาชีพ เป็นต้น ต้องมี
พ้ืนที่กิจการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร และระยะเวลาสัญญาเช่าต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และกิจการต้องได้รับ
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก CaseTrust  และ ประเภทที่ 3 กิจการที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว
ระหว่างรอเพ่ือให้ได้รับการรับรองจาก CaseTrust ซึ่งระยะเวลาของใบอนุญาตประมาณ 6 เดือน โดยมี
สาระส าคัญ ได้แก่ 

(1) หมวดที่ 1 มีการก าหนดค านิยามต่าง ๆ เช่น นวด และเจ้าพนักงานตรวจสอบ เป็นต้น  

(2) หมวดที่ 2 มีการก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับใบอนุญาต ได้แก่ 

- ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการให้บริการนวดในสถานประกอบการนวดโดยไม่มี
ใบอนุญาต ห้ามมิให้บุคคลใดท าการโฆษณา หรือแจ้งว่าบุคคลใดด าเนินกิจการให้บริการนวดในสถาน
ประกอบการนวด เว้นแต่บุคคลที่ด าเนินกิจการนวดนั้นได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการเช่นว่านั้นได้ และห้ามมิให้
เจ้าของหรือผู้ที่อยู่อาศัยในสถานประกอบการใดอนุญาตให้มีการใช้สถานประกอบการนั้นเพ่ือการให้บริการ
นวดโดยไม่มีใบอนุญาต  

- ใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการนวดไม่สามารถใช้ร่วมกันหลายสาขาได้ ต้อง
ด าเนินการขอใบอนุญาตแยกสาขากัน  

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาต เช่น อายุของผู้ขอใบอนุญาตต้องครบ 21 
ปีบริบูรณ์ คุณสมบัติของบุคคลที่จะบริหารสถานประกอบการ และคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น 
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- ใบอนุญาตไม่สามารถต่ออายุได้ ดังนั้น หากใบอนุญาตหมดอายุลง จะต้องด าเนินการ
ขอออกใบอนุญาตใหม่เท่านั้น และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี 

- เงื่อนไขเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ที่ส่วนใหญ่เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าพนักงานเป็นส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

(3) หมวดที่ 3 มีการก าหนดเงื่อนไขในการจ้างพนักงานในสถานประกอบการ ที่จะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนทุกครั้งเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการท างาน โดยพนักงานที่จะ
ได้รับอนุมัติจาก Licensing Officer ต้องมีความช านาญและคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอนุญาต
อย่างเคร่งครัด และต้องไม่ประพฤติตนอันมีลักษณะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
นอกจากนั้น ห้ามมิให้ผู้ประกอบการว่าจ้างพนักงานที่ตนได้ทราบหรือควรจะได้ทราบว่าพนักงานนั้นเกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณี หรือมีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย  

ส าหรับหมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 ของกฎหมายมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.2) The Massage Establishment Rules 2018 แ บ่ ง อ อ ก เป็ น  5 ห ม ว ด  โด ย เป็ น
กฎระเบียบซึ่งออกตามความในมาตรา 35 (1) แห่งกฎหมาย The Massage Establishments Act 2017 ที่
กล่าวถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ห้ามมิให้มีการโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการนวด ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ติดใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน การว่าจ้างพนักงานต้องพิจารณาความเหมาะสมส าหรับการท างานในสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการทั้งในประเด็นของพฤติกรรม ความประพฤติ อายุ เพศ ประสบการณ์ 
การศึกษาและการได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพของพนักงาน ต้องน าส่งภาพชุดเครื่องแบบของพนักงานพร้อมการ
ยื่นเอกสารขอใบอนุญาต ต้องมีการขอรายละเอียดจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการ ได้แก่ ชื่อ
นามสกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ วันและเวลาที่มาใช้บริการ 
และต้องเก็บบันทึกรายละเอียดดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่ได้มีการลงบันทึกไว้ นอกจากนั้น ในกรณี
ที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเลิกกิจการ จะต้องด าเนินการแจ้งเจ้าพนักงานอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเลิกกิจการ 

6) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จากรายงานแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวและนโยบายด้าน
การท่องเที่ยวของ OECD ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีการพ่ึงพาการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเห็นได้จากรายได้ภาคการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 มี
มูลค่าประมาณ 18.1 พันล้านให้สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก่อให้เกิด
การจ้างงานภายในประเทศ 520,000 ต าแหน่ง จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จ านวน 14.2 ล้านคนในปีดังกล่าว โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวนมากที่สุด 7.8 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 2.3 ล้านคน โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์เดินทางเข้า
มายังเกาหลีใต้ประมาณ 598,0000 คน  

ก่อนเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2560-2561 ประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดอยู่
ในอันดับที่ 16 ใน 20 อันดับแรกของประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมากที่สุดของโลก และอยู่ในอันดับ 6 จาก 10 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจาก รัฐบาล
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เกาหลีใต้ด าเนินยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดย
แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  

(1) การอาศัยกลไกการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private Participation – PPP) อาทิ โรงพยาบาลหลายแห่งได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลในต่างประเทศ เพ่ือก าหนดมาตรการในการประกันคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลและการ
ให้บริการด้านสุขภาพตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงกระบวนการขั้นตอนติดตามผลการรักษาเมื่อผู้รับบริการเดินทาง
กลับประเทศของตน นอกจากนั้น กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเกาหลีอย่าง Chaebol ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น Sumsang 
Hyundai, LG และ SK เป็นต้น  

(2) การใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Linkage Strategy) ในการเกื้อหนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงควบคู่
ไปกับอุตสาหกรรมความงามและการท่องเที่ยว โดยอาศัยกระแสความนิยมเกาหลีหรือที่เรียกว่า “K-Wave” 
และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ากับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรม
ไอที เป็นต้น เพ่ืออาศัยฐานการให้บริการ (IT Platform) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อสถาน
บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาล แพ็คเกจต่าง ๆ พร้อมค่าบริการ การให้ค าปรึกษาออนไลน์ 
ตลอดจนโปรแกรมการพักผ่อนหลังการรักษา ผ่านช่องทาง IT Gateway ของเว็บไซต์การท่องเที่ยวของรัฐบาล
ที่ Visit Medical Korea ทั้งยังเป็นตัวกลางในการเชื่อมสื่อสารระหว่างสถานบริการกับผู้รับบริการโดยตรง 
เพ่ือแก้ไขปัญหานายหน้าผิดกฎหมายที่เข้ามาหาประโยชน์และสร้างปัญหาต่าง ๆ  

(3) การสร้าง Medical Cities ขึ้นในลักษณะ Medical Tourism Cluster เช่น กรุงโซล เมืองเซ
จู และเมืองปูซาน เป็นต้น ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและดึงดูดการลงทุนจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนเพ่ือสุขภาพ โดยภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษี
และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 

(4) การสร้างกลไกระงับข้อพิพาทของความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการและการรักษา
มาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุนชดเชยความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติที่ก าหนดให้โรงพยาบาลและคลินิกท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุน โดยการก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ในการจ่ายชดเขยความเสียหาย
กรณีที่ผู้เข้ารับบริการเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายทางร่างกาย จิตใจ หรือเสียชีวิตจากการบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพในเกาหลีใต้วงเงิน 50 ล้านวอนหรือ 42,500 ให้สหรัฐ  

(5) นโยบายด้านวีซ่าที่เรียกว่า “Medical Tour Visa” ได้แก่ วีซ่าประเภท C-3-3 ซึ่งอนุญาต
ส าหรับผู้ที่เดินทางเข้ามารับการรักษาหรือเพ่ือรับบริการด้านสุขภาพในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 
เช่น กลุ่มที่ เข้ามารับการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม เป็นต้น และวีซ่าประเภท G-1-10 ซึ่ งอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวพ านักในเกาหลีใต้แบบระยะยาว 1 ปี ส าหรับบุคคลที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลใน
กระบวนการรักษาที่ใช้เวลานานและจ าเป็นต้องอาศัยการพักฟ้ืนในเกาหลีใต้เป็นเวลานาน  

ส าหรับกฎ ระเบียบส าคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเกาหลีใต้ที่น ามา
ศึกษา ประกอบด้วย 
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6.1) Act on Support for Overseas Expansion of Healthcare System and 
Attraction of International Patients ซึ่งนับได้ว่าเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมมาตรฐานการให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยตรง ประกาศบังคับใช้โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่ อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวต่างชาติได้รับบริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย โดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของคนไข้ชาวต่างชาติให้ดีขึ้น และได้รับความสะดวกสบายในการใช้
บริการทางการแพทย์ในประเทศเกาหลีใต้ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการสรุปโดยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมาย
ทางด้านการแพทย์ ได้แก่ กฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมคนไข้ชาวต่างชาติของเกาหลีใต้ และพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ของไทย และระหว่างกฎหมายทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กฎหมายสนับสนุนและ
ส่งเสริมคนไข้ชาวต่างชาติของเกาหลีใต้ และพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 ของไทย 
ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 2-3 สรุปประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์เปรียบเทียบกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมคนไข้
ต่างชาติของเกาหลีใต้และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ของไทย 

ประเด็นข้อกฎหมาย 
กฎหมายสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่

คนไข้ต่างชาติของเกาหลีใต้ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. 2541 ของไทย 
1. ค านิยาม มาตรา 2 มีค านิยามของ “คนไข้ต่างชาติ” ซึ่ง

หมายถึง คนไข้ที่มีสัญชาติต่างประเทศซึ่งไม่เป็น  
ผู้ถือกรมธรรม์ หรือมิได้อยู่ภายใต้มาตรา 109 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติของ
เกาหลีใต้ 

ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ป่วยต่างชาติ มีแต่ค า
นิยามของ “ผู้ป่วย” ในมาตรา 4 ว่าหมายถึง 
ผู้ขอรับบริการในสถานพยาบาล 

2. การบังคับให้ขึ้นทะเบียน ม าต ร า  6 ก าห น ด ให้ ส ถ า บั น ก า รแ พ ท ย์ 
โรงพยาบาล คลินิก สถานบริการทางการแพทย์
ต่าง ๆ ที่ให้บริการคนไข้ต่างชาติต้องขึ้นทะเบียน 
เพื่อให้มีการรับรองอย่างถูกต้อง โดยบังคับใช้กับ
กรณีที่สถาบันทางการแพทย์ในเกาหลีใต้นั้นไป
เปิดสาขาในต่างประเทศด้วย 

มาตรา 6 ก าหนดให้ผู้ที่จะประกอบกิจการ
สถาน พยาบ าล ในป ระ เทศ ไทยต้ อ งขอ
ใบอนุญาตเท่านั้น  

3. การซื้อประกันภยั มาตรา 6 ก าหนดให้สถาบันการแพทย์ของเกาหลี
ใต้ต้องซื้อประกันภัยเพื่อความรับผิดที่เกิดจาก
ความผิดพลาดทางการแพทย์ 

ไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองคนไข้ต่างชาติกรณีซื้อ
ประกันภัย 

4. การสนับสนุนการขยาย
บริการทางการแพทยไ์ป
ยังต่างประเทศ 

รัฐบาลก าหนดนโยบายไว้ในหลายมาตรา เช่น 
มาตรา 4 ต้องรายงานการขยายบริการทาง
การแพทย์ในต่างประเทศ และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางการเงินและการจูงใจทางภาษี
เพื่อสนับสนุนการขยายบริการทางการแพทย์ไป
ยังต่างประเทศในมาตรา 17 

ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะเป็นการสนับสนุน
ก ารขย ายบ ริ ก ารท างก ารแพ ท ย์ ไป ยั ง
ต่างประเทศ 

5. ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต 

3 ปี (ต่ออายุได้) 10 ปี (ต่ออายุได้) 

6. การโอนใบอนุญาต ไม่สามารถโอนใบอนุญาตได้ สามารถโอนใบอนุญาตได้ 
7. การแจ้งให้ทราบถึง

ขั้นตอนการระงับข้อ
ก าหนดไว้ในมาตรา 8 ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 97 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 2-3 สรุปประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์เปรียบเทียบกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมคนไข้
ต่างชาติของเกาหลีใต้และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ของไทย 

ประเด็นข้อกฎหมาย 
กฎหมายสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่

คนไข้ต่างชาติของเกาหลีใต้ 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. 2541 ของไทย 
พิพาทระหว่าง
สถานพยาบาลและ
ผู้ป่วย 

8. การเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

มาตรา 9 ก าหนดให้สถาบันการแพทย์เพื่อดึงดูด
คนไข้ต่างชาติจะต้องไม่กระท าการที่ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดเศรษฐกิจ เช่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการที่แพงเกินความเป็นจริง หรือให้
ข้อมูลเท็จเพื่อดึงดูดคนไข้ต่างชาติ นอกจากนี้ 
กฎหมายให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการในการตรวจสอบและ
เปิดเผยค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ที่แท้จริงท่ีก าหนดโดยสถาบันการแพทย์เพื่อดึงดูด
คนไข้ต่างชาติ และประกาศขอบเขตของอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม 

ยังไม่มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับค่าบริการทาง
การแพทย์และค่าบริการไว้โดยตรง 

9. การก าหนดจ านวนเตียง
ส าหรับให้บริการคนไข้
ต่างชาติ 

มีก าหนดไว้ในมาตรา 10 ไม่มีบทบัญญัติก าหนด 

10. การก าหนดสถานท่ี
โฆษณาบริการทาง
การแพทย์ 

ห้ามโฆษณาในสนามบินและท่าเรือการค้า ไม่มีบทบัญญัติควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ในการ
โฆษณา 

 
ตารางที่ 2-4 สรุปประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมคนไข้

ต่างชาติของเกาหลีใต้และพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ของไทย 

ประเด็นข้อกฎหมาย 
กฎหมายสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่

คนไข้ต่างชาติของเกาหลีใต้ 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

พ.ศ. 2551 ของไทย 
1. การขึ้นทะเบียนส าหรับ

บุคคล (ไมร่วมสถาบัน
การแพทย์) ที่ตั้งใจจะ
ดึงดูดคนไข้ต่างชาต ิ

มาตรา 6 มีบทบัญญัติก าหนดให้บุคคล (ไม่รวม
สถาบันการแพทย์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะดึงดูด
ค น ไข้ ต่ า ง ช า ติ จ ะ ต้ อ งขึ้ น ท ะ เบี ย น กั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการ ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้จะมีการออก
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนให้บุคคลดังกล่าวด้วย 

ไม่ได้ก าหนดการขึ้นทะเบียนไว้เป็นการเฉพาะ
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ว่าในกรณี
ที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการ
น าเที่ ยว ขายแพ็ค เกจทั วร์หรือแพ็ค เกจ 
การบริการทางการแพทย์ให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นการ
เฉพาะ นอกจากการจดทะเบี ยน เพื่ อขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

2. การซื้อประกันคุม้ครอง
คนไข้ต่างชาติและการ
ก าหนดเงินทุนไม่น้อยกว่า
จ านวนเงินข้ันต่ าที่

มาตรา 6 ก าหนดให้ ผู้ ประกอบการธุรกิ จ       
น าเที่ยวหรือตัวแทนน าเที่ยวจะต้องซื้อประกัน
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และต้องมี
เงินทุนไม่น้อยกว่าเงินขั้นต่ าที่ก าหนดโดยพระ

ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้อง
ซื้อประกันส าหรับคนไข้ที่เป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติแต่ประการใด แต่มีบทบัญญัติที่
ก าหนดให้ผู้ประกอบการน าเที่ยวจะต้องวาง
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 98 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 2-4 สรุปประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมคนไข้
ต่างชาติของเกาหลีใต้และพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ของไทย 

ประเด็นข้อกฎหมาย 
กฎหมายสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่

คนไข้ต่างชาติของเกาหลีใต้ 
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

พ.ศ. 2551 ของไทย 
กฎหมายก าหนด ราชกฤษฎีกาของกระทรวงสาธารณสุขและ

สวัสดิการ 
หลักประกันเมื่อยื่นขอจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว เพื่อคุ้มครองความเสียหายจาก
การน าเที่ยวตามมาตรา 18 

3. การโอนและต่ออายุ
ใบรับรอง 

มาตรา 6 ห้ามโอนหรือให้เช่าใบรบัรอง ไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้ 

4. ห้ามกระท าการที่ส่งผล
กระทบต่อตลาดเศรษฐกิจ 

มาตรา 9 ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือ
ค่าบริการที่แพงเกินความเป็นจริง ห้ามให้ข้อมูล
อันเป็นเท็จเพื่อดึงดูดคนไข้ต่างชาติ และให้
อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการประกาศอัตราค่าบริการที่เหมาะสมได ้

ไม่มีบทบัญญัติควบคุมค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่ก าหนดโดยผู้ประกอบการน าเที่ยว
แต่อย่างใด 

5. การรายงานการด าเนิน
ธุรกิจ 

มาตรา 11 ก าหนดให้บริษัทตัวแทนท่ีดึงดูด
คนไข้ต่างชาติจะต้องรายงานการด าเนินธุรกิจ
เป็นประจ าทุกปี 

ไม่มีบทบัญญัติให้ต้องรายงานการด าเนินธุรกิจ 
เว้นแต่กรณีการยื่นบัญชีและงบการเงินเพื่อ
เสี ยภาษี เงิน ได้นิ ติบุ คคลตามที่ ประมวล
รัษฎากรก าหนด 

 
6.2) กฎหมาย The Medical Service Act ที่ก าหนดคุณสมบัติของพนักงานนวดในสปาและ

ร้านนวดเป็นกรณีเฉพาะไว้ในมาตรา 82 ข้อ 1 ก าหนดให้เป็นงานที่สงวนไว้ให้เฉพาะผู้พิการทางสายตาเท่านั้น 
ที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนวดต่าง ๆ พร้อมด้วยใบรับรองและคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น ต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และต้องมีใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  
การนวด เป็นต้น ในขณะที่ ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมบังคับใช้กับพนักงานนวดทั่วไปที่มิใช่ผู้พิการทาง
สายตา 

7) ประเทศมาเล เซี ย  The Un ited Nations Development Programme (UNDP) ระบุ ว่ า 
อุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพของมาเลเซียเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน  ๆ เนื่องจาก      
มีความหลากหลายและราคาไม่สูงมากนัก ท าให้สามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับการบริการด้านสุขภาพมาก  โดยในปี 
พ.ศ. 2559 รัฐบาลมาเลเซียมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ภาคบริการด้านสุขภาพเป็นมูลค่า 23,000 ล้านริงกิต คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของงบประมาณแผ่นดินประจ าปีของรัฐบาลมาเลเซีย ท าให้ในปี พ.ศ. 2560  การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก และอันดับที่ 8 ในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก มีจ านวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.33 ล้านครั้ง และจ านวนการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 5 ล้านครั้ง มีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (Wellness 
Tourists) จ านวน 5 พันล้านให้สหรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายต่าง ๆ เช่น การก่อตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและทางการแพทย์ ชูภาพลักษณ์ประเทศมุสลิมเพ่ือดึงดูดผู้ป่วยที่
นับถือศาสนาอิสลาม มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ป่วยมีฐานะจากกลุ่มประเทศที่ยังขาดแคลนสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ถึงแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 99 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียได้รับผลกระทบ ท าให้ในปี พ.ศ. 2563 มี
รายได้เพียง 500 ล้านริงกิต ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้ 1.7 พันล้านริงกิต ในขณะที่ คาดการณ์ว่าในปี 
พ .ศ .  2564 ม า เล เซี ย จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ร า ย ได้ จ า ก ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง สุ ข ภ า พ ป ร ะ ม า ณ  
800 ล้ านริ งกิต  จากเดิมที่ มี การประมาณ การโดย The National Key Economic Area (NKEA) ว่ า 
อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพจะสร้างรายได้ถึง 9,670 ล้านริงกิต และจะสร้างงานเพ่ิมขึ้น 5,300 ต าแหน่ง
ภายในปี พ.ศ. 2563  

กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย (Ministry of Health Malaysia – KKM) และสภาการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ (Malaysian Health Tourism Council) มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการเติบโตให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
มาเลเซีย และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปประเทศเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภ ายในปี พ.ศ. 2563 
(Economic Transformation Program) นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานส าคัญที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเฉพาะในส่วนของธุรกิจสปาในมาเลเซียอีก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) กระทรวงการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม (Ministry of Tourism and Culture) เป็นหน่วยงานหลักที่ก ากับดูแลธุรกิจสปา เพ่ือให้มาเลเซีย
เป็นศูนย์กลางแห่งบริการสปาแก่นักท่องเที่ยว โดยผนวกการให้บริการสปาและการรักษาสุขภาพควบคู่ไปกับ
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย (2) ตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ The Association of Malaysian 
Spas (AMSPA) จัดตั้ งขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. 2547 จากการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหารสมาคมโรงแรมและ
ผู้ประกอบการสปาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวม 30 ราย และ The Malaysian Association of Wellness and 
Spa (MAWSPA) ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสปาในประเทศ
มาเลเซียผ่านการจัดสัมมนา การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้ง การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของมาเลเซียที่น ามาศึกษา
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสปาในมาเลเซียที่อยู่ในรูปของ คู่มือแนะน าการจัด
ระดับของสปา และศูนย์นวดเท้า (Guidelines on Classification of Spa และ Guidelines on 
Classification of Foot Massage Centre (Puk)) ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและ
วัฒนธรรมของมาเลเซีย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดระดับร้านนวดสปาที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 
ดาว ถึง 5 ดาว และศูนย์นวดเท้า (Reflexology) 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ 
Platinum ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มีร้านนวดสปาที่ยื่นหนังสือขอให้มีการจัดระดับแล้วจ านวน 
258 ร้าน มีร้านนวดสปาที่ได้รับระดับ 5 ดาวจ านวน 39 ร้าน ระดับ 4 ดาว จ านวน 67 ร้าน ระดับ 3 ดาว 
จ านวน 102 ร้าน ระดับ 2 ดาว จ านวน 31 ร้าน ระดับ 1 ดาวจ านวน 19 ร้าน โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับอนุญาต ดังนี้  

(1) ผู้สมัครต้องมีสถานประกอบการถาวร 
(2) สถานประกอบการต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท้องถิ่น (PBT License) 
(3) ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสมาคมสปาตามรายชื่อที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับรอง 
(4) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานประกอบการต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งมาเลเซีย  
(5) ผู้ประกอบการต้องมีเตียงนวดอย่างน้อย 3 เตียงขึ้นไป 
(6) ต้องมีบริการนวดแบบพ้ืนเมืองที่เรียกว่า “Urutan Malaysia” 
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(7) ต้องมีการให้บริการสปาสองแบบ  
(8) ต้องมีบริการนวดหน้าอย่างน้อยหนึ่งแบบ 

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดระดับ 6 หลักเกณฑ์ ได้แก่  

(1) ความถูกต้องตามกฎหมาย (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักร้อยละ 10) ก าหนดให้กิจการสปาและนวดเท้า
ทุกประเภทจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิ่น (Local Authority) ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสปาที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น 
(Local Authority) ต้องเป็นกิจการสปาที่อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งของกิจการสปาทั้งหมดที่มีการก าหนด
ประเภทไว้ ต้องใช้สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น อายุและคุณสมบัติของลูกจ้าง
ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ต้องปฏิบัติตามาตรฐานความสะอาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยตามที่กรมอัคคีภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือแห่งมาเลเซีย (Fire and Rescue Department of Malaysia) ก าหนด พนักงานต่างด้าวต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ท างาน (Work Permits) โดยถูกต้องตามกฎหมาย และพนักงานต้องได้รับสิทธิตามที่กฎหมาย
แรงงานก าหนด เช่น สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม เป็นต้น 

(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักร้อยละ 25) ก าหนดไห้มี (1) 
ห้องนวด (Treatment Room) ส าหรับนวดหน้า และขัดถูตัว โดยก าหนดจ านวนเตียงและการตกแต่งที่
แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ (2) พ้ืนที่ต้อนรับ (Reception Area) ที่ต้องจัดให้มีเคาน์เตอร์ต้อนรับที่ได้
มาตรฐาน (3) ห้องเตรียมความพร้อม (Preparation Area/Room) ต้องมีความสะอาดตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(4) ห้องนั่งพัก (Retail Area) ที่ตกแต่งประดับอย่างดี (5) ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (Changing Room/Locker 
Facility) ของลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัว สะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่แขวนเสื้อผ้า รองเท้าแตะ 
ล็อคเกอร์ และกล่องใส่ของมีค่า เป็นต้น โดยสปาระดับ 5 ดาว จะต้องจัดให้มีหมวกคลุมอาบน้ า เสื้อคลุม
อาบน้ า ถุงใส่เสื้อผ้า เครื่องเป่าผม บริการแก่ลูกค้าด้วย (6) ห้องน้ า (Toilet) ต้องมีอย่างน้อย 2 ห้องขึ้นไป 
และมีกระดาษช าระ ถังขยะ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับสปาระดับ 4-5 ดาว เช่น ผ้าเช็ดมือ และเครื่อง 
เป่าผม เป็นต้น (7) ห้องเซาน่า/ห้องอบตัว (Sauna/Steam/Long Bath/Other Water-Based Treatments)  
ที่ต้องมีส าหรับสปาระดับ 4 ดาวและ 5 ดาว (8) เมนูสปา/เอกสารแผ่นพับโฆษณา (Spa Menu/Brochure)  
ที่ทุกแห่งต้องมีบริการสปาหน้า (Faicial Massage) นวดตัว (Body Massage) ห่อตัว (Body Wraps) ขัดตัว 
(Body Scrubs) และการบ าบัดด้วยน้ า (Water Treatment) และ (9) การช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ส าหรับ 
สปาระดับ 4-5 ดาวที่ต้องมีบริการนี้ 

(3) สินค้า การบ าบัดด้วยสปา และโปรแกรมเพื่อสุขภาพ เป็นหลักเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก
สูงสุด (ร้อยละ 30) ที่ก าหนดไห้สปาทุกแห่งต้องใช้สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น  
พนักงานให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้น มิใช่การรักษาเชิงการแพทย์ การนวดหน้าต้องด าเนินการตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การนวดสปาควรมีหลากหลายประเภท เช่น 
Facials, Bodyworks, Traditional massage, Swedish massage, Shiatsu massage, Thai massage, 
Balinese massage, Aquatherapy, Balneotherapy, steam, sauna, hydrotherapy, hand spa, foot 
spa, hair spa เป็นต้น และส าหรับสปาระดับ 4-5 ดาวจะมีโปรแกรมเพ่ือสุขภาพ (Wellness Program) ด้วย 
และเนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม เครื่องส าอางที่ใช้ในธุรกิจสปาจึงมีความเข้มงวดอย่างมาก โดยต้องไม่
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มีแอลกอฮอล์และไขมันสัตว์ต้องห้ามตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนผสม อาทิ น้ ามันหอมระเหย สมุนไพรต่าง  ๆ
ต้องผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ 

(4) ขั้นตอนการด าเนินการที่ได้มาตรฐาน (SOPs) (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักร้อยละ 20) โดยสปาทุกแห่ง
ต้องจัดให้มีคู่มือการด าเนินงานที่ครอบคลุม เวลาเปิด-ปิดท าการ กระบวนการและขั้นตอนการต้อนรับลูกค้า 
วิธีการและขั้นตอนการช าระเงิน บันทึกเกี่ยวกับลูกค้า ระบบรักษาความสะอาดและระบบรักษาความปลอดภัย 
บันทึกเกี่ยวกับประวัติและการท างานของลูกจ้าง ประเภทการให้บริการด้วยสปาแต่ละแบบและรายละ เอียด
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรักษาความสะอาดทั้งหมด การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ระบบ  
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมด ระบบการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ การห้ามหรือฝ่าฝืนเกี่ยวกับ
ความผิดเกี่ยวกับเพศในสถานที่ท างาน บันทึกการท าความสะอาดในสถานประกอบการสปา การจัดท าคู่มือ
พนักงาน การจัดฝึกอบรมพนักงาน การจัดท าประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) ส าหรับกิจการสปา เช่น 
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสปา ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ลูกค้าต้องปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ พนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย
ความเคารพและให้เกียรติ เป็นต้น 

(5) พนักงาน (ค่าเฉลี่ยน้ าหนักร้อยละ 10) ก าหนดให้ (1) กิจการสปาทุกแห่งต้องมีพนักงาน 
อย่างน้อยสองระดับคือ หัวหน้างาน (Supervisor) และพนักงานนวดสปา (Spa therapists) ส าหรับกิจการ
สปา 3-5 ดาวจะมีต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ พนักงานฝึกอบรม 
เป็นต้น (2) พนักงานนวดต้องมีใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง พนักงานระดับหัวหน้างาน
ต้องมีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี (3) พนักงานต้อนรับต้องสามารถพูดได้อย่างน้อยสอง
ภาษาขึ้นไป โดยสามารถใช้ภาษา Bahasa Malysia และภาษาอังกฤษเป็นหลักได้ (4) การต้อนรับลูกค้าควรใช้
วัฒนธรรมและประเพณีของมาเลเซียเป็นหลักเสมอ (5) พนักงานควรใส่ชุดยูนิฟอร์มที่สะท้อนเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมาเลเซียเป็นหลัก ไม่ใส่ชุดรัดรูปจนเกินไป และไม่สวมใส่ชุดที่ไม่สุภาพเรียบร้อย (6) พนักงาน
ทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (7) กิจการสปาทุกแห่งต้องจัดให้มีล็อคเกอร์
และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดถูกสุขอนามัยจัดให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งห้องน้ าและที่อาบน้ าให้แก่พนักงาน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (8) ส าหรับกิจการสปาระดับ 4-5 ดาวจะจัดให้มีห้องทานข้าวหรือห้องครัวที่
สะอาดถูกสุขอนามัยตามจ านวนพนักงานที่ท างานในกิจการสปาแต่ละแห่ง (9) พนักงานทุกคนในกิจการสปา
ทุกแห่งต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งต้องได้รับประกาศนียบัตรการเข้ ารับการฝึกอบรมจาก
ภาครัฐตามที่รัฐบาลก าหนดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

(6) คุณภาพและความสวยงาม เป็นหลักเกณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักน้อยที่สุด (ร้อยละ 5) 
พิจารณาจาก การออกแบบตกแต่งภายในกิจการสปาแต่ละแห่ง เฟอร์นิเจอร์  ความปลอดภัยของสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ตามที่กฎหมายก าหนด พนักงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด แสงสว่างที่
เพียงพอในสถานประกอบการสปา การออกแบบฟังก์ชั่นในพื้นที่ ความสะอาดและกลิ่นหอมในกิจการสปา 

นอกจากนั้น ส าหรับแรงงานต่างด้าว (คนไทย) ที่จะเข้าไปท างานสปาและนวดในประเทศ
มาเลเซีย กระทรวงสาธารณสุขแห่งมาเลเซียและสมาคมกายภาพบ าบัดของมาเลเซีย (Malaysian Society for 
Complementary Therapists: MSCT) ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แห่งชาติสาขานวดแผนไทยระดับที่ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย และต้องผ่านหลักสูตรการนวด 
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แผนไทยอย่างน้อย 600 ชั่วโมง นอกจากนั้น ร้านนวดสปาต้องได้รับการจัดระดับจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
มาเลเซียในระดับ 3 ดาวขึ้นไป ผู้ว่าจ้างต้องเป็นสมาชิกสมาคมสปาแห่งประเทศมาเลเซีย (AMSPA หรือ 
MAWSPA) และต้องมีอัตราการจ้างแรงงานท้องถิ่นต่อการจ้างแรงงานต่างชาติในอัตราส่วน 1 : 3  

8) สหราชอาณาจักร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักรคือเป็นอุตสาหกรรมหลัก 
ด้านเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า 230 ,000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก ในปี  พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสหราชอาณาจักร 41 ล้านคน ใช้จ่ายเงินกว่า  
28 พันล้านปอนด์ ท าให้สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับสิบของโลก โดยเป็นนักท่องเที่ยวจาก
สหรัฐอเมริกามากท่ีสุด ร้อยละ 11 รองลงไปเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศษ เยอรมัน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ
สเปน อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย โดยในปี พ.ศ.2563 
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 64 และเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติลดลงถึงร้อยละ 1.5  

ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในสหราชอาณาจักร พบว่า ร้อยละ 79 สนใจที่จะให้
มีการเพ่ิมรายการเพ่ือสุขภาพเข้าในรายการท่องเที่ยว และร้อยละ 24 วางแผนจะใช้เวลามาท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพในสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวกับแหล่งธรรมชาติส าหรับคนหนุ่มสาว และ  
การใช้บริการสปาส าหรับนักท่องเที่ยวหญิง 

ในการจัดตั้งสปา หรือสปาเพ่ือความงาม ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งใบอนุญาตควรจะครอบคลุมถึงกิจกรรมที่มีการให้บริการ เช่น ใบอนุญาตส าหรับการนวด  
การบ าบัดรักษา การท าเล็บ กายภาพบ าบัด เป็นต้น ถ้าจะมีการใช้ดนตรีเพ่ือการผ่อนคลายต้องมีใบอนุญาต
ด้วย ผู้ประกอบการจะต้องมีการประกันภัยในกรณีที่ถูกลูกค้าเรียกร้องค่าเสียหายจากการให้บริการ  
โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องครอบคลุมถึงความรับผิดต่อสาธารณะ ความรับผิดต่อการใช้สินค้า ความรับผิด
ของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง และการประกันความรับผิดในการให้บริการบ าบัดรักษา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ยังต้องจัดให้มีผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีตามมาตรฐาน จัดสถานที่ให้บริการที่สะอาดและ
ปลอดภัย มีการตรวจสุขภาพลูกค้าก่อนให้เข้ารับบริการ ใช้ผลิตภัณฑ์ให้บริการที่มีคุณภาพ และเลือกใช้
อุปกรณ์ท่ีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยมีการท าความสะอาดก่อนน ามาใช้เสมอ 

9) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ธุรกิจสปาในจีนได้มีการเติบโตขึ้ นมาก จากมูลค่า  
22 พันล้านหยวน ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 38.5 พันล้านหยวนในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยว  
มีความสนใจในเรื่องสุขภาพเพ่ิมขึ้น จีนได้แบ่งกิจการสปาออกเป็น 4 ประเภท คือ สปาโรงแรม  (hotel spas) 
สปากลางวัน (day spas) สปาเพ่ือการบ าบัดรักษา (medical spas) และสปาเสริมความงาม  (beauty 
salons) โดยทั่วไปสปาในโรงแรมกับสปากลางวันจะมีความคล้ายคลึงกันมากเพียงแต่สปาโรงแรมจะมีอุปกรณ์
ที่ดีกว่าและคิดราคาแพงกว่า ส่วนสปาเพ่ือการบ าบัดรักษาจะมีบริการที่แตกต่างกันออกไป เพราะเกี่ยวข้องกับ
การรักษาพยาบาล และต้องมีใบอนุญาตโดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านการแพทย์ ขณะที่สปาเสริมความงามจะ
มีรายได้นอกจากการให้บริการสปาแล้ว ยังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ ด้วย 

สปาในโรงแรมของจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมาก โดยคาดว่ามูลค่าของการบริการจะเพ่ิมเป็น 2 เท่า  
จาก 7.5 ล้านหยวนในปี พ.ศ. 2561 เป็น 14.8 ล้านหยวนในปี พ.ศ. 2565 ราคาการให้บริการต่อครั้ง 
ของโรงแรมระดับสูง อยู่ระหว่าง 1,000-2,000 หยวน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยลดต้นทุนด้านแรงงาน 
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และให้บริการที่ดีกว่า การให้บริการสปามักจะไม่จัดกลุ่มลูกค้าตามอายุหรือตามวัฒนธรรม แต่ยึดรูป แบบ 
การใช้ชีวิต (lifestyle) ของลูกค้าแทน 

ธุรกิจสปาในประเทศจีนได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น และตงก่วน เป็นต้น เนื่องจากความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ของประชาชนชาวจีนดีขึ้น รายรับสูงขึ้นท าให้ประชาชนจีนหันมาแสวงหาความสุขเพ่ือผ่อนคลายความเครียด
จากการท างานโดยการท าสปาและนวด ผู้ที่ใช้บริการจะอยู่ช่วงวัยท างาน นักธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง
อายุเฉลี่ย 30-50 ปี 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสปาในจีน มีดังนี ้

ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจด้านสปา ต้องติดต่อขอหนังสือแจ้งชื่อเพ่ือการตรวจสอบและอนุมัติ 
จากหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ State Administration for Industry and Commerce 
(SAIC) ระดับอ าเภอขึ้นไปของเมือง และต้องได้ยื่นขอใบอนุญาตด้านสุขอนามัย จากหน่วยงานสาธารณสุข  
ขอใบอนุญาตความปลอดภัยจากหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ (กรมต ารวจ) หลังจากได้รับแล้วจึงด าเนิน
ธุรกิจได้และสามารถน าใบอนุญาตดังกล่าวไปจดทะเบียนที่หน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
State Administration for Industry and Commerce (SAIC) ณ  ส านั กงานที่ ยื่ น  เพ่ื อท า ใบอนุญ าต
ประกอบการค้า 

ส าหรับสปาเพ่ือความงาม ผู้ประกอบการต้องไปจดทะเบียนที่สมาคมเสริมสวย ณ สถานที่ที่ธุรกิจ
ตั้งอยู่ ซึ่งธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหนึ่งในสมาคมดังกล่าว 

หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการนิติบุคคลแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการจดทะเบียน 
ด้านภาษีภายใน 30 วัน ที่กรมภาษีอากร ทั้ งนี้การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา จะเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 17 ภาษีการประกอบการจะคิดตามยอดจ าหน่ายของการประกอบการโดยอัตราภาษี
ของธุรกิจสปา คือร้อยละ 5 นอกจากนี้ยังมีภาษีรายได้นิติบุคคลจากก าไรร้อยละ 30 และภาษีรายได้ท้องถิ่น
ร้อยละ 3 

กรณีที่มีการน าเข้าแรงงานที่ต้องมีการขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ผู้ประกอบการต้อง 
ยื่นขออนุญาตน าเข้าแรงงานจากกรมแรงงานจีน (Labor Bureau) เพ่ือขอใบอนุญาตท างานซึ่งต้องผ่าน 
การอนุญาตจาก Public Security Bureau ด้วย หลังจากนั้นผู้ประกอบการต้องน าใบอนุญาตท างานไปยื่นต่อ
ส านักงานการต่างประเทศ (Guangdong Foreign Affairs Offices) เพ่ือประสานงานกับสถานทูตจีนประจ า
ประเทศที่แรงงานอยู่ให้ออกวีซ่าท างานให้ และเมื่อแรงงานเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว ผู้ประกอบการจะต้อง
พาไปตรวจสุขภาพท่ี Deprtment of Human Quarantine 1 

10) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) การประกอบธุรกิจสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
แยกเป็นสปา (simple spa) กับสปาเพื ่อความงาม  (hair salon, a makeup salon) หรืออาจแยก
เป ็นสปาส าหรับล ูกค ้าชาย หร ือหญ ิง  หรือทั ้งสองเพศ ผู ้ป ระกอบการจะต ้องได ้ร ับ ใบอน ุญ าต  
ในการประกอบธุรกิจ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบด้วยแผนที่ตั ้งของสถานที่ 
ป้ายหน้าร้าน รูปแบบการจัดพื้นที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานที่ให้บริการที่ต้องยื่นขอต่อเทศบาลเมือง เช่น 

                                                 
1 ข้อมูลธุรกจิสปาในเมืองกวางโจว ขา่วเศรษฐกิจ Tuesday January 25, 2011 14:46 —กรมส่งเสริมการส่งออก 
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มาตรฐานเก้าอี้ แสงสว่าง ความสูงของพื้นที่ห้อง มีการใช้วัสดุทนไฟเป็นผนังห้อง มีการแยกห้องเป็น
สัดส่วน มีอ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ ห้องเก็บของ เป็นต้น ส่วนกิจการสปาเพื่อความงามจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริม
ความงามและเครื่องส าอางที่ใช้บริการลูกค้า ด้วย 

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ได้ตั ้งเป้าหมายที ่จะเป็นศูนย์ก ลางการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพของโลก
โดยเฉพาะเม ืองอาบ ูดาบ ี และเม ืองด ูไบซึ ่ง ได ้ร ับการจ ัดอ ันด ับ ให ้เป ็น  2 ใน  10 ของเป ้าหมาย  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
และการประกันภัยด้านสุขภาพ รวมทั้ง ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงมีมากขึ้น ทั้งนี้ 
รัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์ให้ U.A.E. เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก โดยการส่งเสริม
มาตรฐานของโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและของเอกชนให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง การเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการทางสุขภาพ การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย การจูงใจและรักษาแพทย์
มืออาชีพไว้ และการน าระบบ IT มาใช้กับระบบข้อมูลทางการแพทย์ นอกจากนั้น เมืองดูไบ ได้ก าหนด
แผนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 10 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีการพัฒนาโรงพยาบาล เพิ่มศูนย์ดูแล
สุขภาพเบื ้องต้น สร้างโรงพยาบาลใหม่ และสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื ่อรองรับนักท่องเที ่ยว  
เชิงสุขภาพที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 500 ,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 
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ของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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บทที่ 3 
ผลการส ารวจข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
1. การส ารวจข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้แบบสอบถาม 

 
ผลการส ารวจข้อมูล เชิ งลึ กผู้ ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว เชิ งสุ ขภาพ  

และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลใช้แบบสอบถามในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคด้วยวิธีการแบบ Face-to-Face ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Survey) และการสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 420 ราย ในส่วนนี้น าเสนอรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รายละเอียดมีดังนี้ 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1) เพศและอายุ ผู้สอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.0) เป็นเพศหญิง มีเพียงร้อยละ 30.0 ที่เป็น 
เพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.0 รองลงมา ได้แก่ วัยใกล้เกษียณ
ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 30.0 วัยท างานอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 19.0 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 9.0 ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 1.0 เป็นผู้ที่อยู่ในวัยนักศึกษาและเพ่ิงเริ่มต้นท างานอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี 

แผนภาพที่ 3-1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
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1.2) ระดับการศึกษาและต าแหน่งทางธุรกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.6)  
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส./ปวท./อนุปริญญา ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.1 นอกจากนั้น มีสัดส่วนใกล้เคียงกันตามล าดับ ได้แก่  
ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้จบระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในสัดส่วนร้อยละ 8.5 ร้อยละ 7.7 และร้อยละ 7.2 ตามล าดับ มีเพียงร้อยละ 1.0 ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ในขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการมากที่สุด (ร้อยละ 77.2) รองลงมา 
ได้แก่ อ่ืน ๆ (ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม) ร้อยละ 13.1 นอกจากนั้น มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยใกล้เคียงกัน 
ได้แก่ พนักงาน ทายาทธุรกิจ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ในสัดส่วนร้อยละ 4.9 ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 1.5 และ
ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 

2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ/สถานประกอบการ  

2.1) สถานะทางธุรกิจ กิจการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.5) เป็นบุคคลธรรมดา 
รองลงมา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 23.3 บริษัทจ ากัด ร้อยละ 10.0 ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล ร้อยละ 4.1 และอ่ืน ๆ (เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มโฮมสเตย์ และร้านนวดและสปา  
เป็นต้น) ร้อยละ 2.1  

แผนภาพที่ 3-2 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

  
 
2.2) ขนาดของธุรกิจ สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro) ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน 

และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนร้อยละ 69.0 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดย่อม (Small) ที่มี
ลูกจ้าง 6-50 คน และมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 1.8-100 ล้านบาท ร้อยละ 29.7 ในขณะที่ ธุรกิจขนาดกลาง 
(Medium) ที่มีลูกจ้างเกินกว่า 50-200 คน และมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100-500 ล้านบาท มีสัดส่วนน้อยที่สุด
คือ ร้อยละ 1.3 โดยมีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจโดยเฉลี่ย 7.77 ปี จ านวนลูกจ้างทั้งประจ าและรายวันโดย
เฉลี่ย 9.11 คน และสามารถด าเนินธุรกิจมีรายได้ในปี พ.ศ. 2564 เฉลี่ย 1,603,924.92 บาท 
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2.3) ประเภทของสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
97.9) เป็นกิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย การอบ/นวด/ประคบสมุนไพร/สปา    
การบริการสุคนธ์บ าบัด/วารีบ าบัด การอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน การฝึกปฏิบัติสมาธิ/โยคะ การบริหารอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และอ่ืน ๆ โดยการอบ/นวด/ประคบสมุนไพร/สปา มีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 52.8) 
รองลงมา ได้แก่ การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 23.6 และอ่ืน ๆ (เช่น การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษว์ัฒนธรรม รีสอร์ทผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปออรแ์กนิค โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้
ทางการเกษตรจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร เรือน าเที่ยว และพืชผลผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นต้น) 
ร้อยละ 22.8 ส่วนการอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน มีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น ส าหรับกิจการด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 2.1 ประกอบด้วย การรักษา
โรค ร้อยละ 54.5 และกิจกรรมอ่ืน ๆ (เช่น พืชสมุนไพร และสมุนไพรแปรรูป เป็นต้น) ร้อยละ 36.4 ที่เหลือ
ได้แก่ ทันตกรรม ร้อยละ 9.1  
 

แผนภาพที่ 3-3 ประเภทสถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
 

แผนภาพที่ 3-4 กิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ าแนกประเภทสถานประกอบการ 

 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
  

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ, 97.9%

การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์, 2.1%ประเภทสถานประกอบการ

52.8%

23.6%

22.8%

0.8%

การอบ/ นวด/ ประคบสมุนไพร/ สปา

การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ

อื่นๆ

การอาบน้ าแร่/ น้ าพุร้อน

กิจการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 108 
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แผนภาพที่ 3-5 กิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จ าแนกประเภทสถานประกอบการ 

 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจจากการระบาดของโควิด-19  

3.1) ผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโควิด-19 และการปรับตัวของสถานประกอบการ ในช่วง
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจการด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นั้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.9) ไม่ได้มีการให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ   
มีสถานประกอบการเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 32.1) ที่ให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ ก่อนเกิดการระบาดของ 
โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.7) ต่างได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้
ผู้ประกอบการประสบปัญหารายได้ลดลงจากยอดขายที่ลดลงและบางรายมีภาระหนี้สินที่ เกิดจาก  
(1) มาตรการภาครัฐในการสั่งปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งมาตรการปิดประเทศ เพ่ือลดการแพร่กระจายของ 
โควิด-19 ส่งผลให้โปรแกรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกยกเลิก เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว  
ชาวไทยจากข้อจ ากัดของกฎ ระเบียบการเข้าใช้บริการที่มีมากขึ้น และความไม่มั่นใจในความสะอาดและ 
ปลอดเชื้อโควิด-19 ของสถานบริการ (2) เศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดี ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ลูกค้า
ชะลอการจับจ่ายใช้สอย (3) ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้า โดยเฉพาะการออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ  
(4) ภาระค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่ เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเช่าสถานที่ เป็ นต้น (5) ปัญหา 
ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เกิดจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ  

 อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการมีการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.4) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 47.7) คือ  
หยุดผลิตและให้บริการชั่วคราว รองลงมา ได้แก่ ลดจ านวนพนักงาน ร้อยละ 22.6 อ่ืน ๆ ร้อยละ 21.3 
ให้บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 18.7 ปรับลดการผลิตและให้บริการลง ร้อยละ 15.9 ผลิตและบริการประเภท
อ่ืนแทน ร้อยละ 10.8 เจรจากับเจ้าหน้าที่เพ่ือขอพักการช าระหนี้/ลดดอกเบี้ย/เลื่อนเวลาการช าระหนี้  
ร้อยละ 9.0 มีเพียงส่วนน้อยมากที่ลดเงินเดือนพนักงาน และขายทรัพย์สินบางส่วน ในสัดส่วนร้อยละ 1.8 และ
ร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
  

54.5%

36.4%

9.1%

การรักษาโรค

อื่นๆ

ทันตกรรม

กิจการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 109 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

แผนภาพที่ 3-6 การให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ ในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 

 
แผนภาพที่ 3-7 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 

 
แผนภาพที่ 3-8 การปรับตัวของกิจการในช่วงเกิดโรคโควิด-19 

 

ให้บริการ, 
32.1%

ไม่ได้ให้บริการ, 
67.9%

การให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ 
ช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19

ไม่ได้รับผลกระทบ, 1.0% ผลกระทบด้านบวก, 0.3%

ผลกระทบด้าน
ลบ, 98.7%

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  

57.4%

47.7%

22.6%

21.3%

18.7%

15.9%

10.8%

9.0%

1.8%

1.0%

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น

หยุดผลิต/บริการ ชั่วคราว

ลดจ านวนพนักงาน

อื่นๆ

ให้บริการทางออนไลน์

ปรับลดการผลิต/การให้บริการ

ผลิต/บริการ ประเภทอื่นแทน

เจรจากับเจ้าหนี้ขอพักการช าระหนี้ / ลดดอกเบ้ีย / เลื่อนเวลาการช าระ…

ลดเงินเดือนพนักงาน

ขายทรัพย์สินบางส่วน

การปรับตัวของกิจการในช่วงเกิดโรคโควิด-19

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 110 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.2) ความช่วยเหลือที่ได้รับจากภาครัฐภายใต้ “มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19” มีผู้ประกอบการที่ขอรับความช่วยเหลือ 
และที่ไม่ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.6) ไม่ได้ขอรับ 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ สาเหตุหลักมาจากการไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 69.6) รองลงมาได้แก่ ไม่มี 
ความจ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 24.4) และมีเพียงร้อยละ 6.0 ที่ไม่เข้าเงื่อนไข 
การขอรับความช่วยเหลือของภาครัฐ เนื่องจาก เป็นกิจการนวด และเคยติดต่อแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
ในขณะที่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ร้อยละ 44.4) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.5) ได้รับ
ความช่วยเหลือ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 18.5) ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ สาเหตุจากแหล่งเงินกระจายมา 
ไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ผ่านขั้นตอนการด าเนินเรื่อง ขาดข้อมูลแหล่งให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ 
และข้ันตอนการขอสินเชื่อมีความยุ่งยาก   

แผนภาพที่ 3-9 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟื้นฟูฯ)" 

 
 

 
  

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ,
55.6%

ได้รับความช่วยเหลือ, 
81.5%

ขอรับความช่วยเหลือ แต่
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ,

18.5%

ขอรับความช่วยเหลือ, 
44.4%

การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้
"มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจฯ

69.6%

24.4%

6.0%

ไม่ทราบ

ไม่มีความจ าเป็น

ไม่เข้าเง่ือนไขการขอรับความช่วยเหลือ

สาเหตุไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 111 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3.3) ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.8) 
มองว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.3) มาจากปัญหาอ่ืน ๆ เช่น 
ปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยข้อก าหนดที่ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนกลุ่มคนท างานอย่างแท้จริง ไม่ทราบ
ข้อมูลเข้าไม่ถึงแหล่งช่วยเหลือ คนสูงอายุไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ เคยติดต่อภาครัฐแล้วเรื่องเงียบไม่ได้รับ
การอนุมัติด้วยเงื่อนไขที่เข้มงวดและขาดความยืดหยุ่น รวมทั้งต้องใช้เอกสารเป็นจ านวนมากและมีขั้นตอน
ยุ่งยาก เป็นต้น นอกจากนั้น มีปัญหาทางด้านวงเงินช่วยเหลือที่มีน้อยไม่เพียงพอส าหรับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 16.5 และสิ่งที่ให้ความช่วยเหลือไม่ตรงกับปัญหาที่ประสบ (แก้ไขไม่ตรงจุด) ร้อยละ 
6.0 ตามล าดับ ในขณะที่ ผู้ประกอบการเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 27.4) ที่มองว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ของภาครัฐเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจาก ช่วยลดกระทบได้พอสมควร ร้อยละ 88.8 รองลงมา ได้แก่ ช่วยให้ไม่ต้อง
หยุดกิจการชั่วคราว/เลิกกิจการ ร้อยละ 6.5 และอ่ืน ๆ เช่น ช่วยให้ต่อยอดธุรกิจ ช่วยให้มีเงินซื้อของใช้ 
ช่วงร้านปิด และบางรายไม่ต้องการรับความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นกิจการในครอบครัว เป็นต้น (ร้อยละ 4.7) 

แผนภาพที่ 3-10 ความคิดเห็นของท่านต่อมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบของ
โรคโควิด-19 

 

  

เหมาะสม, 27.4%

ไม่เหมาะสม, 63.8%

ไม่ทราบ / ไม่แสดงความเห็น, 
8.7%

88.8%

6.5%

4.7%

2.8%

2.8%

1.9%

ช่วยลดผลกระทบได้พอสมควร

ช่วยให้ไม่ต้องหยุดกิจการ
ชั่วคราว/เลิกกิจการ

อื่นๆ 

ช่วยให้ไม่ต้องลดการจ้างงาน/ลด
เงินเดือน/หยุดงานชั่วคราว

ช่วยให้มีเงินทุนในการพัฒนา
ช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ

ช่วยให้มีเงินทุนในการพัฒนา
สินค้า/บริการใหม่ๆ เพื่อทดแทน

สาเหตุความเหมาะสมต่อมาตรการการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ

ผลกระทบของโรคโควิด-19

64.3%
16.5%

6.0%

4.4%

3.2%

2.8%

2.8%

อื่นๆ

วงเงินช่วยเหลือน้อย ไม่เพียงพอ
ส าหรับการแก้ไขปัญหา

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือไม่ตรงกับ
ปัญหาที่ประสบ (แก้ไขไม่ตรงจุด)

ก าหนดเง่ือนไขที่เข้มงวด ขาดความ
ยืดหยุ่น ท าให้แก้ไขปัญหาได้จ ากัด

การให้ความช่วยเหลือล่าช้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือไม่ตรงกับ
ความต้องการ

ได้รับผลกระทบหลายระลอก แต่
ช่วยเหลือเพียงบางระลอก

สาเหตุความไม่เหมาะสมต่อมาตรการการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ

ผลกระทบของโรคโควิด-19

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 112 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า มีปัญหาหรือ
อุปสรรค (ร้อยละ 89.2) รองลงมา คือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค (ร้อยละ 10.0) และไม่ทราบ/ไม่แสดงความเห็น 
(ร้อยละ 0.8) โดยประเด็นปัญหาอันดับแรก คือด้านการเงิน (ร้อยละ 54.3) รองลงมา 4 อันดับถัดไป คือ 
ด้านการตลาด (ร้อยละ 42.0) ด้านการอ่ืน ๆ อาทิ เศรษฐกิจตกต่ า ต้นทุนสินค้าที่เพ่ิมขึ้น (ค่าน้ ามัน ค่าแรง  
ค่าไฟ ค่าน้ า/แหล่งน้ าขาดแคลน) และโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เป็นต้น 
(ร้อยละ 27.6) ด้านการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ร้อยละ 10.1 ด้านการบริการ ร้อยละ 5.5 ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ร้อยละ 4.9 ด้านการผลิต ร้อยละ 4.0 ด้านการน าเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ ร้อยละ 3.7 ด้าน 
การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล ร้อยละ 2.0 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร้อยละ 0.9 และการขออนุญาตผลิตยา 
ร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3-11 ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 

 

 

ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค, 
10.0%

มีปัญหาหรืออุปสรรค, 
89.2%

ไม่ทราบ / ไม่แสดงความเห็น, 
0.8%

ปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

54.3%

42.0%

27.6%

10.1%

5.5%

4.9%

4.0%

3.7%

2.0%

0.9%

0.3%

ด้านการเงิน

ด้านการตลาด

ด้านการอื่นๆ

ด้านการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ

ด้านการบริการ

ด้านการวิจัยและพัฒนา 

ด้านการผลิต

ด้านการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ด้านการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล (Digital 
Transformation)

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ

ด้านการขออนุญาตผลิตยา
ประเด็นปัญของกิจการ

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 113 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

4) ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐต่อธุรกิจ  

4.1) ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและสร้างภาระต่อการด าเนินธุรกิจ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.2) มองว่า กฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการ ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ ขั้นตอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียน รองลงมา ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานการผลิต/การให้บริการ ที่เข้มงวด
เกินความจ าเป็นและสร้างภาระด้านต้นทุนให้เกิดกับสถานประกอบการ ร้อยละ 14.9 กฎหมายด้านส่งเสริม
การลงทุน (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุน) ร้อยละ 12.1 นอกจากนั้น เป็น
กฎหมายที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญในสัดส่วนที่น้อยตามล าดับ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย
การค้า/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์/การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา/ความลับทางการค้า/แบบผังภูมิของวรจรรวม ร้อยละ 4.4 กฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่รองรับ/ 
ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้เป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายทางด้านการแข่งขันทางการค้า มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 
ประสิทธิผล ความปลอดภัยเป็นหลัก ร้อยละ 2.1 การประเมินผลิตภัณฑ์/การขึ้นทะเบียนต ารับยา และ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ/บัญชีนวัตกรรม มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 1.3 กฎหมายผังเมือง ร้อยละ 0.8 กฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีสัดส่วน
เท่ากันที่ร้อยละ 0.5  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 114 
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แผนภาพที่ 3-12 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค/สร้างภาระต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

 4.2) ประสิทธิภาพของภาครัฐในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ /ปัญหาที่เกิดจาก
การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการมองว่า ภาครัฐสามารถด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99 ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ และ 2.80 ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 58.7) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานราชการ มีเพียงร้อยละ 38.5 ที่มีปัญหาส่วน
ใหญ่มาจากขั้นตอนที่มาก ซับซ้อน ท าให้เสียเวลานาน ร้อยละ 47.3 การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ความล่าช้าในการท างาน และขาดระบบสารสนเทศในการช่วยให้การท างาน  
มีความรวดเร็วมากขึ้น ร้อยละ 24.7 ใกล้เคียงกับปัญหาในเรื่องของการใช้เอกสารและหลักฐานเป็นจ านวนมาก
ที่มีอยู่ร้อยละ 22.0 ปัญหาการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 18.7 การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

46.2%
14.9%

12.1%

4.4%

2.3%

2.3%

2.1%

1.3%

1.3%

0.8%

0.5%

0.5%

คุณสมบัติ / ขั้นตอน / ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียน / 
ขออนุญาตประกอบกิจการ

การควบคุมมาตรฐานการผลิต/การให้บริการ ที่เข้มงวดเกินความ
จ าเป็น/สร้างภาระด้านต้นทุน

การส่งเสริมการลงทุน (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุน)

เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์/การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ความลับ…

กฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยูไ่ม่รองรับ/ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้เป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ

การแข่งขันทางการค้า

การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยเป็นหลัก ยังไม่มี
บทบัญญัติในการส่งเสริมวิจัยพัฒนา

การประเมินผลิตภัณฑ์/การขึ้นทะเบียนต าหรับยา

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ/บัญชีนวัตกรรม

ผังเมือง (การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง)

กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค/สร้างภาระต่อการด าเนินธุรกิจ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 115 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมายและกฎระเบียบของผู้ประกอบการในการไปติดต่อ ร้อยละ 16.7 อ่ืน ๆ ร้อยละ 14.0 นอกจากนั้น  
เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการในสัดส่วนไม่มากนักที่มองว่าเป็นปัญหา ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่สามาร ถ
ด าเนินการทางออนไลน์ได้ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ร้อยละ 7.3 และปัญหาของการตีความ
และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เคร่งครัดเกินไป ร้อยละ 3.3  

แผนภาพที่ 3-13 การติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

 

 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 

ไม่เคยประสบ
ปัญหา, 58.7%

เคยประสบปัญหา, 
38.5%

ไม่ทราบ / ไม่แสดงความเห็น, 2.8%
การติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

47.3%

24.7%

22.0%

18.7%

16.7%

14.0%

7.3%

3.3%

มีขั้นตอนมาก ซับซ้อน ท าให้เสียเวลานาน

ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ท างานช้า ขาด
ระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การท างานเร็วขึ้น)

ใช้เอกสาร/หลักฐานจ านวนมาก

การเลือกปฏิบัติ

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎระเบียบ

อื่นๆ

ไม่สามารถด าเนินการทางออนไลน์ ท าให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การตีความกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เคร่งครัดเกินไป

ประเด็นปัญหาในการติดต่อหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
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 4.3) การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง/ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมและที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.2) เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: NEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ
พัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 
Enterprise) ของ สสว. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
โครงการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่ตลาดส่งออก (ตลาดอาเซียน) และ
การอบรมการตลาด ของกระทรวงสาธารณสุข โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของหลายหน่วยงานร่วมกัน โครงการอบรมการตลาด
ออนไลน์ ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการมองว่า ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าวในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
การขาดความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ การออกแบบโครงการไม่ตอบสนองความต้องการเท่าที่ควร 
ระยะเวลาโครงการสั้น เน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ งบประมาณต่อโครงการน้อย เป็นต้น  ในขณะที่ 
ร้อยละ 42.8 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ของภาครัฐ สาเหตุหลักมาจาก ไม่ทราบว่ามีโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว ร้อยละ 71.9 นอกจากนั้น มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ไม่มีเวลาเข้าร่วม ร้อยละ 8.4 ไม่เห็น
ประโยชน์ที่จะได้รับ ร้อยละ 7.8 ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม และคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ ก าหนด  
ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 0.6 ตามล าดับ  

แผนภาพที่ 3-14 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 

 

 

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม, 42.8%เคยเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม, 57.2%

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

71.9%

8.4%

7.8%

3.0%

0.6%

ไม่ทราบว่ามีโครงการ/กิจกรรม

ไม่มีเวลาเข้าร่วม

ไม่เห็นประโยชน์

ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

คุณสมบัติไม่ตรง

สาเหตุไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
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5) ความต้องการให้รัฐบาลด าเนินนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

5.1) ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างจริงจัง 
โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย สนับสนุนให้เห็นความส าคัญของ
สุขภาพที่ดี สร้างค่านิยมใช้สินค้าและบริการของไทย ผ่านทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทั้ง
ออฟไลน์และออนไลน์ ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานด้านสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

(2) เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้ประกอบการและน าปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

(3) ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ดูแลกลุ่มรากหญ้าที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนา  

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว  

(5) สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจในเครือข่าย 

(6) ยกระดับให้การนวดแผนไทยเป็นมรดกโลกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้ง สนับสนุนกิจ 
การนวดแผนไทยและโรงเรียนนวดแผนไทยที่มีมาตรฐานเพ่ือการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนว่างงาน 

(7) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือรองรับกับการเปิดประเทศจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง  

5.2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) ภาครัฐเป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการระบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนจนมีความรู้ ความช านาญ 
และเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว อบรมช่างฝีมือ เทคนิคการใช้
สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมความรู้ด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางการตลาดเพ่ิมเติม 
(Business Matching)  

(2) จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาเพ่ือสอนให้เป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ รวมทั้ง       
การสร้างแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในชุมชน หรือผู้น าแนวทางที่ดีให้ชุมชนเชื่อถือและปฏิบัติตาม หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(3) สนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกเครือข่ายชุมชนที่ภาครัฐส่งเสริม 

(4) จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งด้านการบริการ และ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้เข้าสู่ระดับสากล เช่น พนักงานนวดและให้บริการความงาม เป็นต้น 

(5) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก อย. ทั้งใน
ประเด็นของความยุ่งยากในขั้นตอนของการจัดท าเอกสาร ระยะเวลาการอนุมัติ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 118 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

5.3) ส่งเสริมด้านการตลาด โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) สนับสนุนช่องทางการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการให้มีมากขึ้น รวมทั้ง การจัดหา
สถานที่จ าหน่ายและการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมงานแสดง
สินค้า การจัดท า Roadshow เป็นต้น เพ่ือน าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

(2) สนับสนุนให้บริษัททัวร์ที่จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโครงการของรัฐ เพ่ือน ากลุ่ม
ลูกค้ามากระจายให้กับร้านนวดขนาดเล็ก 

(3) จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ของดีในแต่ละจังหวัด (ทั้งจังหวัดท่องเที่ยวหลัก
และจังหวัดท่องเที่ยวรอง) เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวและใช้จ่ายมากขึ้น  
อย่างเช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบวันเดียว (One Day Tour) ให้กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ติด
ชายแดนไทย หรือทัวร์เชิงสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น ทัวร์แพทย์แผนไทย ทัวร์อาหารสมุนไพร และทัวร์เกษตร
ธรรมเนียม เป็นต้น  

(4) จัดท าแพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย แบ่งออกตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม พ้ืนที่ (จังหวัด) และอาจด าเนินการร่วมกับการจัดระดับของแต่ละสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

5.4) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) เพ่ิมความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดการร้านนวดที่ผิดกฎหมายและที่มี
ธุรกิจแอบแฝงแบบชัดเจน การซื้อขายใบอนุญาตต่าง ๆ (พนักงานนวด) เป็นต้น 

(2) การออกกฎหมาย และการตั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง  ๆ ควรค านึงถึงสถานการณ์และ
ผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกระดับ และควรมีแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควรมี 
การผ่อนคลายกฎ ระเบียบ หรือลดขั้นตอนทางกฎหมายที่ไม่จ าเป็นเพ่ือเอ้ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนิน
กิจการได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

(3) ภาครัฐควรก าหนดราคากลางหรือควบคุมราคาให้เหมาะสม ไม่ควรให้ภาคเอกชนเป็น 
ผู้ก าหนดราคาสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง  

(4) ควรก าหนดมาตรฐานสินค้าและบริการออกเป็นหลายระดับ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มากข้ึน  

(5) จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ  
ที่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ (กัญชา/กัญชง) ให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการปลูก การจ าหน่ายวัตถุดิบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพ่ือจ าหน่ายในท้องตลาด 

(6) ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบของ 
การร่วมลงทุน (Venture Capital) ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต่างประเทศน ามาใช้ เช่น จีน และสิงคโปร์ 
เป็นต้น 
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5.5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  

(1) การท างานร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาในทุกด้าน โดยการส่งเสริมให้สมาคมภาคธุรกิจเครือข่ายให้ความร่วมมือระหว่างกัน
และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการก าหนดนโยบายให้เป็นแนวทางเดียวกัน และร่วมกันติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง 

(2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้โอกาสชุมชนในการพัฒนามากขึ้น เช่น การน าทรัพยากรของ
ชุมชนมาต่อยอดพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะสินค้าด้านออร์แกนิคและท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

(3) ควรมีหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตรง และมีแนวทางการส่งเสริม 
ที่ชัดเจน ร่วมกับบทบาทหน้าที่ในการดูแลข้อร้องเรียน/จัดการกับปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ละ
ประเภทและลงพ้ืนส ารวจปัญหาดังกล่าวเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ  

(4) เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบของภาครัฐให้มากที่สุด ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับ
การมีแนวทางให้ความช่วยเหลือและให้ประโยชน์เอ้ือต่อผู้ประกอบการ เช่น การผลักดันให้กิจการนวดได้รับ
ความคุ้มครองตามสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับเหมือนกิจการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(5) สนับสนุนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐให้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 

5.6) ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากสถานการณ์ 
โครวิด-19 โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและเฉพาะภาคธุรกิจ เพ่ิมอ านาจซื้อของผู้บริโภคและกระตุ้นให้
มีการออกมาจับจ่ายใช้สอย พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน (ค่าโสหุ้ย)  

(2) จัดท ามาตรการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพจากผลกระทบของโควิด-19 และมาตรการสินเชื่อ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกองทุนช่วยเหลือเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

(3) เร่งเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
เปิดด่านชายแดน (ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวลงไปสู่ชุมชน ไม่ใช่
กระจายเฉพาะใน Sandbox เท่านั้น  

(4) สนับสนุนให้ภาคธุรกิจจัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมของธุรกิจรองรับกับการอยู่
ร่วมกับโควิด-19 และการระบาดที่อาจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (New Normal/Next Normal)  

(5) ภาครัฐควรให้การดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบของ 
โควิด-19 ว่ามีการปฏิบัติจริงหรือไม่ เช่น ค่าภาษีใบอนุญาตในท้องถิ่น  และการช่วยเจรจาหนี้ลดดอกเบี้ย 
ให้เจ้าของตึกลดค่าเช่าลงร้อยละ 30-50 เป็นต้น 
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนทั้งสิ้น 62 ราย ประกอบด้วย จากหน่วยงานภาครัฐ 

จ านวน 23 ราย (18 หน่วยงาน) องค์กรภาคเอกชน จ านวน 16 ราย (12 หน่วยงาน) โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล จ านวน 8 ราย (3 หน่วยงาน) ผู้ประกอบการด้านการบริการสุขภาพ SMEs ในสถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวน 12 ราย (7 หน่วยงาน) และผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ จ านวน 3 ราย (3 หน่วยงาน) สรุปผลได้ดังนี้ 

 
1) นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1) นโยบายด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยวใน
อนาคต ซึ่งต้องมีการพัฒนา ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม รวมทั้ง พัฒนาและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้บริการให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตความเสี่ยงและความปลอดภัยด้าน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
นอกจากนั้น ต้องมีแนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พัฒนาการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ส่งเสริม 
การขายในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้กระจายตัวสู่แหล่งท่อง เที่ยวมากขึ้น และภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก             
การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการท า
การตลาดร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค 

1.2) นโยบายด้านการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ เช่น จังหวัดระยอง เป็นต้น ที่ด าเนินการภายใต้แบรนด์
การท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะน าไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลายของจังหวัด เพ่ือให้ภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดมี
ความชัดเจน โดยให้ความส าคัญกับการคืนธรรมชาติให้กับพ้ืนที่ซึ่ งส่วนใหญ่เป็น ชายหาด รวมทั้ง  
การจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทุกกลุ่มอาชีพทั้งร้านค้าและการบริการ การปรับแต่งภูมิทัศน์การรักษา
ความสะอาดบริเวณชายหาดและความสะอาดบริเวณร้านค้าหรือสถานประกอบการ นอกจากนั้น มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมุ่งเน้นการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา Industrial Tourism ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเรียนรู้การผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม การดูงานท่าเรือขนถ่ายสินค้า และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาคเกษตรใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฐานะแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศทั้งใน
ระดับชุมชน และของภาคเอกชน และร่วมมือกับภาควัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ ทั้งการมีส าเนียงภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง ศิลปะการแสดงท้องถิ่นและอาหารท้องถิ่น 
นอกจากนั้น มกีารพัฒนาให้เป็น MICE City และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น ทุ่งโปรงทอง และสะพาน
รักษ์แสม เป็นต้น 
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1.3) นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในสาขานี้ 
ด้วยการประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดวิสัยทัศน์  Thailand as 
World Class Healthcare Destination โดยธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพเป็นหนึ่งในบริการหลักภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น 
“Capital Spa of Asia” ส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกสาขาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการหนุนเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของไทย  
 

2) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท. 
มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ การจัดท านโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และต้องค านึงถึงหลักการผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม  

2.2) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมมือ
และประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ส่งเสริม ร่วมมือหรือด าเนินการในการฝึกอบรมและการให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างบุคลากรให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการทัศนศึกษา การส ารวจและรวบรวมหลักฐาน
ต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์กร สถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท าสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การส ารวจ ก าหนดพ้ืนที่และสถานที่ท่องเที่ยว
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐ โดยให้จัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกา การส ารวจ วางแผน 
และด าเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนทรัพยากร      
การท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการลงทุนหรือร่วมทุนเพ่ือเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การกู้ยืมเงินภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร การให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จ าหน่าย 
เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจ าน า รับจ านอง ท าการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือด าเนินการ 
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และการกระท ากิจการ
อย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2.3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ประกอบด้วย (1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพในเขตพ้ืนที่ (2) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ (3) ก ากับ 
ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
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เป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (4) ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง (5) พัฒนา
ระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่ และ (6) ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.4) เทศบาล/อบต./อบจ. มีอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบ ารุงทางบกและ
ทางน้ า คือ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง การก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การบ ารุงศิลปะ จารีต ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นและหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล (2) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษา
คนเจ็บไข้ ให้มีและบ ารุงการระบายน้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดย
วิธีอ่ืน ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น และการจัดระเบียบการจราจร หรือร่ วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม ให้มีสุสานและ 
ฌาปนสถาน การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล ให้มีการสาธารณูปการ (4) จัดท ากิจกรรมซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข จัดตั้งและ
บ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดตั้งและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ  
สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
ท้องถิ่นและเทศพาณิชย์ 

นอกจากนั้น มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ           
การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย การสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
การอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอ่ืน ๆ การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก 
ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษา
ที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม
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และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

2.5) สภาการแพทย์แผนไทย มีอ านาจหน้าที่ประกอบด้วย (1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (2) 
ออกค าสั่งตามมาตรา 45 (3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ
สถาบันต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (4) รับรองหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญ  
การในด้านต่าง ๆ ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมดังกล่าว (5) รับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมในข้อ (4) (6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และออกหนังสือ
แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (7) จัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
สภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง (8) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการแพทย์แผนไทย  
(9) บริหารกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนกิจการใด ๆ ของ
สภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การพัฒนา การวิจัย การประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแล และก าหนด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์เพ่ือควบคุมความประพฤติ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพ่ือช่วยเหลือ แนะน า 
เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ค าปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของ
สมาชิก เพ่ือผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเพ่ือเป็นตัวแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประเทศไทย 

2.6) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ประกอบด้วย การเป็นศูนย์กลาง 
ในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  โดยอาศัยอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544  
หมวด 1 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 6 เพ่ือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกันส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่
ท่องเที่ยว โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาท 
ในการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของธุรกิจ  
ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง 
อบรม และเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่
บุคคลทั่วไป ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิกและบุคคล
ทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เสนอความเห็นหรือให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน ศึกษาและหา
ทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3) สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แตกต่างกันไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัด เป็นต้น) กับภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือเข้าไปสนับสนุนและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ  
เชิงสุขภาพ มาตรฐานในการให้บริการด้านสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่   
แบ่งออกตามประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีรูปแบบกิจกรรมรองรับแตกต่างกันไป ดังนี้ 

(1) การท่องเที่ยวแพทย์แผนไทย รับฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการนวดไทยแผน
โบราณเพ่ือการรักษาโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณจาก
ผู้ที่มีความสามารถ เปรียบเทียบวิธีการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกับการนวดของประเทศอ่ืน ๆ ของโลก 

(2) การท่องเที่ยวอาหารสมุนไพร เยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร 
และศึกษาเรียนรู้ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมทางด้านอาหารสมุนไพรไร้พิษที่มี
แคลอรีต่ าและเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร การอบสมุนไพรเพื่อบ าบัดรักษาโรคและบ ารุงรักษาสุขภาพ 

(3) การท่องเที่ยวสมุนไพรชนบท เยี่ยมชมทัศนศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่ม ชมรม สมาคม 
และผู้สนใจสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและบ ารุงร่างกายในชนบทต่างจังหวัดที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
หมอพ้ืนบ้าน โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ในสถานที่จริงและรับฟังการบรรยายสรรพคุณ รวมทั้ง  
การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพ้ืนบ้านและชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมสมุนไพร 

(4) การท่องเที่ยวเกษตรธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งการท าเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริและการเรียนรู้ปลูกผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ ด้วยการฝึกฝนวิธีการปลูก
ผักพ้ืนบ้านส าหรับบริโภคได้เอง การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการท าเกษตรยั่งยืนแผนใหม่ ไร้ปุ๋ย ไร้ยาฆ่าแมลง 
โดยมีการทัศนศึกษาและพบปะสนทนาและพูดคุย กับนักวิชาการพ้ืนบ้านเกษตรกรรมไทย 

(5) การท่องเที่ยวน้ าพุร้อนและอาบน้ าแร่ เยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งน้ าพุร้อนและบ่อน้ าแร่ ที่มี
อยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และพักในโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้ งอยู่ในหรือใกล้สถานที่ให้บริการอาบ
น้ าแร่ เพ่ือบ าบัดสุขภาพ โดยมีการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม  

(6) การท่องเที่ยวฝึกสมาธิและบ าเพ็ญภาวนา เยี่ยมชมวัดป่ากลางธรรมชาติอันสวยสดงดงาม
และสงบสุข ท าการฝึกปฏิบัติแนวสมาธิพุทธศาสน์ เพ่ือสร้างความสงบเยือกเย็นของจิตใจท่ามกลางสภาพ
ธรรมชาติที่ร่มรื่นงดงาม หรือนั่งวิปัสสนาบ าเพ็ญภาวนาขั้นสูงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ใน วัดป่าธรรมชาติ โดยมี
การให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ปรัชญาชีวิตและจิตวิญญาณตะวันออก 
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(7) การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติและเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สวยสดงดงาม โดยการเดินป่าสมุนไพรหรือขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและป่าธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลายในสถานที่พักแรม
ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทท่ีมีสถานบริการส่งเสริมสุขภาพแบบสปาให้เลือกใช้บริการได้ 

3.2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมุมมองของภาคเอกชน  แบ่งออกเป็น 
(1) กิจการผลิต ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องส าอาง (2) กิจการบริการสุขภาพ 
ประกอบด้วย ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ บ้านพักผู้สูงอายุ สปาและนวดแผนไทย บริการพ านักระยะยาว และบริการ
เวชส าอาง (3) อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ประกอบด้วย การวิจัย พัฒนาและทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม และระบบการเดินทางและระบบการขนส่ง 

3.3) การแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งได้รับความนิยมสูง เนื่องจาก ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่
สุขภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากการแพทย์ทางเลือกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ส่งผลให้   
ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพและสุขภาพความงามต่าง  ๆ ขยายการบริการจากเดิมที่มุ่งเน้น 
การบ าบัดรักษาโรคภัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือป้องกันโรคภัยต่าง ๆ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพหลังการบ าบัดรักษา รวมทั้ง บริการเสริมความงามเพ่ือเสริมบุคลิกภาพที่เข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในระยะหลัง นับได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ เช่น สปา 
นวดแผนไทย การแพทย์แผนไทย และธุรกิจความงาม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ท าให้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบ
ของการแพทย์แผนไทย และการนวดแผนโบราณเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการจ านวนมากให้ความสนใจ และเปิด
กิจการร้านนวดเพ่ือเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
ให้กับผู้ประกอบการ การบริการนวดแผนไทยสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการนวดแผนไทย ซึ่งมีรายได้จากตลาดท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ  

ในขณะที่ การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาในประเทศไทยเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจาก อัตราค่าบริการต่ า บุคลากรมีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับ
สุขภาพ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ เช่น บริษัทน าเที่ยว 
โรงแรมและสถานรักษาพยาบาล เป็นต้น มีการศึกษาถึงความคิดเห็น แรงจูงใจ ความต้องการของนักท่องเที่ยว
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  

3.4) จังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ (Medical Hub) ในอนาคต เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ที่มีการบริการสปาที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับโลกจ านวนมาก มีคลินิกเอกชนจ านวน 275 แห่ง มีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน
อีก 3 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐาน JCIA (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION USA) โดย
จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้งหมดที่เข้าระบบและผ่านการรับรองมาตรฐานมากเป็น
อันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นานาชาติ โดยมีจุดแข็งที่ประกอบด้วย (1) สถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล 
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คลินิก โรงแรม รีสอร์ท และบริษัทที่เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด เป็นต้น ตั้งอยู่ใน
ท าเลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมระดับโลก มีชายหาดที่สวยงามที่มีความสงบและเป็นส่วนตัว และมีการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายเพ่ิมขึ้น เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (2) สถานประกอบการเชิงส่งเสริมสุขภาพมีบริการที่หลากหลาย เช่น ดีท็อกซ์ สปา 
โยคะ การนั่งสมาธิ และมวยไทย เป็นต้น และมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่งขันอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย เป็นต้น (3) นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี 
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงการรับบริการต่าง ๆ ทั้งบริการเชิงการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ  
(4) สถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในจังหวัดมีความปลอดภัยและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช านาญสูงระดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมความงาม เช่น การผ่าตัดแปลงเพศ การผ่าตัดทรวงอก และแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านชะลอวัย 
เป็นต้น (5) สถานประกอบการบริการเชิงการแพทย์ในจังหวัดมีโปรแกรมการบริการที่หลากหลายและมี
คุณภาพตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก ชะลอวัย การตรวจ
สุขภาพ ศัลยกรรมแปลงเพศ ทันตกรรม การตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง การตรวจ
สุขภาพทั่วไป และการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น (6) สถานประกอบการการบริการเชิงการแพทย์ในจังหวัดมี
บุคลากรสนับสนุนงานให้บริการทั่วไปและบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
ประสบการณ์ ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการด้วยมิตรไมตรีแบบไทย และมีทัศนคติ  
การให้บริการที่ดีอย่างมืออาชีพ (7) สถานประกอบการการบริการเชิงการแพทย์ในจังหวัดมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านการล้างพิษ และศัลยกรรม
ความงาม และ (8) ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการออกแบบ
โปรแกรมและเชื่อมโยงการบริการเชิงสุขภาพ เพ่ือยกระดับการบริการให้มีความแตกต่าง หลากหลาย และเพ่ิม
มูลค่าในตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.5) รัฐบาลได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ 
ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 การสั่ งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ ยง ส่ งผลให้ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า  ต้องปิดกิจการ ต่อมา
รัฐบาลได้เยียวยาปัญหาให้กับสถานประกอบการและลูกจ้าง โดยมีการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่นายจ้างสถานประกอบหลายประการ เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า การพักเงินต้นลดดอกเบี้ย การขยาย
เวลาการช าระหนี้ สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานของประกันสังคมเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานลูกจ้างในระบบ
ประกันสังคม และลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น และมีการที่ช่วยลด
ภาระทางการเงิน เช่น ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการในส่วนราชการและรัฐวิสากิจ ลดภาระการจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ ในส่วนของ
การช่วยเหลือลูกจ้าง มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน มีการสนับสนุนเงินคนละ 
5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และการช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น สินเชื่อฉุกเฉิน มาตรการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายโดยการลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้าง ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น นอกจากนั้น มีการประกาศคู่มือเพ่ือให้เจ้าของ
สถานประกอบการนวดแผนไทยได้ปฏิบัติตาม ส าหรับลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการนวด อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่น้อย ได้แก่ 
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(1) การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาของภาครัฐมีความล่าช้าเกินไป  ไม่ครอบคลุมกับแรงงาน
ทุกกลุ่ม มีสถานประกอบการประเภทนวดแผนไทย หมอนวดแผนไทยจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึง  
การเยียวยาของภาครัฐได้ ขาดการประเมินสถานการณ์จริง ท าให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขาดรายได้ นอกจากนั้น รูปแบบการเยียวยาของของภาครัฐที่ออกมาเป็นลักษณะของการสงเคราะห์ ซึ่งไม่ได้
มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ท าให้ธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจริงแต่อยู่นอก
กฎเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนดส่วนหนึ่งไม่ได้รับการเยียวยา  

(2) ภาครัฐไม่มีฐานข้อมูลของแรงงานที่อยู่นอกระบบ ท าให้การเยียวยาแรงงานกลุ่มนี้ตกหล่น
ไป ซึ่งในความเป็นจริง ธุรกิจนวดแผนไทยมีแรงงานอยู่นอกระบบฐานข้อมูลของภาครัฐ เช่น ฐานข้อมูล
ผู้ประกันตน เป็นต้น ปัญหาคือ แต่ละหน่วยงานมีการเก็บฐานข้อมูลของประชาชนแยกจากกัน ไม่มีฐานข้อมูล
ที่เป็นชุดเดียวกัน หากสามารถใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันได้ทุกหน่วยงาน จะสามารถช่วยให้การท างานต่าง  ๆ 
สะดวกและประหยัดเวลาเพ่ิมข้ึน  

(3) ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เนื่องจาก ต้องใช้เอกสารจ านวนมากซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะด าเนินการได้ ยกเว้น
ได้รับการแนะน าหรือพัฒนาผู้ประกอบตั้งแต่ต้น เช่น ใบอนุญาตต่าง  ๆ ใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หลักฐานการช าระภาษี หลักฐานการช าระภาษีเงินได้ส่วนบุคคล Bank Statement/Book Bank ย้อนหลัง 12 
เดือน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ และมูลค่างานที่ผ่านมา เป็นต้น 

4) ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

4.1) ขาดสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มรักธรรมชาติ และ
กลุ่มสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรม เนื่องจาก ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย เช่น ประเพณีทางภาคใต้ (หงอคาขี่ พ้อต่อ บ้าบ๋าย่าหยา) เป็นต้น รวมทั้ง 
กิจกรรมที่จัดขึ้นยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและไม่มีชื่อเสียง มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของคนในท้องถิ่น เช่น ปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่ท ากิน เป็นต้น ราคาเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ยังมีอัตราที่ 
ขาดแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวยินดีที่จะเข้าชม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของหมอกควัน ค่าฝุ่นละออง 
(PM 2.5) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งที่ขาดการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิม 

4.2) หลายพื้นที่ขาดการวางผังเมืองที่ค านึงถึงการขยายตัวของเมืองในอนาคต ท าให้มีสิ่งปลูก
สร้างใหม่ ๆ ที่บดบังทัศนียภาพและความสวยงามของพ้ืนที่ และขาดการจัดพ้ืนที่ของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย เช่น การไม่มีทางเท้าส าหรับเดินริมถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้สัญจรและนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.3) ขาดความพร้อมของระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวกอย่างปลอดภัย 
โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่งและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกันที่
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ปัญหานักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจนท าให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก โดยปกติ รัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนาเพ่ือบริการแก่ประชาชนแล้วถือเป็นผลพลอยได้ 
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงสาธารณูปโภคในส่วนของ ถนน สนามบิน รถไฟ ท่าเทียบเรือ  
(เช่น ท่าเรือน้ าลึกอ่าวมะขามที่ไม่สามารถรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ได้ตลอดปี  เป็นต้น) รวมทั้ง ความจุ
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ปริมาณของผู้โดยสาร ความรวดเร็ว และราคา รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าและการตรวจ  
คนเข้าเมือง 

4.4) ขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์อย่างพียงพอ เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย 
น้ าประปา มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับกิจการขนาดใหญ่ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีให้บริการ
อย่างทั่วถึงในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และจ านวนโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้เจ็บป่วยในพ้ืนที่ 
เป็นต้น 

4.5) ผู้ประกอบการขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย
ส่วนใหญ่ ด้วยข้อจ ากัดทางด้านเอกสารที่มีจ านวนมาก เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ ใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หลักฐานการช าระภาษี หลักฐานการช าระภาษีเงินได้ส่วนบุคคล Bank Statement/Book Bank เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการค้า มูลค่างานที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งเป็นการยากส าหรับผู้ประกอบการร้านนวดรายเล็กที่จะหา
เอกสารเหล่านี้มาแสดงได้ และในกรณีที่สถานประกอบการมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เอกสาร
บางอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์ เช่น การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 

4.6) การขาดแคลนบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพนักงาน
นวด (Therapist) ที่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอในการให้บริการ และพนักงานที่มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ จีน และรัสเซีย เป็นต้น รวมทั้ง บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบด้านการตลาดขององค์กรที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ขาดข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพซึ่งมีความแตกต่างและความสนใจที่หลากหลาย เพ่ือน ามาวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างถูกต้อง 

4.7) ขาดความเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ระหว่างผู้ประกอบการที่ให้บริการทางการแพทย์และบริการ
เชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อน าเสนอการบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เช่นกรณีของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับ  
การก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) ในอนาคต 

4.8) ขาดการจัดท าระบบจัดอันดับสปาอย่างเป็นระบบ การจัดอันดับของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
มีการด าเนินการเฉพาะโรงแรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้การจัดแยกประเภทโดยการใช้ระบบจัดอันดับโดยใช้จ านวน 
“ดาว” ระบบนี้ได้มีการใช้และยอมรับอย่างกว้างขวาง ในขณะที่สปา ซึ่งปัจจุบันก าลังกลายเป็นส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการจัดอันดับมาตรฐานแต่อย่างใด 
โรงแรมซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นโรงแรมห้าดาว ไม่จ าเป็นที่จะต้องให้บริการสปาในระดับห้าดาว นอกจากนั้น 
มีสปาอิสระเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีการให้บริการสปาที่หลากหลายในระดับคุณภาพที่แตกต่างกัน ในอัตรา
ราคาที่แตกต่างกัน มีโอกาสท าให้ลูกค้าเกิดความสับสนและมีโอกาสสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้แก่ธุรกิจ 

4.9) ปัญหาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน ที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ 

(1) การจัดตั้งเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและไม่เป็น
ทางการ สาเหตุหลักมาจากทัศนคติของกลุ่มชุมชนที่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองมากกว่า
ผลประโยชน์ของกลุ่ม มีการด าเนินการแบบต่างคนต่างท า  
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(2) ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ด้วยจ านวนที่พักแรม และ
ร้านอาหารสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีจ านวนน้อย ไม่สามารถรองรับกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่เดินทางมาในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องบ าบัด
และรับบริการเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการให้บริการ  

(3) ขาดการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนให้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง รวมทั้ง ขาดช่องทางท่ีจะติดต่อนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

(4) ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีป้ายบอกทาง
ขนาดใหญ่ และไม่มีถนนสายหลักตัดผ่าน เป็นต้น ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่สถานที่ให้บริการได้อย่าง
ล าบาก 

4.10) ปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐ ประกอบด้วย 

(1) ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และค่าใช้จ่ายในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านความสะอาด ขยะ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  
ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และปัญหาบูรณาการงานและงบประมาณในระดับจังหวัด
ที่ยังขาดการเชื่อมโยงในเชิงพ้ืนที่เป็นผลให้เสียโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งหน่วยงานในพ้ืนที่ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณได้เอง เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้าสู่เกณฑ์ในระดับสากล เนื่องจาก 
เกณฑ์ต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาค่อนข้างสูง เช่น เกณฑ์ GSTC เป็นต้น  

(2) ปัญหาการมีส่วนร่วมและการท างานอย่างเป็นบูรณาการของหน่วยงานต่าง  ๆ ในพ้ืนที่  
ที่เกิดจากการขาดความเข้าใจและการท างานที่ซ้ าซ้อน ถึงแม้บางหน่วยงาน เช่น อพท. เป็นต้น ใช้กลไก  
การท างานโดยการดึงชุมชนที่มีศักยภาพสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่าย
ให้เห็นถึงความส าคัญของประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของเมือง ตลอดจน           
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์และเส้นทางการท่องเที่ยว การบริการให้มีมาตรฐาน 
การพัฒนานักสื่อความหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่น าเอาอัตลักษณ์ประจ าถิ่นมาพัฒนาเป็น
สินค้าที่มีความโดดเด่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้
เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(3) ขาดบุคลากรภาครัฐในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีทักษะด้านการสื่อสาร ความรู้   
ความเชี่ยวชาญในการประสานความเชื่อมโยงบริการเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ  

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเพ่ือน าส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พิจารณาและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือสร้างแรงดึงดูดส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขาดความสามารถ
ในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นปัญหาส าคัญในการท างานร่วมกับองค์กรระดับสากล 

- ขาดบุคลากรภาครัฐและหน่วยงานระดับพ้ืนที่  (เช่น เทศบาล เป็นต้น) ที่เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบธุรกิจสปา ร้านนวด คลินิกแพทย์แผนไทย เนื่องจาก การตรวจบางประการต้องใช้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการแก้ไขปัญหาโดยการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่  
เพ่ือบูรณาการการตรวจในคราวเดียวกัน แต่ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
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- บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจ ขาดข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมี 
ความแตกต่างและความสนใจที่หลากหลาย เพ่ือน ามาวางแผนกลยุทธ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือ 
วางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

(4) ขาดหน่วยงานกลางในการประสานให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือความสามารถ
ในการแข่งขันของชุมชน รวมทั้ง ให้ค าแนะน าและด าเนินงานรวบรวมข้อมูลทุนที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่  
ซึ่งมีข้อจ ากัดของการขาดความเข้าใจในศักยภาพของชุมชนเอง บุคลากรของภาครัฐที่มีจ านวนน้อยไม่สามารถ
ดูแลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับข้อจ ากัดในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกิจการเพ่ือการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพที่ขาดการยอมรับในเรื่องมาตรฐานและการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 

(5) ขาดความต่อเนื่องของภาครัฐในการสนับสนุนโครงการต่าง  ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด 
การท่องเที่ยวในชุมชน ท าให้ขาดการพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  

(6) ขาดการน าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาเชื่อมโยงบริการ ส่งผลให้การแข่งขันในปัจจุบันมุ่งเน้นไป
ที่ราคามากกว่าการออกแบบพัฒนาโปรแกรมสุขภาพที่มีการเชื่อมโยงบริการระหว่างกลุ่มแบบองค์รวมที่มี  
อัตลักษณ์ของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(7) ปัญหาจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประกอบด้วย  

- มาตรการที่ภาครัฐก าหนดขึ้นในการลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19  
ล้วนแล้วแต่สร้างภาระเพ่ิมเติมในด้านค่าใช้จ่าย และมีหน่วยงานเข้ามาแนะน าตรวจสอบจ านวนมาก  
โดยมีหลายมาตรฐานที่ใช้บังคับ เช่น HDC ของทางเทศบาล SHA และ SHA PLUS ของกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Thaistopcovid ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น  
ซึ่งขาดการบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  

- หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเยียวยาของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมผู้ที่อยู่ใน
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง และกระบวนการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาบริการยังสร้างปัญหาในการเข้าถึงพอสมควร 
 

5) ปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

5.1) การบังคับใช้กฎหมายไม่รัดกุมและขาดความเข้มงวดเพียงพอ เช่น มีห้องพักผิดกฎหมาย 
(คอนโด) เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาถูก เป็นต้น 

5.2) ความซ้ าซ้อนในเชิงกฎหมายและอ านาจหน้าที่ เช่น กิจการสปา เป็นต้น มีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานมีระเบียบ กฎหมายที่ต้องปฏิบัติและบังคับใช้ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน และอาจไม่สอดคล้องซึ่ง
กันและกัน เป็นปัญหาต่อการบูรณาการงานร่วมกัน ท าให้การปฏิบัติตามกฎหมายต้องขึ้นกับแต่ละหน่วยงาน 
เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติหรือการปฏิบัติได้ มีการตรวจตราจากหลายหน่วยงานและมีความถี่มาก
เกินไป (มากกว่า 3 ครั้งต่อปี) 
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5.3) มีกฎหมายหลายฉบับที่ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาต เช่น การประกอบกิจการสปา  
ร้านนวดแผนไทย และคลินิกการแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ในการ
ควบคุมดูแลที่แตกต่างกัน อาทิ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ที่ต้องการคุ้มครองประชาชนด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ กล่าวคือ 
ต้องการให้ประชาชน ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้ได้อยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพ มิได้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายที่ก าหนดให้กิจการที่มีขนาด
เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือมีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้ นไป เป็น “โรงงาน” ซึ่งต้องถูกควบคุมตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกรณีที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าข่ายเป็นโรงงานที่ท าการ
ผลิตอาหารยังต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อีกด้วย 

ในกรณีที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องขออนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับที่มีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบ เช่น ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  และต้อง 
ขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เป็นต้น ซึ่งมี 
แนวทางการปฏิบัติ คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งผู้แทนที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตมาร่วมกันเป็น
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตทีเดียวพร้อมกัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกันเพ่ือน าเอาเงื่อนไขของ
แต่ละฝ่ายมาประกอบเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต เพ่ือมิให้การอนุญาตของแต่ละหน่วยงานต้องขัดแย้ง
กัน หรือให้แต่ละหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตว่า หากการประกอบกิจการ
ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ผู้อนุญาตอาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ ซึ่งจากกรณีกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบ
กิจการเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าได้ 

5.4) ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดร่วมกันทางอาญาของนิติบุคคลประเภทกิจการสถานพยาบาล
แพทย์แผนไทยของเอกชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เนื่องจาก ไม่มี 
บทนิยามความรับผิดร่วมกันของนิติบุคคลที่เปิดสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับ
แพทย์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน รวมทั้ง  
การเยียวยาด้านจิตใจให้กับคนไข้และแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ส าหรับประเทศไทยนั้น กฎหมายในเรื่องการกระท า
ความผิดของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ไทยมีขอบเขตของการใช้บังคับกฎหมายที่ไม่ให้ความคุ้มครอง
แพทย์ผู้กระท าการโดยประมาท ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดของ
นิติบุคคลในการเปิดสถานพยาบาลและการว่าจ้างแพทย์เป็นผู้ด าเนินการรักษา พบว่า การที่แพทย์ได้กระท า
การโดยประมาทขึ้นนั้น ยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายในความรับผิดร่วมกับแพทย์ผู้กระท าความผิดฐานละเมิด
และการกระท าความผิดทางอาญา ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีบทลงโทษกรณีเป็นความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงของแพทย์ที่อาจต้องรับผิดในทางอาญา (Criminal Liability) กับมาตรา 59 ของประมวลกฎหมาย
อาญา ได้ระบุไว้ถึงเงื่อนไขที่ผู้กระท าการใด ๆ ลงไปว่าการกระท านั้นจะผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่  
หากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็จะถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิดในทางอาญา (ไม่ ได้กระท าผิดกฎหมาย)  
แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามหากตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้นั้นก็เข้าข่ายว่าผู้นั้นอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย
อาญา แม้ว่าการกระท านั้นโดยส านึกของวิญญูชนจะบอกว่าไม่น่าจะเป็นความผิดก็ตาม ถึงแม้แพทย์ 
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จะไม่มีเจตนากระท าการรักษาโดยประมาทซึ่งไม่เข้าองค์ประกอบความผิดในทางอาญา แต่แพทย์ยังต้องรับผิด
ในทางอาญา โดยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะใช้กับแพทย์แผนไทยทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

5.5) สภาการแพทย์แผนไทยไม่มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเยียวยาความเสียหายที่เกิด
จากความประมาทของแพทย์แผนไทย เพ่ือพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านคดีและการเยียวยา
เป็นเงินให้กับคนไข้และแพทย์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย เนื่องจาก สภาการแพทย์แผนไทยเป็น
หน่วยงานที่ให้ความดูแลแพทย์แผนไทยโดยตรง วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมาย
ทางแพ่งและทางอาญาอันน าไปสู่ปัญหาการร้องเรียนและการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบวิชาชีพ  
ทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลเอกชนที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์เป็นอย่างมากที่จะต้องถูกด าเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น หากมี
คณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยค่าเสียหายให้กับคนไข้ที่ได้รับความเสียหายจากความประมาทของ
แพทย์ จะช่วยลดปัญหาให้กับคนไข้และแพทย์ และยังช่วยไกล่เกลี่ยเพ่ือลดปัญหาข้อพิพาทที่เป็นคดีฟ้องร้อง
กันในศาลของทั้งสองฝ่ายลง 

5.6) ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการยืนยันหรือ      
อ่ืน ๆ ที่ทางราชการก าหนด อาทิ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลกระทบจากข้อก าหนด
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 1 การก าหนดพื้นที่เสี่ยง ข้อ 2 การปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค และข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งค าสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อสถานประกอบการร้านนวดแผนไทย และสปาอย่างรุนแรง  ท าให้กิจการหลายประเภทต้องหยุด 
การให้บริการ โดยธุรกิจบริการประเภทนวดแผนไทยได้ถูกสั่งปิดนานกว่า 3 เดือน ท าให้เกิดการว่างงานและ 
ตกงานเป็นจ านวนมากของผู้ประกอบอาชีพที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

6) แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

6.1) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงรายละเอียด
และท าความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ถึงข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และควร
มีการประสานการด าเนินงานร่วมกันในการพิจารณาอนุญาตด้วย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญผ่านทาง 
SMS เช่น การต่ออายุใบอนุญาต หรือกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือการออกกฎหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ เป็นต้น 

6.2) ปรับรูปแบบการขออนุญาตเปิดสถานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้สะดวกและสามารถเข้าถึงได้
มากยิ่งขึ้น 

6.3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบในการตรวจสถานประกอบการสปาและนวดประจ าปีไม่ควรเกิน 2 ครั้งต่อ
ปี และมีการประสานระหว่างหน่วยงานให้มีเจ้าภาพหลักในการตรวจสอบเพียงหน่วยงานเดียว เพ่ือลดปัญหา
การตรวจซ้ าซ้อน  

7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

7.1) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมควรเป็นการต่อยอดให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแบบพ่ึงพาตนเอง ที่ไม่เน้น “คนใดคนหนึ่ง” เพียงอย่างเดียว แต่ต้องประสานการรวมกลุ่มเครือข่าย
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าถึง "กลุ่ม" หรือชุมชนที่ท าให้เกิดรูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ
ของทั้งพ้ืนที่ โดยการจัดการท่องเที่ยวที่มีฐานการเรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน  
การผลิตตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าของพืชสมุนไพรและการบ าบัดรักษาดูแลสุขภาพจากหน่วยงานมืออาชีพ และ
เปิดโอกาสให้มีการเสนอและจัดรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวแต่ละคนตามสภาพ
ความพร้อมของร่างกายและความพร้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน มีการสอดแทรกความรู้พร้อมกับการสร้าง
ความเพลิดเพลินทางจิตใจ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายในรูปแบบชมธรรมชาติ 
เช่น การข่ีจักรยานชมธรรมชาติ ชมสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยมียุวมัคคุเทศก์ที่เป็นนักเรียนเป็นไกด์
ท้องถิ่นให้การดูแล และชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพของจังหวัดสามารถแนะน าด้านความปลอดภัยในการ  
ขี่จักรยาน นอกจากนั้น ควรจัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญแก่
นักท่องเที่ยว จัดปรุงโดยกลุ่มแม่บ้านตามวิถีการกิน การอยู่แบบท้องถิ่น เช่น การกินผักพ้ืนบ้าน และผลไม้สด
อินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจัดและปรุงเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพของตนเองจากค าแนะน าของ
เกษตรกรที่เชี่ยวชาญ หรือจากฝ่ายโภชนาการด้านสมุนไพรจากโรงพยาบาล 

7.2) ควรสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกับงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ  

7.3) ภาครัฐควรผลักดันให้มีหน่วยงานหรือตัวแทนภาคเอกชน เช่น สมาคมฯ เป็นต้น ที่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบเพ่ือเป็นฐานข้อมูลไปใช้ในอนาคต 

7.4) ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเยียวยากลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 หรือเหตุการณ์
ภัยพิบัติต่าง ๆ ตามความเป็นจริง จากรูปแบบการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนมาเป็นการให้สวัสดิการถ้วนหน้า  
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการเยียวยาเป็นการทั่วไป และมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ  
ผู้ที่ได้รับการเยียวยาให้ทราบกันอย่างทั่วถึง และกระจายการส ารวจหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ในส่วนของธุรกิจสปา ควรก าหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยมีข้อตกลงต้องจ้างงาน Therapist จ านวนตามท่ี
ก าหนด และก าหนดระยะเวลาการจ้าง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อได้และมีการจ้างงานต่อ 
เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่แรงงานและช่วยผู้ประกอบการ 

(2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ เช่น ค่าโปรโมททางสื่อออนไลน์ และ
เว็บไซต์ ซึ่งรัฐบาลสามารถประสานบริษัทที่ท าเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรืออ่ืน ๆ  
เมื่อให้บริการกับผู้ประกอบการร้านนวด หรือมีพ้ืนที่ Platform ต่าง ๆ ให้บริการฟรีแก่ผู้ประกอบการในการ 
ประชาสัมพันธ์ร้าน เป็นต้น 

(3) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการในช่วงฟ้ืนฟูจากสถานการณ์โควิด -19  
อย่างน้อย 3 ปี  

7.5) ควรมีการจัดท าแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชุมชนใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ  

(1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าได้ และ 
ปัญหาสุขภาพในชุมชน เป็นต้น ซึ่งฐานข้อมูลนับได้ว่าเป็นหัวใจที่ใช้ในการขับเคลื่อน 
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(2) การสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชน โดยการสร้าง Start-up Team และทีมที่ปรึกษา 
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามความต้องการของพ้ืนที่ อาทิ อะไรคือ New 
Normal ในมิติชุมชน ศึกษาหา Core Value ของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาประเด็นระบบ
บริการสุขภาพ แนวทางการพัฒนาการให้บริการพ้ืนฐาน ผนวกองค์ความรู้ชุมชนแบบผสมผสาน การศึกษา
ความยั่งยืน ที่สามารถน ามาผนวกเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง การศึกษาบทเรียนด้านบวกจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 

(3) เสริมสร้างและขยายความร่วมมือการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกชุมชนทางด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ด้านสุขอนามัยและบริการที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขภาพทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  
เป็นต้น การศึกษาศักยภาพในการขยายเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จ การศึกษาและท าการวิจัยให้ผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสามารถขยายตลาดผ่านทาง Social Network และที่ส าคัญคือ สร้างความพร้อม 
ความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชนประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดคุณค่า มูลค่า และยั่งยืน 

7.6) สถานรักษาพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาต้องมีความทันสมัยในการจัดหา
อุปกรณ์ สถานบริการสะอาดและเป็นระเบียบ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบครันและควรสร้างมาตรฐาน
ให้เป็นที่ยอมรับ เช่น การเข้าเป็นสมาชิกที่ผ่านมาตรฐานของ JCT เป็นต้น มีการอบรมพนักงานให้ความรู้ความ
ช านาญในศาสตร์ด้านการบ าบัดรักษาและจิตวิทยาในการบริการ เช่น หลักสูตรพัฒนาตนเอง ทักษะการสื่อสาร
ในองค์กร ภาวะผู้น า การปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
พยาบาล ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป ด้านการจัดคุณภาพการพยาบาล ด้านการเรียนรู้นวัตกรรมทางการ
พยาบาล เป็นต้น มีการส่งทีมแพทย์และพยาบาลไปเรียนรู้และอบรมทักษะด้านการรักษาเพ่ิมเติมใน
ต่างประเทศ มีบริการเรื่องยานพาหนะ เช่น บริการรับ - ส่ง สนามบิน เป็นต้น การให้บริการอาหารนานาชาติ
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ รวมทั้ง การจัดหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้ข้อมูลในการปฏิบัติ
แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขณะพ านักในประเทศไทย เช่น วัฒนธรรมการทักทาย การกินอาหาร การปฏิบัติ
ตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย เป็นต้น 

7.7) เพ่ิมบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสปา อาทิ  

(1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสปาไทยให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะนวดไทยในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2562  

(2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สมาคมสปา และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสปาเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากร 

(3) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมสปา ร่วมกันพิจารณา
มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนสอนพนักงานสปา พร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  

(4) สมาคมสปาไทยมีบทบาทในการจัดท าระบบจัดอันดับที่คล้ายคลึงกับระบบจัดอันดับที่ใช้
ส าหรับโรงแรม พร้อมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลสปาในแต่ละอันดับเผยแพร่ให้กว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น ควรมีการจัดท ามาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานสถานที่ท าสปา 
(Accreditation ธุรกิจสปาที่ได้มาตรฐาน) 
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7.8) หน่วยงานภาครัฐควรด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และสถาบันการศึกษา การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่ างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ชุมชน
ควรน าเอาอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาด้วยสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาที่ เกิดจาก 
การสังเคราะห์ทางเคมี เพ่ือใช้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
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3. การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ด าเนินการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งรวม
ภาคกลาง และส่วนภูมิภาคอีก 5 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
ภาคใต้) รวม 6 ภูมิภาค ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมี
ผู้เข้าร่วมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจ านวน 371 ราย จากหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชน) จ านวน 192 ราย ผู้ประกอบการภาคเอกชน จ านวน 179 ราย เพ่ือระดมความคิดเห็น  
โดยสามารถสรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทั้ง 12 ครั้ง ได้ดังที่ได้น าเสนอในบทนี้ ส าหรับผลการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นรายครั้ง น าเสนอในภาคผนวก ค 
 

3.1 สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของไทย โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้ธุรกิจสปาจัดได้ว่าเป็นกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีบทบาทมากที่สุด ที่ผ่านมา ธุรกิจสปาสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวน
มากทั้งจากอัตราค่าบริการที่สูง (นวดไทย 700 บาทต่อชั่วโมง การบ าบัดรักษาด้วยการนวด (Massage 
Therapy) 1,500 บาทต่อชั่วโมง) มีบริการนวดสครับที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สปา และในบางพ้ืนที่มีการน า
ทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น สมุนไพร หาดทราย น้ าพุร้อย เกลือ โคลน เป็นต้น มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสปาอีกด้วย 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผู้ประกอบการโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทาง
ของจังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเริ่มต้นของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวคิด (Concept) ทางการตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ยกให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพและ
พลานามัย “Heath & Wellness City” โดยยกระดับโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงแรมสุขภาพ มีบริการ
ทั้งสปา นวดสุขภาพ แพทย์แผนโบราณ ฟิตเนส และหาดทรายชายทะเลส าหรับออกก าลังกาย พ้ืนที่อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 และ  
กลุ่มท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) รวมอยู่ในโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า 
(Thailand Riviera) ที่เชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยไปสู่ทะเลอันดามัน จึงมีการประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน มีการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัล “ถนนสายเกลือในระดับประเทศ” 
และจังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัล “อาบน้ าแร่แช่น้ าร้อน” 

 ภาคเอกชนในพ้ืนที่บางจังหวัด เช่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ได้เข้ามามี
บทบาทร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา และรีสอร์ท 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการขอรับใบอนุญาตของพนักงานนวด 
รวมทั้งอบรม ติดตามและประเมินผล ท าให้พนักงานในธุรกิจสปามีคุณภาพ / ร่วมกับภาครัฐในการบูรณาการ
ข้อมูล ในการจัดท าเว็บไซต์แนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลที่พักที่ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย 
ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพประเภทอาหารอินทรีย์/ออแกนิค ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความพร้อมและ
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ด าเนินการเรื่องนี้ภายใต้เพชรบุรีโมเดล ที่ได้รับรางวัลให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” จากองค์การ 
UNESCO และประจวบคีรีขันธ์โมเดล ที่ภาคเอกชนได้ด าเนินการคืบหน้ามากกว่าภาครัฐมาก  

 ปั จจั ยที่ เ อ้ื อต่ อ อุตสาหกรรมการท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสุ ขภาพของประ เทศ ไทย  ได้ แก่  
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามทั้งป่า เขา ทะเล และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น 
สมุนไพรที่มีประโยชน์ในพ้ืนที่ที่มีการคัดสรรคุณภาพและสามารถน ามาสร้างโอกาสในการท าธุรกิจมากมาย 
รวมทั้ง หาดทราย น้ าพุร้อน เกลือคุณภาพ และโคลนคุณภาพ เป็นต้น ประกอบกับประสบการณ์และความเป็น
มืออาชีพของพนักงาน ตลอดจนศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เช่น อาหารเชิงสุขภาพ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดสามารถด าเนินการได้มากขึ้น 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เช่น ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุน
โรงแรมเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลาย
แห่งต้องปิดกิจการลงชั่วคราวจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าและเปิด
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ตามปกติ โดยเฉพาะกิจการสปาและบริการนวดที่ได้รับ
ผลกระทบในล าดับแรกต้องหยุดชะงักลง พนักงานนวดตกงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อสินค้า
และบริการแพทย์แผนไทยที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ นอกจากนั้น เป็นปัญหาต่อการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เช่น ทัวร์คุณภาพจากจีนที่อยู่ระหว่างเตรียมการเดินทางเพ่ือท าฟันที่เมืองไทยพร้อมกับ 
การท่องเที่ยวซึ่งมีจ านวนมากและราคาสูงต้องหยุดชะงักลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือรอให้สถานการณ์
คลี่คลายลงถึงจะเปิดด าเนินการใหม่ ธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเช่น โรงแรม เป็นต้น ได้มีการปรับตัวให้รองรับ
กับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการเชิญบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าไปให้ความรู้ ความร่วมมือกับทางโรงแรม
เกี่ยวกับปัญหาและการรักษาสุขภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัย  ตลอดจนบางจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร (เช่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น) มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจโรงแรมเป็นศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในต่างจังหวัด และเปลี่ยนเป็นโรงแรมรับดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัดในกรุงเทพฯ  

 คาดการณ์ว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะเหมือนในช่วงเวลาก่อนเกิดโควิด-19 โดยพฤติกรรม
การท่องเที่ยวจะปรับรูปแบบใหม่ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับเรื่องของสถานที่ที่ได้
มาตรฐาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็น
ประเด็นส าคัญอย่างชัดเจน โดยสปาและนวดแผนไทยจะยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากอาหาร
ไทย 

 มีธุรกิจสีเทาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่แอบขายบริการทางเพศที่กระทบต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของบริการ  
เชิงสุขภาพ และความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการต่อบริการที่ได้มาตรฐาน 

 มาตรฐานส าหรับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องมี เพ่ือ 

- การเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างกรณีของโรงพยาบาลในจังหวัด
กาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐาน ISO เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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เมื่อ 10 ปีที่แล้วของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งส่งผลดีในเวลาต่อมาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
เมื่อรัฐบาลมีการใช้ระบบ Test & Go ที่มีข้อบังคับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างขาติต้องพักในโรงแรมหรือที่พักที่
จะต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนด โดยที่พักดังกล่าวต้องท าสัญญากับโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี และ
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานรองรับได้ทันทีคือ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับ ททท. ดังกล่าว  

- การเข้าสู่มาตรการสนับสนุนด้านการตลาดของหน่วยงานภาครัฐ  (กระทรวงพาณิชย์) ที่มี 
การส่งเสริมด้านการตลาดของธุรกิจบริการโดยการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญกับ
ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานเป็นหลักโดยเฉพาะมาตรฐาน อย. เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าสินค้าดี
เพราะมีมาตรฐาน นอกจากนั้น เพ่ือให้มีข้อมูลใบรับรองและรายละเอียดที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ เช่น 
ผู้ประกอบการที่มีใบรับรองให้บริการนวดและใบรับรองของหมอนวด เป็นต้น  

 ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทยจ านวนมากต้อง
ปิดกิจกรรม และเลิกจ้างพนักงานนวด ท าให้ต้องหางานและอาชีพใหม่ ซึ่งบางส่วนไม่ประสงค์ที่จะกลับมา
ท างานพนักงานนวดอีก และบางส่วนไปท างานในต่างประเทศ ท าให้เมื่อสถานประกอบการสปาและนวดแผน
ไทยกลับมาเปิดให้บริการใหม่หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง เกิดปัญหาขาดแคลนพนักงานนวด 
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจและส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ จ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้การช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

3.2 บทบาทของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ในช่วง 2 ปีของการเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยที่เคยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากทรุดตัวลง หน้าที่ของภาครัฐ คือ ส่งเสริมและก ากับให้ภาค
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ซึ่งต้องรู้เท่าทันและส่งเสริมภาคธุรกิจให้ไปต่อได้เร็วยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น
ประเด็นเฉพาะที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่มีประเด็นที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาว่าจะเหมาะสมกับการส่งเสริมทางด้านใด ได้แก่ 

 บทบาทของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ อาทิ กรมการท่องเที่ยว กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการต่อยอดสิ่งที่มีการด าเนินการ
ไปแล้ว เช่น การต่อยอดโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานแล้วให้เป็นโฮมสเตย์เชิงสุขภาพ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้าง
ต้นแบบได้ประมาณ 10 แห่ง และมีแผนที่จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับแผนการด าเนินงาน  
ในปี พ.ศ. 2565 คือ การสร้างหลักเกณฑ์คุณภาพการบริการให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะหา
โมเดลต้นแบบเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบการอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ใหม่ใช้เป็นต้นแบบแนวทางการด าเนินงาน นอกจากนั้น จะมีการพัฒนาต้นแบบฟาร์มสเตย์ที่มีกิจกรรมทาง
การเกษตรร่วมกับที่พัก มีเรื่องของอาหารเพ่ือสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบ และสมุนไพรพ้ืนบ้านมาเป็นไฮไลท์เพ่ือ
สร้างเมนูสุขภาพให้กับชุมชน รวมทั้ง พยายามต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับ
ชุมชนและผู้ประกอบการได้รู้จักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาโดยตลอด ที่เห็นได้ชัดคือ น้ า พุร้อน ที่มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติให้ความสนใจ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้น  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 139 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 บทบาทของหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก
ของหน่วยงาน เช่น ด้านการตลาด และการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) ได้จัดท าโครงการหนึ่งโรงแรม หนึ่งชุมชน หนี่งบริษัททัวร์ 3 เส้นทางของเพชรบุรี และ 1 เส้นทางของ
ประจวบคีรีขันธ์ ท าตลาดร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้ท่องเที่ยวชุมชนทราบถึงวิธี 
การนวดเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องและไม่ยุ่งยากในการได้รับใบอนุญาต 

 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (พนักงานนวด) ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการต่อผู้อนุญาต เป็นผลให้พนักงานนวดทุกคนต้องขึ้นทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนประมาณ
ร้อยละ 80 โดยมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ในอนาคตจะปรับปรุงให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตแบบ
ออนไลน์แทนระบบปัจจุบันที่เป็นแบบออฟไลน์ที่ต้องใช้การกรอกเอกสาร ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะ
ขั้นตอนการอนุมัติได้ 

 การวางนโยบายและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่  
อาทิ  

  - ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตอ าเภอชะอ า-หัวหิน มีแนวคิด (Concept) ทางการตลาดตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2564 ยกให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพและพลานามัย “Heath & Wellness City” โดยยกระดับโรงแรม 
ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงแรมสุขภาพ มีบริการทั้งสปา นวดสุขภาพ แพทย์แผนโบราณ ฟิตเนส และหาดทราย
ชายทะเลส าหรับออกก าลังกาย ทั้งนี้ พื้นที่อ าเภอชะอ า และอ าเภอหัวหิน จัดเป็นกลุ่มพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
2 และกลุ่มท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) รวมอยู่ในโครงการไทยแลนด์
ริเวียร่า (Thailand Riviera) ที่เชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยไปสู่ทะเลอันดามัน จึงมีการประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน 
มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพกับจังหวัดเพชรบุรี  ที่ ได้รับรางวัล “ถนนสายเกลือใน
ระดับประเทศ” และจังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัล “อาบน้ าแร่แช่น้ าร้อน” 

- ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่าภาพรวมของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับ  SME เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่มาจากส่วนกลาง 
ขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และขาดเจ้าภาพในการอ านวย  
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีนโยบายจากส่วนกลางให้ชูประเด็น 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism & Medical Hub) ในพ้ืนที่อ าเภอ
ชะอ า เพ่ือการสร้างงานในพ้ืนที่รองรับโอกาสทางธุรกิจ แต่ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเหมือนในอดีต 

- ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้ท าการส ารวจข้อมูลเพื่อการวางแผน
ในช่วง 4 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2564-2568) ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย MICE City ในพ้ืนที่ชะอ า-หัวหิน เป็นเมือง
แห่งการจัดประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการ ให้รางวัลพนักงานเดินทาง และร่วมงานแสดงสินค้าหรืองาน (Event) 
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากภาคเอกชน (สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก) โดยมีชีวาศรม
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เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานสากล เน้นสุขภาพพลานามัยของผู้เข้ารับบริการทุกคนไม่เฉพาะสมาชิกเพียงอย่าง
เดียว  

-  จั งหวัดปทุมธานีมีการปรับปรุงระบบให้บริการขออนุญาตแก่ธุรกิจสปา จากเดิมที่ มี
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ที่ให้ความส าคัญกับนโยบายเรื่องของความ
ปลอดภัยซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นอยู่ภายใต้อ านาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้ง มีการ
น าเสนอเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน 
และจากการรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาร่วมกัน ท าให้ใช้ระยะเวลาในการขอ
อนุญาตธุรกิจสปาไม่เกิน 2 เดือน 

- รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีน้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ ท าให้
คนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ดี เนื่องจากมีการเปรียบเทียบกับ        
การท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น จึงท าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนที่ผสมผสานกับการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ส าหรับให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่และนักศึกษาใน
พ้ืนทีไ่ด้เรียนรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจที่เก่ียวกับศาสตร์ชาวบ้านที่คิดว่าเป็นประโยชน์และเป็นบริบทของชุมชน 

- ภาคเอกชนในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา และรีสอร์ท ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า
ในการขอรับใบอนุญาตของพนักงานนวด รวมทั้งอบรม ติดตามและประเมินผล ท าให้พนักงานในธุรกิจสปามี
คุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2564 ภาคเอกชนได้ร่วมกับภาครัฐในการบูรณาการข้อมูล ในการจัดท า
เว็บไซต์แนะน านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อมูลที่พักที่ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
ประเภทอาหารอินทรีย์/ออแกนิค ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความพร้อมและด าเนินการเรื่องนี้ภายใต้เพชรบุรี
โมเดล ที่ได้รับรางวัลให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” จากองค์การ UNESCO และประจวบคีรีขันธ์โมเดล 
ที่ภาคเอกชนได้ด าเนินการคืบหน้ามากกว่าภาครัฐมาก  
 

3.3 ปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 ขาดภาพของความเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม การประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบางประเภท เช่น ร้านนวด เป็นต้น อยู่ในลักษณะเป็นเพียงการประกอบธุรกิจด้วย
ตนเอง ต่างคนต่างท า มีเพียงส่วนน้อยที่จะรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างจริงจังและประสบความส าเร็จ เช่น 
กรณีของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพันธมิตรของโรงแรมในรูปสมาคม เป็นต้น ท าให้ภาพของการพัฒนา
อุตสาหกรรมร่วมกันยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
(ผลิตภัณฑ์โอทอป) ก็ไม่สามารถรวมกลุ่มอยู่ได้นาน เช่น กลุ่มผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น เนื่องจากติดข้อ
ระเบียบที่กลุ่มไม่สามารถด าเนินการได้ และเงินทุนไม่เพียงพอ แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือ SME จะ
เข้าถึงได้ในเวลาที่ไม่นาน โดยสามารถผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ทันทีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหารและยา และส่วนใหญ่ใช้เงินทุนจ านวนไม่มาก  

 มีการด าเนินงานในลักษณะของการหลอกลวงในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ท าให้เสีย
ชื่อเสียง (ธุรกิจสีเทา) ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ เช่น การแอบ
ขายบริการทางเพศในธุรกิจสปา และบริการนวด เป็นต้น ถึงแม้มาตรฐานการให้บริการมีความชัดเจนตั้งแต่     
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ผู้ให้บริการ ผู้บริหารจัดการธุรกิจสปา และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้น มีการหลอกลวงพนักงานนวดให้
ไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลบริการเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะแพทย์แผนไทยที่ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง  

 บุคลากรทางการแพทย์มีความส าคัญต่อความเชื่อถือของคนไข้ในการเข้ารับการรักษา โดย
เลือกแพทยท์ี่มีประสบการณ์มากกว่า แต่ปัจจุบัน แพทย์แผนไทยมีจ านวนไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ ท าให้โอกาสที่จะขยายไปในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
คลินิกแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจเชิงการรักษาแบบแพทย์แผนไทยจึงเป็นได้เพียงธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) เท่านั้น ถ้าจะขยายไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์ของ
แพทย์เป็นหลัก อาทิ สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มีการฝังเข็ม สามารถให้บริการได้เพียงระดับหนึ่ง 
เนื่องจากขาดบุคลากรทางการแพทย์ และสถานที่ท่ีเพียงพอรองรับกับนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมากขึ้น ถึงแม้จะ
มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็ตาม 

 กระบวนการเบิกจ่ายกับทาง สปสช. ค่อนข้างยุ่งยาก รวมทั้ง แพทย์ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
แพทย์ที่จบใหม่ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อน มักจะไม่กล้าผลักดัน อย่างเช่น เรื่องของค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
ส าหรับหมอที่มีใบอนุญาตและท างานจริง เป็นต้น 

 พนักงานนวดและผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยมีปัญหาการใช้ภาษาทั้งที่เป็นภาษากลาง และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษารัสเซียซึ่งก่อนเกิดโควิดเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มส าคัญ รวมทั้ง
ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับมาตรฐานที่โรงแรมระดับ 5 ดาวก าหนดไว้ ท าให้เสียโอกาสในการมีรายได้ ที่
สูงขึ้น 

 ธุรกิจสปามปีัญหาเรื่องการตลาด จ านวนลูกค้าลดลง กลุ่มลูกค้าคนไทยสู้ราคาไม่ไหว มีจ านวน
ผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นมาก ท าให้การแข่งขันสูง ส่วนตลาดในกลุ่มอาเซียน สปาไทยมีความต้องการและ
สามารถขายได้ ส าหรับตลาดยุโรป มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างบริษัททัวร์และโรงแรมน านักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอายุชาวอังกฤษเข้าพักโดยคิดค่าบริการ 430,000 บาทต่อทริปต่อคน ส าหรับด้านสินค้าและบริการที่เป็น
ตลาดระดับกลางและระดับล่าง เช่น สมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น ยังขาดการต่อยอดและไม่มีตลาดรองรับ 

 หน่วยงานภาครัฐขาดงบประมาณเพียงพอส าหรับสนับสนุนชาวบ้าน / ผู้ประกอบการในพื้นที่ 
รวมทั้งกลไกให้ความช่วยเหลือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ ของน้ าพุร้อนที่สูงมาก 
ปัญหาขั้นตอนการขอ อย. ซึ่งยากมาก ท าให้ต้องไปขอตรวจรับรองกับภาคเอกชนที่มีราคาแพง รวมทั้ง ไม่มี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ส าหรับให้บริการ เป็นต้น  

 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกับระบบ
สาธารณสุขไทย ในกรณีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของไทยจากการประสบอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ระหว่างการท่องเที่ยว 

 ผู้ประกอบการบางรายขาดความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ อาทิ 
เงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสร้างอาคารผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ภาครัฐ
ก าหนด ถึงแม้บางส่วนสามารถรวมทุนร่วมกันได้ในกรณีสถานที่เล็ก ๆ ที่ต้องการเงินลงทุนไม่มาก (ประมาณ 4 
แสนบาท) การเข้าถึงข้อมูลและการน าทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอด และการสื่อสารระหว่าง
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กันทางด้านตัวบุคคล ทัศนคติ และเทคโนโลยี รวมทั้งขาดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาของหน่วยงานราชการที่มีเป็นจ านวนมาก เช่น โครงการลดขั้นตอนบางอย่างในการขออนุญาตส าหรับ 
SME ซึ่ งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และ อย. มีการปรั บลดขั้นตอนลงเป็นจ านวนมาก และ 
กรมการพัฒนาชุมชนที่มีโครงการแต่ขาดหน่วยงานเชื่อมโยงส่งต่อไปถึง SME ได้ เป็นต้น 

 ปัญหาความไม่สะดวกในการติดต่อกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติ ที่เดิมต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด -19 ท าให้สามารถติดต่อทาง
ออนไลน์ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความช านาญในการติดต่อทางออนไลน์ จึงต้องกลับไปรายงาน
ท้องถิ่น แต่ก็ติดปัญหาทางด้านภาษาในการสื่อสารที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องถิ่นบางคนไม่สามา รถพูด
ภาษาต่างประเทศได้ สุดท้ายต้องเดินทางไปที่ตัวจังหวัดเพ่ือรายงานตัว ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง 

 นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจสปามากกว่าธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทอ่ืน ๆ ท าให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นองค์
รวมที่มีหลายประเภทตามค านิยามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก าหนดไว้ รวมทั้งขาดการให้
ความส าคัญในบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟป่าและค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าสูง เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดท่องเที่ยวหลักบางแห่ง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ที่ควรได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง 

 การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังขาดประสิทธิภาพ  ทั้งในประเด็นของ
ผู้สอนที่ไม่มีความรู้ เพียงพอในการสอนอย่างถูกต้อง ท าให้ผู้ ให้บริการบางรายขาดองค์ความรู้และ  
ความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ ขาดงานวิจัยและการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบันเท่าทันกับของต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัย และข้อมูลข่าวสารของต่างประเทศนับได้ว่ามีประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างมาก ขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูลและการน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอส าหรับบริการสปาและ
บริการนวดแผนไทยที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ขาดการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับมาตรฐาน
การให้บริการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งด้านผู้ประกอบการ สถานที่ และใบอนุญาตท่ีถูกต้อง 

 ขาดการท างานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นบูรณาการ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ 
และระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวน้ าพุร้อน เป็นต้น ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
กันระหว่างหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้แหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนยัง
ขาดการพัฒนาที่เพียงพอ ขาดหน่วยงานที่เข้ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง 
เช่น การแช่น้ าพุร้อนที่ช่วยรักษาคนที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตให้หายได้ เป็นต้น นอกจากนั้น ปัญหาในการเข้าถึง
พ้ืนที่ของชุมชนบางแห่งซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงและมีการพัฒนามากขึ้น เช่น 
การอัพเดทเส้นทางใน Google Map ให้เป็นปัจจุบันส าหรับการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่น้ าพุร้อน เป็นต้น หรือ 
การท าสปาพ้ืนเมือง ที่ยังไม่มีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง มีเพียงกิจกรรมการฝึกอบรม
เท่านั้น เช่นเดียวกับการท่องเที่ยววิถีเกษตร ที่ขาดการเชื่อมโยงจากภาครัฐ ภาครัฐไม่มีข้อมูลของผู้ที่ ด าเนิน
กิจกรรมชุมชน ขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐาน อย. เช่น สมุนไพร เป็นต้น และท่ีส าคัญคือ 
ธุรกิจที่จะก้าวไปสู่ระดับบนที่มีการลงทุนสูงและต้องมีการพัฒนาบุคลากร เช่น กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น  
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มีบุคลากรด้านสุขภาพ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร แต่ยังไม่สามารถส่งเสริมให้อยู่ในระดับบนได้ เนื่องจาก  
ขาดการบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าว 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการท าความเข้าใจและรับรู้ถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจาก
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่คนต่างชาติ เช่น การสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติหรือ
การสร้างห้องพักโฮมเตย์ ที่ชุมชนมองว่าควรให้การดูแลผู้สูงอายุคนไทยมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติ เป็นต้น รวมทั้ง ขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือรองรับกับภาระ
งานที่มีปริมาณมากขึ้น จ านวนเจ้าพนักงานในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการดูแลทางด้านความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจดูแลความปลอดภัยและไม่เป็นเจ้าพนักงานที่ไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง 

 การด าเนินงานของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบางแห่งมีปัญหาปริมาณคนแก่และคนพักฟื้น
มากเกินความสามารถของโรงพยาบาลที่จะรองรับไว้ได้ในระยะเวลานาน เนื่องจาก ปัญหาไม่สามารถ
เบิกจ่ายสิทธิประกันสุขภาพได้ ทั้งผู้ป่วยชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบกับความไม่พร้อมของ
ข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับส่งต่อคนไข้ไปสถานพยาบาลแห่งอ่ืน ๆ ที่ท าให้การค้นหาข้อมูลเพ่ือการติดต่อเป็นไปได้
ยากมาก 

 สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเน้นหลักสูตรการสอนสาขาอาชีพที่ได้รับความนิยม โดยขาด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ถึงแม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน
ที่ผสมผสานกับการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้เข้าถึงเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ก็ยัง 
ไมเ่ข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานกับการส่งเสริมสุขภาพที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดข้ึน 

 ขาดการพัฒนาบริการเชิงสุขภาพที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน การท าสปาพ้ืนเมืองเป็นกิจการของ
ชาวบ้าน แต่ยังไม่มีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง มีเพียงกิจกรรมการฝึกอบรมเท่านั้น 

 ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพที่จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนยังไม่ได้มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก ที่จ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ชา ลูกประชา เป็นต้น ส่วนใหญ่ไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานของ อย. 
เนื่องจากติดปัญหาด้านสถานที่ผลิต อาคาร และทุน แตส่ามารถขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 

 ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าปลีกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เสื้อผ้า เครื่องใช้ อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
อาหารสุขภาพและอาหารเสริม อยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมให้เป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือน ามาใช้
ท าการตลาดด้านอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีความโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี เช่นเดียวกับงานวิจัยที่มีอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย ยากต่อการสืบค้น ถึงแม้ที่ผ่านมา มีงานวิจัยของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่อง Medical Hub Center และ Wellness 
Center ของพ้ืนที่อ าเภอชะอ า-หัวหิน โดยการจับเชื่อมโยง (Matching) ของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ กับ
โรงแรม และร้านอาหาร และมีการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ขาดกลไกกลาง
ในการจัดการหรือขับเคลื่อนเพ่ือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 ใบรับรองมาตรฐานพนักงานนวดที่ออกให้โดยโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไม่สามารถน าไปใช้รับรองพนักงานนวดที่จะไปท างานในบางประเทศ ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการขอใบรับรองมาตรฐานใหม่ในต่างประเทศ  
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3.4 กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัด  

 มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ หลายฉบับ สร้าง
ภาระแก่ผู้ประกอบการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ (1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ 
เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (2) การประกอบกิจการนวด
เพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต (ตามข้อ (1) ข้างต้น) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น  
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต (ตามข้อ (1) ข้างต้น) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
เป็น “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ซึ่งกฎหมายให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ก าหนดประเภทของกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการตามที่รัฐมนตรีประกาศ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในท้องถิ่นนั้น ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ “สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ” ได้แก่ (1) กิจการสปา (เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ า นวด หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ) (2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพ่ือสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการสาธารณสุข
ของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ และ (3) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจากผู้อนุญาต ซึ่งท าให้กิจการสปา และกิจการนวด จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 2 
ฉบับ ซึ่งเกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีผู้ประกอบการบางส่วนขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เท่านั้น แต่ไม่ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

 กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ขนาดเล็ก บางรายไม่สามารถเข้าถึงมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดได้ ตามกฎกระทรวงก าหนดให้
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  
20 กรกฏาคม 2563 ได้ก าหนดให้ กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ เป็นกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผู้ประกอบการดังกล่าวจะต้อง ขอรับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว 
อยู่ในวันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น ผู้ประกอบการเดิมจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามประกาศฯ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้ความรู้และผลักดันผู้ประกอบการให้
สามารถขึ้นทะเบียนได้จ านวนมาก แต่เนื่องด้วยกิจการดูแลผู้สูงอายุมีหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถเข้าถึงมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดได้ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จึงควรปรับมาตรฐานหรือกฎระเบียบให้มีหลายระดับหรือผ่อนปรนในบางเงื่อนไข
เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมสามารถขอรับใบอนุญาตได้ และส าหรับผู้ประกอบการที่
ด าเนินการอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ก็ควรขยายระยะเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้รายที่ยังไม่
พร้อมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น 
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 การบริการส่งหมอนวดไปให้บริการตามบ้าน ยังไ ม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ  ตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริการ 
(หรือพนักงานนวด) ออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเวลาท างาน แต่ในปัจจุบัน 
มีการจัดท า Application ส่งพนักงานนวดไปให้บริการนอกสถานที่  เช่น ตามบ้าน เป็นต้น ซึ่ งเป็น 
การด าเนินการที่ขัดกับกฎหมาย และไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับการส่งพนักงานนวดไปให้บริการนอกสถานที่ 
และในส่วนของพนักงานนวดที่ไม่ประจ าร้านก็ไม่มีกฎหมายบังคับเป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
พนักงานนวดผ่านการอบรมตามหลักสูตรหรือไม่ จึงเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังอาจมีการแอบ
แฝงขายบริการทางเพศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการบริการ
นอกสถานที่ในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น การอยู่ไฟหลังคลอด เป็นต้น ที่นับว่าอันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้บริการ 

 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอในการออกกฎหมายรอง บางครั้งจึงมี
การออกเกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย และก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติ
ให้อ านาจแก่คณะกรรมการ รัฐมนตรี หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ในการออกกฎหมายรอง 
เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้
อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอ บางครั้งจึงมีการออก
เกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการเกินควร หรือไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

 การออกกฎหมายใหม่บางฉบับสร้างภาะต้นทุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าอยู่ในระบบ 
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ การออกกฎหมายใหม่ที่ใช้ GMP และ อย. มาใช้วัดมาตรฐานสินค้าและบริการ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขณะที่ผู้ประกอบการในชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกับเหตุการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การจ าหน่ายต้องหยุดชะงักลง ถึงแม้ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือ เช่น สวทช. ในการเอาวัตถุดิบทั้งหมดเข้าตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกระทรวงอุตสาหกรรม และ อย. ที่เคยเข้าสอนระบบทุกอย่างก่อน
ออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น  

 การก าหนดมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กจ านวนมากไม่เข้า
ระบบ มาตรฐานตามกฎหมายของสถานบริการสุขภาพ เช่น สปา ไม่ได้ออกโดยค านึงถึงความสามารถของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ ไม่ได้มีการก าหนดว่าขนาดใหญ่ควรมีมาตรฐานอย่างไร 
ขนาดเล็กควรมีมาตรฐานอย่างไร ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ปฏิบัติตามมาตรฐานมีจ านวน
ไม่มาก และมีผู้ให้บริการขนาดเล็กที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจ านวนมากที่ เปิดให้บริการ ในขณะการบังคับใช้
กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการบางรายได้รับอันตราย ถึงข้ันบาดเจ็บและเสียชีวิต 

 ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายมีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง  อาทิ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาน้ ามันรั่วจากเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ที่ผู้ประกอบการมองว่ามี
ความเข้มงวดน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากการรับรองมาตรฐานของ อย. ที่มีความเข้มงวดมากท้ังขั้นตอนในการขอ
ใบรับรองและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การขอเลขทะเบียน อย. 1 เลขต่อ 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมที่ถูก
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มองว่าแพงมาก กระบวนการขอใบรับรอง อย. ทางออนไลน์ที่ชุมชนน้อยรายสามารถเข้าถึงได้  และยังขาด
กฎหมายรองรับการใช้ระบบออนไลน์ส าหรับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตของสปาหรือหมอนวด  รวมทั้ง 
ความล่าช้าของกระบวนการพิจารณา ตลอดจนข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน 
ทุก ๆ 3 ปี ซึ่งเป็นปัญหากับผู้ประกอบการบางรายที่ด าเนินธุรกิจขนาดเล็กเพียงคนเดียว  

 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกกฎหมายรอง ท าให้เกิดภาระต้นทุนแก่
ผู้ประกอบการเกินควร พระราชบัญญัติให้อ านาจแก่คณะกรรมการ รัฐมนตรี หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ในการออกกฎหมายรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเพียงพอ บางครั้งจึงมีการออกเกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่
ผู้ประกอบการเกินควร หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการเรียนของหมอนวดที่ก าหนด
โดยส่วนกลางโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการโรงเรียน มีความเห็นว่าสิ่งที่ต้องมี
ในแต่ละหลักสูตรไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในกฎหมาย เช่น พ้ืนที่ต้อนรับนักเรียน คุณวุฒิครูผู้สอน สัดส่วน
จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนที่เหมาะสม เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า
เท่าไร หรือกรณีประกาศไม่รับรองพนักงานนวดที่กระทบถึงโรงเรียนและสถาบันที่สอนการนวดและออกใบ
ประกาศรับรอง ท าให้พนักงานนวดต้องหาที่เรียนใหม่เพ่ือเอาใบประกาศที่ต้องใช้ระยะเวลาเ รียนถึง  
120 ชั่วโมง และมีการขายใบประกาศอีกด้วย เป็นต้น 

 การตั้งเกณฑ์การขอมาตรฐานต่าง ๆ มักจะเป็นเกณฑ์ในระดับที่สูงโดยไม่ได้ค านึงถึงศักยภาพ
ของสถานประกอบการขนาดเล็กที่จะรองรับได้ ไม่ได้มีการตั้งระดับว่าขนาดใหญ่ควรมีมาตรฐานอย่างไร 
ขนาดเล็กควรมีมาตรฐานอย่างไร ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าระบบของ สบส. จ านวน 
ไม่มาก ท าให้เกิดปัญหาร้านนวดทั่วไปน าการรักษาไปใช้ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ส่งผลให้ผู้เข้ารับ
บริการได้รับอันตราย มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต มาตรฐานที่ก าหนดไว้ของภาครัฐส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกด้าน
ซึ่งบางครั้งเกินความสามารถของชาวบ้านที่จะไปถึงได้ และไม่สามารถน ามาใช้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ผู้ประกอบการทุกราย ตัวอย่างเช่น กิจการดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหาค่อนข้างมากในการขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการดูแลผู้สูงอายุตามกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการสุขภาพ โดยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกาศ ถึงแม้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้ให้ความรู้และผลักดันผู้ประกอบการให้สามารถขึ้นทะเบียนได้จ านวนมาก แต่เนื่องด้วยกิจการดูแล
ผู้สูงอายุมีหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถเข้าถึง
มาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นได้ กลุ่มดูแลกิจการผู้สูงอายุนับได้ว่าเป็นสถานประกอบการน้องใหม่
ภายใต้ พรบ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งในช่วงแรกอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคกับผู้ประกอบการ 

 การออกกฎหมายที่เป็นมาตรฐานยอมรับโดยทั่วไปบางครั้งอาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาสูง แต่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
มีมาตรฐานสูง ซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของสินค้าและบริการที่มักจะมีปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอในการ
ปรับเปลี่ยนสถานประกอบการ และไม่สามารถผลักภาระไปยังผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย 
จึงท าให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ในท่ีสุด 
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 ปัญหาทางด้านสิทธิท ากินและที่อยู่อาศัยนับได้ว่าเป็นต้นทางที่ท าให้ไม่สามารถพัฒนาระบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างครบวงจร เช่น การรับรองมาตรฐานการประกอบกิจการที่พักของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ที่ต้องมีหลักฐานทางโฉนด หรือ นส.3 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ สปก. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สาเหตุจากนโยบายของภาครัฐ
และกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ นโยบายเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (EEC) ที่ท าให้ที่ดินเป็น
จ านวนมากหายไป นโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาทั้งด้านสมุนไพร และ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากมีกฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เป็นต้น และกฎหมายเก่า เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2481 เป็นต้น ที่ท าให้เกิด 
การควบคุมไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือป่าถาวร ทั้งที่ในปัจจุบัน ประชากรมีการกระจายตัวและการประกอบ
อาชีพไปในทุกพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงในเขตพ้ืนที่ควบคุมดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่
โดยเฉพาะในบางจังหวัด เช่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ที่มีกฎหมายเฉพาะฉบับหนึ่ง คือ พระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นการขอใช้พ้ืนที่ดินทหารซึ่งมีอยู่ 3 ล้านไร่ในในจังหวัดกาญจนบุรี รวมกับที่ดินอุทยานรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นเขตห้ามล่า ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเนื้อท่ี 7.2 ล้านไร่ เท่ากับ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ส าหรับประชาชนหายไปจากกฎหมายสองฉบับนี้จ านวน 10 กว่าล้านไร่ มีพ้ืนที่เพียง 2 ล้านไร่
ที่ใช้ส าหรับท ามาหากินทางด้านเศษฐกิจ ทางด้านการเกษตร ทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชน  

 ภาษีท้องถิ่นที่เรียกเก็บกรณีการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่พักแบบวิถีชุมชนจากโฮมสเตย์มาเป็น        
โฮมลอดจ์เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก มีอัตราภาษี 
ที่เรียกเก็บสูงกว่ามาก ถึงแม้เป็นวิธีการเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์โฮมสเตย์ของ
หน่วยงานอื่น เช่น สปก. เป็นต้น  

 ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในระดับรากหญ้า เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถู กต้อง  
ท าให้มีการกระท าที่ผิดกฎและระเบียบเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายและ 
ข้อระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากได้ อาท ิผู้ประกอบการใหม่ที่ท าธุรกิจสปาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการเริ่มต้นที่
อาคารสถานที่เป็นจุดส าคัญ แต่ไปเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ว่าชั้นบนมี
พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับติดอ่างน้ าหรือไม่ มีทางหนีไฟหรือไม่ หรือการรับรู้และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน จนท าให้บางครั้งเกิดความซ้ าซ้อนจนต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงกว่า 
ที่ควรจะเป็น  

 สถานประกอบการ SME ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของความไม่พร้อมทางด้านการเงินที่ใช้ในการ
ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ อย. ก าหนด  ทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม  
ความสะอาด เครื่องมือ และการแต่งกาย ส่งผลให้โรงแรมและธุรกิจเชิงสุขภาพส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับรูปแบบ
ให้เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพขนาดเล็กที่สามารถด าเนินการที่ไหนก็ได้ เนื่องจากติดปัญหาข้อก าหนด 
ด้านสุขอนามัย และใบรับรองมาตรฐาน อย. 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายและการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้ประกอบการ และในแต่ละทีจ่ะใช้ดุลยพินิจแตกต่างกัน 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การท างานของ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น การท าตลาดของ ททท. เป็นต้น ต้องใช้ระยะเวลานาน  เนื่องจากต้อง
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นของขอบเขตความครอบคลุมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
กฎหมายคุ้มครองชาวต่างชาติในการเข้ามารับการรักษาสุขภาพ 

 ปัญหาที่เกิดจากข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายของประเทศไทยในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ เช่น แพทย์และพยาบาล เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตบุคลากรทาง 
การแพทย์ที่ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้ามา
เปิดสถานศึกษาของชาวต่างชาติในประเทศไทย 

 กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาทั้งตัวกฎหมายและการน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของค่า PM 
2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากการเผาอ้อย การเผาในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อุทยาน การเผาในพ้ืนที่
โรงงานอุตสาหกรรม 

 มาตรการด้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือมาตรการของจังหวัดส่วนหนึ่งมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 30 กันยายน 2565 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ส าหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือ
ส าราญและกีฬา (เรือยอรช์) ในราชอาณาจักร เป็นต้น 

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด  เช่น การดึงข้อมูลจากบัตร
ประชาชนเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นต้น ท าให้การส่งข้อมูลผู้ป่วยข้ามสถานพยาบาล
ค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะการส่งข้อมูลข้ามประเทศ  

 ข้อจ ากัดของกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรเชิงสุขภาพ ที่เป็น
ภาษาไทยเท่านั้น ท าให้บุคลากรชาวต่างชาติไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพเพ่ือเข้าท างานในประเทศไทยได้ 
เช่นเดียวกับบุคลากรของไทยที่ไม่สามารถไปท างานต่างประเทศได้ ต้องสอบใหม่อีกครั้ง นอกจากนั้น ใบรับรอง
มาตรฐานที่ออกให้ในประเทศไทยไม่สามารถน าไปใช้รับรองได้ในบางประเทศ ท าให้ต้องเสียทั้งเงินและเวลาใน
การขอใบรับรองมาตรฐานใหม่ในต่างประเทศ  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพมีข้อระเบียบมากจนเป็นอุปสรรคต่อการโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพได้อย่างเต็มที่ เช่น 
การรักษาแบบแผนไทยบางอย่าง เป็นต้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกรมแพทย์แผนไทยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประเด็นนี้ แต่เน้นเรื่องของการจดทะเบียนเป็นหลัก นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐขาด
ความเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกฎหมายดังกล่าวได้ เช่น กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้ออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสถานประกอบการผู้ที่พ่ึงพิงหรือผู้สูงอายุ โดยมีวิธีแนะน า
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจังหวัด และ อสม. แต่จนถึงปัจจุบัน 
มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนภายใต้กฎหมายดังกล่าวน้อยมาก มีเพียง 3 แห่งใน 4 จังหวัดเท่านั้น 
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 กฎหมายออกมาเพื่อควบคุมแต่ไม่ได้สนับสนุน ท าให้ในข้อเท็จจริงบางครั้งผู้ที่ท าถูกกฎหมาย
โดนเพ่งเล็งแต่ผู้ที่ท าผิดกฎหมายได้รับการละเลยเพราะผู้ดูแลกฎหมายมองไม่เห็น เช่น กรณีของร้านนวด
เถื่อนที่เห็นว่าท าได้ก็เลยไม่เข้าระบบ เป็นต้น ท าให้ชุมชนขาดความสามารถและโอกาสในการปรับใช้ข้อ
กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือการพัฒนา เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาเพ่ือการสร้างรายได้
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ท าให้ภาพของผลตอบแทนที่ได้รับจากแหล่งทุนของทุกองค์กรที่น ามาส่งเสริม
ขาดความชัดเจน เช่น มาตรฐานอาคาร จะเป็นกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหากมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง แต่จะติดปัญหาที่ต้องมีเรื่องของเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในส่วนของกฎหมายอ่ืน ๆ 
เช่นกัน ที่ยังไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการผลิต เช่น การผลิตฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ที่ปัจจุบันยังไม่มีการออกมา
รับรองอย่างเป็นทางการทีช่ัดเจน  

 การออกกฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ขาดความยืดหยุ่นของกฎหมาย 
เนื่องจาก ผู้ออกกฎหมายไม่ได้ลงพ้ืนที่จริง ท าให้ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ 
ท าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเรื่อง สถานประกอบการ  
ต่าง ๆ จะต้องได้มาตรฐาน SHA และ SHA+ เป็นต้น ที่ประกาศวันนี้มีผลบังคับใช้วันเดียวกับที่ประกาศ ท าให้
ผู้ประกอบการเตรียมตัวไม่ทัน เสียโอกาสในการสร้างรายได้ซึ่งฝืดเคืองอยู่แล้วในช่วงโควิด-19 หรือกรณีที่
ภาครัฐต้องการจะผูกกฎหมายเอาไว้แต่ภาคเอกชนไปต่อไม่ได้ ก็ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือแก้ไขปัญหา 
ซึ่งการแก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับต้องใช้เวลา ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการบางรายต้องท าในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมาย เช่น 
ประกาศห้ามการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ แต่บางแห่งมีการลักลอบจ าหน่าย หรือกรณีของพระราชบัญญัติดูแล
ผู้สูงอายุ กฎหมายประกาศออกมาบังคับใช้ แต่สถานประกอบการและสถานศึกษาที่สอนให้ดูแลผู้สูงอายุ
ปรับตัวไม่ทันเพราะกฎหมายออกมาบังคับเร็วเกินไป  

 พระราชบัญญัติคือ กฎหมายแม่ที่จะมีการออกอนุบัญญัติตามมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 
แต่ปัญหาคือ ผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทัน ที่ส าคัญคือ พรบ.ที่ออกมามีการตีความแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลการตรวจสอบ เช่น การใช้น้ าในสปา บางจังหวัดบังคับให้มีอ่างอาบน้ า 
ในขณะที่บางจังหวัดไม่บังคับ เนื่องจากกฎหมายบอกว่ามีการใช้น้ าเพ่ือสุขภาพแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอ่าง
อาบน้ า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางจังหวัดบังคับให้ผู้ประกอบการต้องมีอ่างอาบน้ าให้ได้ เช่น อ่างแช่เท้า     
เป็นต้น หรือกรณีของการอบสมุนไพรที่ถือว่าไม่ใช่การใช้น้ าเพ่ือสุขภาพ  

 ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่ผิดกฏหมาย 
ปัจจุบันมีสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพจ านวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ใช้พนักงานนวดที่ไม่ผ่าน 
การอบรม และมีแอบแฝงค้าประเวณี ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อบริการ
เชิงสุขภาพของไทย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งที่มีศักยภาพ 

 มีการลักลอบน าทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืนไปศึกษาและจดสิทธิบัตรเป็นของตนเอง 
โดยที่เจ้าของไม่ทราบ เช่น การน าต ารับยาของหมอยาพ้ืนบ้านไปศึกษาและจดสิทธิบัตรเป็นของตนเอง ท าให้
เจ้าของที่แท้จริงได้รับความเสียหาย ไม่สามารถน าไปรักษาคนไข้ 

 กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎระเบียบอ่ืน ๆ บางเรื่องเป็นข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากไม่ให้น างบประมาณมาใช้ในพ้ืนที่เอกชน เช่น การจัดหา
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สถานที่รองรับการกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กรณีเร่งด่วน ที่ต้องรอประกาศออกมาเฉพาะเรื่องเพ่ือให้สามารถน า
เงินงบประมาณบางส่วนออกมาใช้ในการให้บริการประชาชนได้ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันยังขาดกฎหมายในเรื่องของเทเลเมดิซีน (Telemedicine)  

 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิที่ในบางพ้ืนที่มีการละเลยซึ่งนับว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก คงต้องยอมรับว่า
ในอนาคตจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เรื่องการคุ้มครองสิทธิเป็นเรื่องที่ต้อง
ระวังและให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง แต่กฎหมายไม่เอ้ือประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของประเทศไทยในรูปของสมุนไพรไทยที่มีมากกว่า 100 ชนิดที่ถูกจดทะเบียนและน าไปผลิตเป็นยาและ
สกัดกลับมาขายในราคาที่แพง โดยการอ้างสิทธิจากการจดสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศ 

3.5 แนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค (เสนอโดยผู้เข้าร่วม
ประชุม) 

 ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่  ๆ 
และการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นจริงของผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถรองรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรออกในลักษณะเป็นแบบกลาง ๆ สามารถใช้ได้กับทุกพ้ืนที่ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติได้จริง กฎหมายต้องออกมาเพ่ือรู้ทันและส่งเสริมหรือดูแลภาคธุรกิจให้เติบโต ไม่ใช่ออกมาเพ่ือ
ควบคุมและบังคับเพียงอย่างเดียว ถึงแม้อาจจะล่าช้า แต่การออกกฎหมายไม่ควรส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซ่ึงควรด าเนินการควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างและพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่ในชุมชนให้ต่อยอดและสามารถปรับตัวรองรับกับกฎหมายที่ออกมาใหม่  

 กระบวนการปรับปรุงกฎหมายจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบหลัก  ๆ 4 ส่วน ได้แก่              
ผู้ประกอบกิจการ ผู้ด าเนินการ ผู้ให้บริการ และประชาชนที่ไปรับบริการ ต้องมีการพิจารณามาตรฐานที่
เข้มงวดพอสมควร ในส่วนการด าเนินการ กฎหมายจะต้องปรับปรุงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
เช่น การยื่นขอใบอนุญาต และการช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การออก
กฎระเบียบต้องเพ่ือการส่งเสริมในทุกด้าน ไม่ใช่เพียงเพ่ือเข้ามาควบคุมและบังคับ ควรให้ความส าคัญกับ  
การปรับปรุงกฎหมายที่น ามาบังคับใช้มาแล้วมากกว่า 5 ปี มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในการออกกฎหมาย 
ระบบจดแจ้ง และระบบการขออนุญาต ซึ่งระบบจดแจ้งเป็นประเด็นที่น าเสนอต่อส านักงานขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) และสมาคมนักก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย (DRI) เนื่องจาก การให้บริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย 
และสุขอนามัย ท าให้มองว่า ผู้ให้บริการของสถานบริการยังควรเข้าสู่ระบบการขออนุญาตและการควบคุม
มาตรฐาน 

 การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ควรน ามาใช้กับเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะสามารถผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ให้ออกมาบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว เนื่องจาก มี พรบ. รองรับที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการเข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่ โดยอาจด าเนินการในรูปแบบของ Role Model แต่จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนว่ากฎหมายอะไรบ้างที่ปัจจุบันมีปัญหา แล้วน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ EEC 
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ปัจจุบัน นอกจากพ้ืนที่  EEC ดังกล่าวแล้ว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มี 
ความเคลื่อนไหวที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในกลุ่มพ้ืนที่ อันดามันภาคใต้ มีจังหวัดภูเก็ตเป็นแกนน า  
ในการจัดท าพ้ืนที่พิเศษเรียกว่า AWC โดยการน ากฎหมายหรือวิธีการในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปใช้ใน
พ้ืนที่พิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบพ้ืนที่พิเศษได้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ รวมทั้งต้องให้เวลาทางราชการในการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

 กฎหมายแต่ละฉบับควรมีหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นหน่วยงาน
เดียวกันและด าเนินการให้ครบวงจรเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการขออนุญาต เช่น สินค้าหรือบริการบางประเภท
ต้องไปขอ อย. และต้องไปขออนุญาตภายใต้สาธารณสุขด้วย เป็นต้น โดยมองว่ากิจการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
ควรด าเนินการโดยสาธารณสุข เพ่ือลดปัญหาขาดบุคลากรเฉพาะทาง เช่น วิศวกรโรงงานส าหรับการตรวจ
โรงงาน เป็นต้น โดยยึดถือตามระเบียบที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก ซึ่งเรื่องนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยเริ่มด าเนินการใน
ปัจจุบันคือ ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตในที่หนึ่งได้แต่แนบใบค าขออ่ืน ๆ ในใบอนุญาตเดียวกันในครั้ง
เดียวกัน หรือในกรณีของธุรกิจเชิงสุขภาพที่ขอใบอนุญาตใบเดียวแต่มีการระบุว่าธุรกิจไหนบ้างเป็นธุรกิจที่
อันตรายต่อสุขภาพแล้วด าเนินการไปพร้อมกัน ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เป็นแนวทางท่ีผู้ประกอบการต้องการ  

 ตัวแทนภาครัฐในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในระดับรากหญ้า เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ อบต. เป็นต้น ควรมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกฎหมายใน
ประเด็นหลัก ๆ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับตนเองตั้งแต่เกิดจนตาย เรื่องของคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิท ากินและที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้แก่ นโยบายเขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และนโยบายเพ่ิมพ้ืนที่ป่าร้อยละ 40 ของรัฐบาล ที่มี
กฎหมายเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ. 25481 พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2481 ที่เกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ดินทหาร และพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายการปฎิรูปที่ดิน ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ดินที่ยังไม่มี
เอกสารสิทธิ แต่มีหอพักอยู่ในเขต สปก. ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ผิด แต่เทศบาลขาดบุคลากรหรืออ านาจเพียงพอ
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือควบคุมให้ด าเนินการอย่างถูกต้องได้  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกฎหมายหลักอย่างเช่น พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ที่มีข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค มีการน ามาตรฐานสากลมาปรับใช้เป็น
แบบอย่างส าหรับการก าหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การปฏิบัติตาม
มาตรฐานตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนของประเทศไทย เป็นต้น  

 ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์หลายระดับ เช่น หลักสูตรที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพในต่างประเทศ และ
หลักสูตรนวดแผนไทย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการระดับรากหญ้าสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดย  สบส. 
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ นอกจากนั้น ควรจัดให้มีการส ารวจ
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สถานประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบ สบส. ให้เข้าในระบบ ส่วนพนักงานนวดที่ไม่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ก็จัดให้มีการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างจริงจัง 

 ควรพิจารณาแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชน กฎหมายกลางมักจะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติ เนื่องจาก มีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตาม
และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

 ควรมีการตั้งมาตรฐานระดับท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของชาวบ้าน และคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่สมควรได้รับการก าหนดมาตรฐานที่ส าคัญ อย่างเช่น มาตรฐาน อย. เป็นต้น ในขณะเดียวกัน  
เกณฑ์การวัดมาตรฐานควรแบ่งเป็นระดับตามศักยภาพของสถานประกอบการโดยไม่ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลักท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
ทุกระดับ  

 ควรให้ระยะเวลาส าหรับสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับมาตรฐานมากข้ึน
น่าจะช่วยให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างถูกต้องตามที่ราชการก าหนด ทั้งนี้ สบส. จะต้องแสดงบทบาทในเรื่องของ
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน เพ่ือลบล้างภาพพจน์ของการเป็นผู้ควบคุมและก ากับในสายตาของผู้ประกอบการ ควรควบคุมให้มี
การด าเนินการอย่างเคร่งครัดส าหรับสถานบริการที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะของ
สถานพยาบาลมาเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดลักษณะและมาตรฐานแยกไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีวิศวกรตรวจสถานที่ มีมาตรการด้านความปลอดภัยของการให้บริการ และมีถังดับเพลิงและ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ควรเร่งด าเนินการอย่างจริงจังกับกิจการ
ที่ไม่ถูกต้องที่อาจจะท าให้เกิดผลกระทบในภาพรวมได้ 

 การส่งเสริมบางอย่างไม่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายหรือระเบียบใหม่ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบ่อน้ าพุ
ร้อน ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีกฎหมายเฉพาะในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ถ้ามีการสร้าง
กฎหมายใหม่เหมือนกับต่างประเทศอาจจะไม่สะดวก เพราะมีการใช้กฎหมายที่ครอบคลุมในวงจ ากัด  อาจจะ
ไม่เหมาะสมที่ออกมาเป็นกฎหมาย 

 ภาครัฐที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลกฎหมาย ต้องส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงข้อ
กฎหมายและข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการสปาและนวดแผนไทยที่ไม่ได้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559) มีการใช้พนักงานนวดที่ไม่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สอนโดยโรงเรียน/สถาบันที่อนุญาตโดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท าให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ บางส่วนแอบแฝงขายบริการทางเพศ ซึ่งมี
การเปิดด าเนินการให้เห็นทั่วไป สร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ท าให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มคุณภาพจะไม่ใช้บริการ 

 ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการขอ
ใบรับรองมาตรฐาน กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอ่ืน ๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 153 
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 ความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ ควรมี
ระบบป้องกันการเกิดเหตุร้าย / จัด Safety Zone ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อภปร.) ดูแล รวมทั้งความคุ้มครองภายใต้ พรบ.คอมพิวเตอร์ กรณีประเด็นข่าวเท็จ ( Fake News)  
ทางออนไลน์ที่ท าให้เสียชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว 

 ควรทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อจ ากัดในการผลิตแพทย์และพยาบาล เพ่ือรองรับกับการเข้ามา
เปิดสถานศึกษาของชาวต่างชาติให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 ควรมีข้อก าหนดส าหรับพระราชบัญญัติโรงแรม เรื่องการปรับสภาพของโรงแรมให้เป็นสถานที่ที่
สามารถดูแลเรื่องบริการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุมากขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 

 ควรมีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับค่า PM 2.5 เพ่ือท าให้เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เป็นเมืองสุขภาพ และควบคุมดูแลให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างจริงจัง 

 พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ก าหนดไว้ภายใต้
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือให้รองรับกับคนต่างด้าวบางกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูง เช่น กลุ่มท่ีเดินทางด้วยเรือยอร์ซ เป็นต้น 

 ควรปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เปิดกว้างส าหรับการบริการทางด้านการแพทย์
ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส าหรับการส่งข้อมูลผู้ป่วยข้ามสถานพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรเชิงสุขภาพที่สามารถใช้ได้
อย่างเป็นสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกับบุคลากรของไทยและชาวต่างชาติ 

 ควรมีการแก้ไชระเบียบเบิกจ่ายของภาครัฐให้สามารถเบิกจ่ายตามสถานการณ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง (แก้ไขระเบียบแบบตรงไปตรงมา) เพ่ือให้ประชาชนที่เป็นต้นทางได้รับประโยชน์ 

 ภาครัฐควรด าเนินการปลดล็อคเพ่ือให้ทุกจังหวัดสามารถมอบสิทธิให้แก่นักศึกษาในสถาบันของตน
ได้ ไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง รวมทั้งข้อก าหนดเรื่องของระยะเวลาในการส่งหลักฐานภายใน 90 วัน ที่ถ้าไม่
ทันก็หมดสิทธิ 

 ควรมีการแก้ไข พรบ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ถึงสุขลักษณะอนามัยของผู้ให้บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มากข้ึน 

 ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัด เนื่องจากราคา
ที่ดินในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น มีราคาสูงมาก ท าให้เกิ ดปัญหากับการส่งเสริม
โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์และการผลิตยาที่หาพ้ืนที่ได้ยาก และต้องลงทุนทางด้านที่ดินในราคาสูง  

 ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่  ๆ 
และการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 154 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนของการให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติกลุ่ม
พิเศษที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay) เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์และบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ   
 

3.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 ถ้าประเทศไทยสามารถสร้างจุดขายใหม่ ๆ อาจท าให้ถึงแม้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะมี
จ านวนน้อยกว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 แต่มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอาจสูงขึ้นมากกว่า 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยจะต้องน าอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นขึ้นมา เช่น 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการวิจัยรับรองประโยชน์ต่อสุขภาพจาก
สถาบันต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ หรือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบของน้ าพุร้อนทุกแห่งที่มีอยู่ใน 27 
จังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น เพ่ือสร้างเศษฐกิจใหม่ (New Economy) ให้กับประเทศไทย โดยต้องแก้ไขปัญหา
หลัก อาทิ การเข้าถึงแหล่งน้ าพุร้อนและน้ าตกร้อน ข้อจ ากัดของการใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่ท าให้ไม่มีบริการใด ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว การวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งประเด็นทางด้านมาตรฐานน้ าพุร้อน ซึ่งต้องมีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ต้นน้ าธรรมชาติให้
คงสภาพเดิมไว้เพ่ือให้มีธรรมชาติหลงเหลือไว้ในอนาคต  

 ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยให้พ้ืนที่ที่มีทรัพยากร
พร้อมส าหรับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐมีบทบาท
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและมีการผสมผสานประเด็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกับนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ สันทนาการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอส าหรับผลักดันนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติ และที่ส าคัญคือ การมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (One 
Stop Service) เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างกระชับฉับไว 

 ควรให้ความส าคัญกับการใช้ตลาดน าทุกเรื่อง การท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นเรื่ องของการตลาด 
การตลาดเป็นการวางแผนระบบความคิดการด าเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการขนส่ง
และกิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการเดินทาง การสื่อสาร และผลิตภัณฑ์ ท าให้มองเห็นภาพได้เลยว่าถ้ามี 
การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นคือ ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเรื่องของสปาขึ้นได้หลาย ๆ เรื่อง ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียว อาจจะเป็น
สถานที่หรืออ่ืน ๆ 

 ประเด็นหลักที่ควรให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ  
การใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ การสนับสนุนให้มี
ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น ข้อมูลประวัติคนไข้ที่เชื่อมต่อกันระหว่างคลินิกทั้งของเอกชนและ
สถานพยาบาลของรัฐ และสามารถดูประวัติของคนไข้เชื่อมต่อกันได้ เป็นต้น การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรภาครัฐทั้งในเชิงปริมาณให้เพียงพอและมีองค์ความรู้ในเชิงธุรกิจที่สามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดท าโมเดลต้นแบบวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เพ่ือ
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น าไปเผยแพร่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และการเป็นศูนย์รวมบริหารจัดการข้อพิพาทระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงภาระ
ด้านงบประมาณของประเทศ  

 สสว. ควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในเชิงนโยบาย การผลักดัน ต่อสู้ หนุนเสริม รวมทั้งประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนมากขึ้นตามหลักวิชาการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มีการด าเนินงาน
อย่างเป็นบูรณาการดังกล่าว เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาสามารถสร้างการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ พัฒนาศักยภาพ 
และต่อยอดกฎระเบียบที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ควบคู่กันไป นอกจากนั้น ควรเพิ่มบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มในระยะเร่งด่วนเพ่ือรองรับกับการเปิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
รวมทั้งพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ให้ความช่วยเหลือในการปรับรูปแบบการท าธุรกิจเป็นโรงแรมเสริมสุขภาพ
ขนาดเล็ก โดยการให้ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงใบรับรองมาตรฐานของ อย. รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ที่สนใจในอาชีพพนักงานนวดให้มีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ ตลอดจนหลักสูตรการอบรมที่มุ่ ง เน้นความสามารถในการใช้ภาษาทั้ งภาษากลางและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการ  

 หน่วยงานภาครัฐต้องมีทัศนคติและแนวคิดด้วยกระบวนการใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว
จังหวัดต้องเร่งด าเนินการจัดโซนและสิทธิครอบครอง ด้วยมีกลไกในการด าเนินงานในรูปของคณะอนุกรรมการ
แล้วถึง 3 ชุด หน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุต้องคืนการเข้าครองพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดูแลได้ และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอที่จะเข้ามาดูแล ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอ นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นข้อมูลเดียวกัน เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สร้างระบบเครือข่ายเข้าถึง
ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืออย่างจริงจัง 

 ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนของการให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติกลุ่ม
พิเศษที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay) เพ่ือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์และบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวทางด้านการแพทย์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการผลักดัน
ให้เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการคือ นักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและมีก าลังซื้อสูงในจ านวนไม่มากนัก เน้น
ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพ่ือน ามาจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดของการแบ่งระดับ
มาตรฐานเป็นหลายระดับ ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ว่าจ่ายน้อยแต่ได้บริการที่ดี มีการพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนากิจการไปในทิศทางที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ควรให้
ความส าคัญกับผู้ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ ในขณะที่ 
บริการทางการแพทย์ (Medical) ควรให้ความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  

 การสนับสนุนของภาครัฐควรด าเนินการให้เท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยให้ความส าคัญ
กับการมีสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตรง ที่เน้นการศึกษาวิจัยทางด้านมาตรฐาน
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยของเยาวชนไทยส าหรับสินค้า
ชุมชน และเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
โดยตรง เพ่ือผลักดันให้สามารถต่อยอดเพ่ิมเติม  
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 ภาครัฐควรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพ
ขนาดเล็กในชุมชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนที่ไม่เพียงพอส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
เพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานภาคบังคับของทางราชการส าหรับสินค้าและบริการนั้น ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรน รวมทั้งการมีพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงในการให้ค าแนะน าส าหรับ
การปรับเปลี่ยนที่ถูกต้อง 

 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิในการเบิกจ่ายใด ๆ รวมทั้งชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ไม่สามารถเบิกประกันได้ รวมทั้งระบบการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลคนไข้ที่สะดวก
ในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งในประเทศกับต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดปัญหา
คนไข้ล้นโรงพยาบาลหรือช่วยให้โรงพยาบาลสามารถอยู่รอดได้ 

 ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญกรณีของธุรกิจนวดและสปา คือ (1) จะต้องเข้าอยู่ในมาตรฐานของ
ระบบกระทรวงสาธารณสุข (2) ควรมีลักษณะของชมรมหรือสมาคมที่ด าเนินการเป็นเครือข่ายของกันและกัน 
ที่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการรวมกลุ่มและความร่วมมือระหว่างกัน
ของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสินค้าและบริการและเพ่ือสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอ และ (3) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันหมด  
รวมทั้งผู้ประกอบการต้องศึกษาความก้าวหน้าของทางภาครัฐที่จะสนับสนุนว่าไปถึงไหน ซึ่งอาจด าเนินการ
เชื่อมโยงโดยสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือเป็นการตอบปัญหาและให้ค าปรึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การขยายผลอย่างกว้างขวางมากขึ้นในกลุ่มไลน์ดังกล่าว 

 ต้องมีการคัดกรองภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ และสนับสนุนช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการ ที่ผ่านมา  
มีการท าฐานข้อมูลแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาเพ่ือรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้ออย่างเป็นปัจจุบันว่ามีความรุนแรงอยู่ ในระดับใด ตลอดจน
แนวนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา  

 บทบาทของภาคเอกชน เช่น หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เป็นต้น สามารถสนับสนุนภาครัฐในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสรรหาผู้ประกอบการ SME เพ่ือพัฒนา 
โดยเริ่มต้นจากการจัดท ากรณีศึกษาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เพ่ือเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ เหมือนกับ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่รู้จักและกล่าวถึง เช่น ไทยแลนด์ริเวียร่า (Thailand Riviera) และ 
ชีวาศรม เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมในกลุ่มตลาดบน แต่ถ้ามีการส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีส าหรับกลุ่มที่เป็นตลาด
กลางและตลาดล่าง จะท าให้ภาคเอกชนเกิดแนวคิด ( idea) และแนวทาง (Guidelines) ส าหรับจุดเริ่มต้นใน
การต่อยอดและขยายผลการพัฒนา SME การประกอบกิจการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มากขึ้น หรือการเป็น
พ่ีเลี้ยงที่ดีเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนให้เข้ามาสู่ระบบธุรกิจ เนื่องจากภาคเอกชนมีการขับ
เคลื่อนที่แข็งแกร่ง ถ้ามีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน และทรัพยากรในพื้นที่ท่ีเหมาะสม  

 ควรมีการก าหนดขอบเขตของการส่งเสริมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าให้ชัดเจนและ
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง โดยในระยะสั้น มีต้นแบบ “ชะอ า การ์เด้น” ที่สามารถขยายเป็น Model ของ
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แต่ละจังหวัด แต่ต้องน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสมหากข้อมูลยังไม่เพียงพอต้องพ่ึงพางานวิจัยของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดของภาครัฐที่ไม่มีผลงานวิจัยรองรับผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้  

 ควรสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และแนวทางการใช้สมุนไพรของพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
ในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเติบโตมากกว่าการบังคับใช้และควบคุมสารสกัดต่าง ๆ และเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้จริง เช่น เกลือสปาต าบลบางแก้ว น้ าพุร้อน และงานวิจัย
ด้านสมุนไพรอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีการจัดกลุ่มและประเภทเพ่ือง่ายต่อการสืบค้น  

 การยกระดับในพ้ืนที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยให้ความรู้  ต่อยอดในการพัฒนา วิเคราะห์ 
และสกัดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ี 

 ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็กให้เติบโตขึ้น โดยต้องมีระบบข้อมูล
ที่ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถเข้าถึงได้และไม่ซ้ าซ้อนกัน หรือไม่ควรอยู่
ในลักษณะที่ข้อมูลชุดเดียวกันแต่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ เนื่องจากต่างคนต่างท าข้อมูล ท าให้เกิดปัญหากับ
นักท่องเที่ยว ประชาชน และมัคคุเทศก์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตรง 
นอกจากนั้น ควรน าระบบออนไลน์เข้ามาใช้ทั้งหมด เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ต้องมีการยืนยัน
ตัวตนเพื่อค้นหาข้อมูลเท่านั้น 

 ควรมีหน่วยงานหรือกองทุนส าหรับเยียวยาในเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความผิดพลาดที่เกิดจากการรักษาทางการแพทย์จนท าให้ผู้ป่วยพิการ หรือเสียชีวิต ก่อนที่จะไปฟ้องร้อง
บุคลากรทางการแพทย์หรือรอผลทางคดี  

 ควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในระดับจังหวัด เนื่องจากปัจจุบัน มัคคุเทศก์สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ท าให้ไม่มีการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับมัคคุเทศก์ในระดับจังหวัด  

 การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ของภาครัฐควรครอบคลุมในทุกมิติ เช่น งบประมาณที่
เพียงพอ มีบุคลากรที่มีคุณภาพส าหรับให้องค์ความรู้อย่างเพียงพอ การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนส าหรับ
เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดในวงกว้าง การร่วมสานความคิดและด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ชุมชน เป็นต้น 
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บทที่ 4 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

1. อุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ MSME สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล 

การศึกษาด าเนินการโดยการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การส ารวจข้อมูลเชิงลึก ในรูปแบบของการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 420 ราย การสัมภาษณ์เชิงลึก 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ SME หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 62 ราย การจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ
ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น จ านวน 371 ราย ประกอบด้วยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน 
จ านวน 192 ราย และผู้ประกอบการภาคเอกชน จ านวน 179 ราย สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคส าคัญของ
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้ดังนี้ 

 
1.1 ปัญหาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวง มีประเด็นที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 

1.1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการใน  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม  
พ.ศ. 2560 ก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ในลักษณะกว้าง ๆ มิได้ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน ในบางกรณีจึงต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้ าหน้าที่ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต เช่น “ข้อ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการ สปาต้องจัดให้มีห้อง
อาบน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและ
เพียงพอและต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง” นั้น ในกรณีของห้องส้วมที่ต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง
นั้น อาจตีความได้ว่าอย่างน้อยต้องมี 2 ห้องส้วม แยกเป็นส าหรับชาย และส าหรับหญิง ในกรณีที่เป็น 
สถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีห้องส้วมเพียงห้องเดียว สามารถใช้ร่วมกันระหว่างชายและหญิงได้หรือไม่ หรือ
ต้องสร้างส้วมเพ่ิมเป็น 2 ห้องหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตีความว่าต้องมีห้องส้วม 2 ห้อง  
บางกรณีตีความว่าหากมีห้องเดียวสามารถใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น  ซึ่งในกรณีตีความอย่างเข้มงวด จะส่ง 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านเงินทุน 
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1.2) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนใน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ สถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว อยู่ในวันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบ
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ นั้น ผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามประกาศฯ ในขณะที่กิจการดูแลผู้สูงอายุมี
หลายขนาด ทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ท าให้
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก าหนดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้การก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ทุกขนาดยังเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ท าให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก าหนดให้สถานประกอบกิจการฯ อยู่ใน
วันก่อนออกกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการฯ ต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 
180 วัน นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เป็นระยะเวลาสั้น ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ บางส่วน  
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน และผู้ประกอบธุรกิจฯ จ านวนมากยังไม่เข้าใจกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว  

1.3) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการ
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริการ (หรือพนักงานนวด) ออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเวลา
ท างาน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดท าแพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงานบริการ (พนักงานนวด) ไปให้บริการ
นอกสถานที่ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฯ และไม่สามารถตรวจสอบ
พนักงานบริการที่ไปให้บริการนอกสถานที่ว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือไม่ จึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการและเสี่ยงต่อการแอบแฝงขายบริการทางเพศ และเป็นการยากที่จะ
ป้องกันไม่ให้มีบริการในลักษณะดังกล่าว 

1.4) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 22 ก าหนด ผู้ใด
ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (พนักงานนวด) ให้ยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ต้องยื่นส าเนา
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
และหลักฐานอ่ืน ๆ รวมทั้ง ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัตินี้ และพระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวด
รายบุคคล ท าให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะให้บริการอิสระ ไม่มีกฎหมายรองรับ และมีผู้ให้บริการจ านวนหนึ่งที่
ไม่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ในขณะที่ในต่างประเทศ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออก
กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพนวดรายบุคคล 

1.5) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ. 2560  
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต
และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดยผู้อนุญาตจะมีค าสั่งอนุญาต
ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 และสถาน



รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 160 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 26            
ผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อม
ด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบ
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว      
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสัง่ไม่อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต จากข้อก าหนดในกฎกระทรวงในเรื่องระยะเวลา 
60 วัน ซึ่งหากรวมถึงการสามารถขยายออกไปอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน รวมเป็น 120 วัน นั้น หากพิจารณาใน
ด้านของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระต่อผู้ประกอบการในการที่เสียโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน และในกรณีที่ผู้ประกอบการกู้เงินมาลงทุน ก็จะมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 
อีก 60 – 120 วัน ในขณะที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถปรับระยะเวลาด าเนินการให้สั้นลง เช่น     
การตรวจสถานที่ผ่านระบบออนไลน์ ลงพ้ืนที่ตรวจเฉพาะกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น รวมทั้งสามารถให้หน่วย
ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Certify Body) เป็นผู้ด าเนินการแทน ก็
จะท าให้การด าเนินการรวดเร็วขึ้น 

1.6) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต
และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดยผู้อนุญาตต้องแจ้งผล 
การพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จาก
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงในเรื่องระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหากรวมถึงการสามารถขยายออกไปอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 
60 วัน รวมเป็น 120 วัน นั้น หากพิจารณาในด้านของผู้ประกอบการ จะเป็นระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระ
ต่อผู้ประกอบการในการที่เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจนานถึง 60 - 120 วัน และในกรณีที่ผู้ประกอบการกู้
เงินมาลงทุน ก็จะมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น อีก 60 – 120 วัน ในขณะที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถ
ปรับระยะเวลาด าเนินการให้สั้นลง เนื่องจากเป็นการพิจารณาในเชิงเอกสาร 

1.7) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และ ให้ผู้รับอนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปี ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพจนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท าให้เกิดความ
ไม่สะดวกต่อผู้ประกอบกิจการฯ ที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมทุกปี และหากไม่ช าระก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นการผลักให้ผู้ประกอบกิจการออกนอกระบบ 
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1.8) การยื่นขอรับใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยังไม่สามารถด าเนินการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องเดินทางไปที่
หน่วยงานราชการ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 

2) น้ าพุร้อนเป็นบริการเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจ านวนมาก แต่ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทน้ าพุร้อน 
ดังนั้นน้ าพุร้อนแต่ละแห่งจึงมีระดับมาตรฐานการให้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการจ านวนหนึ่ง
ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ และไม่สามารถใช้ศักยภาพน้ าพุร้อนของประเทศที่มีอยู่ใน 27 จังหวัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น ฯ จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ด้วย ในขณะที่ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและ  
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงอาจท าให้กระท าผิดกฎหมายได้ 

4) พระราชบัญญัติจะให้อ านาจแก่คณะกรรมการ รัฐมนตรี หรืออธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
กฎหมาย ในการออกกฎหมายรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมและเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ เช่น ออกกฎหมายรองเกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ มีการควบคุมเข้มงวดมากเกินความจ าเป็น ก าหนดมาตรฐานสูงเกินกว่าผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถด าเนินการได้ ก่อให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการ
ได้รับความยากล าบากจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ผู้ประกอบการรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน 
ไม่สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายรอง ส่งผลให้ต้องเลิกกิจการ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 
 

1.2 ปัญหาด้านนโยบาย และอ่ืน ๆ 

1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของภาครัฐในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา พบว่า  
โดยรวมความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และ
ผู้ประกอบการร้อยละ 38.5 มีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่มา
จากขั้นตอนที่มาก ซับซ้อน ท าให้เสียเวลานาน (ร้อยละ 47.3) การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ความล่าช้าในการท างาน และขาดระบบสารสนเทศในการช่วยให้การท างานมีความ
รวดเร็วมากขึ้น (ร้อยละ 24.7) การใช้เอกสารและหลักฐานเป็นจ านวนมาก (ร้อยละ 22.0) ปัญหาการเลือก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 18.7) เป็นต้น 
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2) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะต้องขอรับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายต่าง  ๆ จ านวน
มาก ท าให้ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน บางหน่วยงานต้องติดต่อหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ 
สถานที่ราชการ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนดประเภทของกิจการบาง
กิจการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ (1) 
การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ (2) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และ (3) การประกอบกิจการ
สถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เป็น “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งมีปัญหาด้านการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเก่ียวกับด้านกฎหมายสาธารณสุขและมีภารกิจจ านวนมาก 

4) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ า พุร้ อนจ านวนมากกระจายอยู่ ใน  
27 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ แต่เนื่องจาก  
การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง และส่วนใหญ่อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีภารกิจหลาย
ด้าน ท าให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

5) ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้สถานประกอบการสปาและนวดแผนไทยจ านวน
มากต้องปิดกิจกรรม และเลิกจ้างพนักงานนวด ท าให้พนักงานต้องหางานและอาชีพใหม่ ซึ่งบางส่วนไม่
ประสงค์ที่จะกลับมาท างานพนักงานนวดอีก และบางส่วนไปท างานในต่างประเทศ ท าให้เมื่อสถาน
ประกอบการสปาและนวดแผนไทยกลับมาเปิดให้บริการใหม่หลังสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายลง เกิด
ปัญหาขาดแคลนพนักงานนวด เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจและส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

6) ผลจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่สนใจบริการด้านสุขภาพ
มากขึ้น ท าให้โรงแรมจ านวนหนึ่งมีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการให้เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
hotel) แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการด าเนินการ และขาดเงินทุนในการปรับปรุงกิจการ 

7) จากการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ทุกภูมิภาค 12 จังหวัด 
พบว่าประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือเป็นสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก 
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เช่น น้ าพุร้อน เกลือคุณภาพ โคลนคุณภาพ อาหารสุขภาพ ต ารับยา
แพทย์แผนไทย สมุนไพร เป็นต้น แต่ขาดการรวบรวม คัดเลือก วิจัยและพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ท าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้บางส่วนสูญหายไปกับตัวบุคคล บางส่วนถูก
น าไปวิจัยต่อยอดและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของภูมิปัญญาทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติ 

8) โดยที่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มักมีข้อจ ากัดใน
ด้านการขาดต้นแบบในการน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้นส่วนใหญ่จึงมักด าเนินการตามความคิดเห็นของผู้น าหรือสมาชิกกลุ่มหรือการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของพ้ืนที่ออกมาได้เท่าที่ควร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน จึงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐจัดท าต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพระดับชุมชน น าไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้แรงงานจ านวนมากเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน จึงเกิด 
การขาดแคลนแรงงานในธุรกิจประเภทสปาและนวดแผนไทย และยังมีธุรกิจสุขภาพอีกหลายประเภทที่ควร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ปัจจุบันยังขาดทิศทางการพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ จึงอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระยะยาว 

10) ประเทศไทยมีภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพจ านวนมาก ซึ่งจ านวนหนึ่งได้ถูกบุคคลอ่ืนน าไปศึกษาวิจัยและจดสิทธิบัตร ท าให้
เจ้าของภูมิปัญญาที่แท้จริงเสียสิทธิ์ นอกจากนี้ บางส่วนขาดการถ่ายทอดเพ่ือรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ท าให้
สูญหายไปพร้อมกับหมอพ้ืนบ้าน และบางส่วนมีข้อจ ากัดในการพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจด้วยไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

11)  การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐซึ่งด าเนินการในรูปแบบโครงการมีระยะเวลาจ ากัด 
ซ้ าซ้อน งบประมาณจ ากัด และมักขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ ท าให้ผลลัพธ์ของการพัฒนา 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและมักไม่ยั่งยืน 

12)  ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่าร้อยละ 42.8 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ของภาครัฐ โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก ไม่ทราบว่ามีโครงการ/กิจกรรม สูงถึงร้อยละ 71.9 สะท้อนให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยัง
ขาดประสิทธิภาพ ท าให้บางส่วนขาดโอกาสในการพัฒนา 

13)  ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 89.2 มีปัญหาหรืออุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
โดยปัญหาอันดับแรก ด้านการเงิน (ร้อยละ 54.3) ด้านการตลาด (ร้อยละ 42.0) ด้านการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 
(ร้อยละ 10.1) เป็นต้น 

14) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ สมุนไพร ภูมิปัญหาแพทย์แผนไทยและอาหารสุขภาพ  
ที่สามารถพัฒนาเป็นบริการเชิงสุขภาพที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
ที่มีข้อจ ากัดด้านการตลาด ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการขาดเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงมีการร้องขอให้ภาครัฐช่วยด้านการตลาดในรูปแบบของทาง
ออนไลน์และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่สนใจใช้บริการ ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการ 
เชิงสุขภาพเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและครอบคลุมทุกประเภท 

15)  จากการรับฟังความคิดเห็นในหลายเวทีมีการกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการขอใบอนุญาต 
อย. ทั้งในด้านการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน ท าให้การขอใบอนุญาตต้องใช้
เวลานาน ในขณะที่หากจ้างผู้ให้บริการด าเนินการก็จะรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างสาธารณสุข
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จังหวัดที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในด้านการสื่อสาร
และการขาดเครื่องมือที่จะท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน สามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง 

16) ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการสปา และผู้ประกอบการนวดแผนไทย จ านวนมากที่หลีกเลี่ยง 
การขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีการแอบแฝงขายบริการ
ทางเพศ และใช้พนักงานบริการนวดที่ไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปาและ 
นวดแผนไทย 

17)  จากความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดท่องเที่ยว  
ทางทะเล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบันยังมีการปล่อยน้ าเสียที่เกินก าลังความสามารถในการบ าบัดของระบบบ าบัด
น้ าเสียของจังหวัดลงทะเล และมีร้านอาหารจ านวนหนึ่งที่ปล่อยน้ าเสียลงทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและท าลายทรัพยากรทางทะเล ซึ่งยืนยันได้จากในช่วงเกิดโรคโควิด -19 ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยว
หยุดชะงักลง พบว่ามีคลองท่ีติดกับทะเลมีสภาพที่ดีข้ึนมาก ทั้งสีกลิ่น และสัตว์น้ า 
 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ระยะเร่งด่วน   
1) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท
กิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม 
พ.ศ. 2560 ก าหนดมาตรฐานด้าน
สถานที่ ความปลอดภัย และการ
ให้บริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพฯ ในลักษณะกว้าง ๆ 
มิ ได้ก าหนดรายละเอียดอย่าง
ชัด เจน ในบางกรณีจึ งต้องใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต 

1) ควรออกกฎกระทรวงแก้ไข
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท
กิจการสปา และกิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม 
พ.ศ. 2560 เพ่ือ ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับสถานประกอบการเพ่ือ
สุ ขภ าพประ เภทกิ จการสปา 
กิจการนวดเ พ่ือสุ ขภาพ และ
กิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม 
ส า ห รั บ วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ย่ อ ม 
วิสาหกิจขนาดย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้แตกต่างจากวิสาหกิจ
ข น า ด ก ล า ง  แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ 
ขนาดใหญ่  พร้ อมทั้ ง ก าหนด
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 165 
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กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานให้ชัดเจน เพ่ือลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ ง เป็น
อุปสรรคต่อการขอรับใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการ  
และจัดท าคู่มือปฏิบั ติ ง านที่ มี
รายละเอียดมาตรฐานส าหรับ
สถานประกอบการแต่ละขนาดไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาด
ย่อม ขนาดย่อยและวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
เ ป็ น กิ จ ก า ร อ่ื น ใ น ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
พ .ศ . 2563 ก าหนด ให้  สถาน
ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้ มี ภ า ว ะ พ่ึ ง พิ ง  ร ว ม ทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานในกิจการดังกล่าว อยู่
ในวันก่อนออกกฎกระทรวงมีผล
บังคับใช้ ซึ่งประสงค์จะประกอบ
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ภายใน 180 วัน นับตั้ งแต่วันที่
ก ฎ กร ะทร ว งนี้ ใ ช้ บั ง คั บ  นั้ น 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ดิ ม จ ะ ต้ อ ง
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ประกาศฯ ในขณะที่กิจการดูแล
ผู้สูงอายุมีหลายขนาด ทั้งที่เป็น
วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และขนาดย่อย รวมถึง
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  ท า ใ ห้

2) ควรออกกฎกระทรวงแก้ไข
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท
กิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนด
ม า ต ร ฐ า น ส า ห รั บ ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภท
กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้แตกต่างจากวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว ควรก าหนดรายละเอียด
มาตรฐานให้ชัดเจน เพ่ือลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ ง เป็น
อุปสรรคต่อการขอรับใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการ และส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการอยู่
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กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห รื อ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่ ก า ห น ด ไ ด้  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
ย่อม ขนาดย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน นอกจากนี้การก าหนดให้
เป็นมาตรฐาน เดี ยวส าหรั บผู้
ประกอบธุรกิจทุกขนาดยังเป็น
การเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลย
พินิ จ  ท า ให้ เกิดการตีคว ามที่
แตกต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ย่อย และวิสาหกิจชุมชน 

แล้วก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับ
ใช้ ก็ควรขยายระยะเวลาออกไป
อีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้รายที่ยังไม่
พร้อมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น 
โดยให้สถานประกอบการเหล่านี้
ม า จ ด แ จ้ ง ไ ว้ ก่ อ น  เ พ่ื อ ใ ห้ มี
ฐานข้อมูลส าหรับด า เนินการ
ต่อไป 

3) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 
2559 ก าหนดให้ ผู้ ด า เนินการ
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริการ (หรือ
พนักงานนวด) ออกไปให้บริการ
นอกสถานประกอบการ เ พ่ือ
สุขภาพในเวลาท างาน แต่ไม่ได้
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก า ร จั ด ท า
แพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงาน
บริ ก า ร  ( พนั ก ง าน นว ด )  ไป
ให้บริการนอกสถานที่ ท าให้ไม่
สามารถควบคุมการด าเนินงาน
ของผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มฯ 
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ
พนักงานบริการที่ ไปให้บริการ
นอกสถานที่ว่าผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภ า พ ห รื อ ไ ม่  จึ ง อ า จ เ กิ ด
อันตรายต่อผู้ใช้บริการและเสี่ยง
ต่อการแอบแฝงขายบริการทาง
เพศ และเป็นการยากที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีบริการในลักษณะดังกล่าว 

3) ควรออกกฎกระทรวงโดยอาศัย
อ า น า จ ต า ม ม า ต ร า  4 ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 
2559 ก า ห น ด ใ ห้ กิ จ ก า ร
แพลตฟอร์มบริการจัดส่งพนักงาน
บริ การ  (พนั กงานนวด  และ
พนั กงานที่ ไ ปบริ กา ร อ่ืน ใดที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) ไปให้บริการ
นอกสถานที่ เป็นกิจการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ประเภทแพลตฟอร์มบริการจัดส่ง
พนักงานบริการไปให้บริการนอก
สถานที่  ต้องได้ รับใบอนุญาต
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ส ถ า น
ประกอบการเ พ่ือสุขภาพจาก       
ผู้อนุญาต การขอรับใบอนุญาต 
ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต  แ บ บ
ใบอนุญาต  การออก ใบแทน
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 167 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ใ บ อ นุ ญ า ต  แ ล ะ ก า ร ช า ร ะ
ค่ าธรรมเนี ยม ใบอนุญาต ให้
เป็ น ไปตามแบบ หลั ก เกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ซึ่ ง ควรจะต้ อ ง
ก าหนดถึงคุณสมบัติของพนักงาน
นวด หน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ผู้รับอนุญาต ผู้ด าเนินการ และ                 
ผู้ให้บริการ รวมทั้งควรก าหนดให้
ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง
มาตรการการควบคุมไม่ให้ เกิด
การแอบแฝงขายบริการทางเพศ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง 

4) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดให้
ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพนวดรายบุคคล ท า
ใ ห้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รที่ ป ร ะส ง ค์ จ ะ
ให้บริการอิสระ ไม่มีกฎหมาย
รองรับ และมีผู้ให้บริการจ านวน
หนึ่งที่ไม่ได้ผ่านหลักสูตรอบรม
ต า ม ที่ ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร
สุขภาพก าหนด ออกไปให้บริการ
ตามบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ จึง
อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ 
ในขณะที่ในต่างประเทศ เช่น มล
รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นี ย  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพนวด
รายบุคคล 

4) ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
พ . ศ .  2 559  ก า หนด ใ ห้ ผู้ ใ ด
ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้
ให้บริการนอกสถานประกอบการ
จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
อ า ชี พ น ว ด ร า ย บุ ค ค ล  ต า ม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

5) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเ พ่ือ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า ใน

5) ควรแก้ไขกฎกระทรวงการ
อนุญาตประกอบกิจการสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 168 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและ
เอกสารและหลักฐานถูกต้องและ
ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว  ใ ห้ ผู้ อ นุ ญ า ต
พิจารณาค าขอ โดยผู้อนุญาตต้อง
แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานดังกล่ าว
ครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือ
ความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการ
พิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่
ต้องมีหนั งสือแจ้ ง เหตุผลหรือ
ความจ า เป็นนั้น ให้ผู้ ยื่ นค าขอ
ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นั้น หากพิจารณาในด้าน
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  จ ะ เ ป็ น
ระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระ
ต่อผู้ประกอบการในการที่ เสีย
โอกาสในการประกอบธุรกิจนาน
ถึง 60 - 120 วัน และในกรณีที่
ผู้ประกอบการกู้เงินมาลงทุน ก็จะ
มีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น อีก 60 – 
120 วัน 

พ.ศ. 2560 ก าหนดว่า ในกรณีที่
ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสาร
และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ 
และ  ผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ใน
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจ
ขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปได้ อีก ไม่ เ กิ นหนึ่ งครั้ ง 
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออก
กฎระเบียบและจัดหาเครื่องมือ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินผ่ านทางระบบ
ออนไลน์ โดยให้ลงพ้ืนที่เฉพาะ
กรณี จ า เ ป็ น  ห รื อ ก า รต ร ว จ
ภายหลังโดยให้ผู้ประกอบการ
รับรองความถูกต้อง รวมทั้งการ
ให้หน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับ
การรับรองจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (Certify Body) 
เป็นผู้ด าเนินการแทนในส่วนของ
การตรวจประ เมิน  ณ สถาน
ประกอบการ 

6) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งออก
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ .ศ . 
2559 ก าหนดว่ า  ในกรณีที่ ค า

6) ควรแก้ไขกฎกระทรวงการ
อนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 
2560 ก าหนดว่า ในกรณีที่ค า
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 169 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ขอรับใบอนุญาตและเอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดย    
ผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้ ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้
รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ใน
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจ
ขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้ง
ละไม่ เกินสามสิบวัน แต่ต้องมี
หนั งสือแจ้ ง เหตุผลหรือความ
จ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
นั้น จากข้อก าหนดในกฎกระทรวง
ในเรื่องระยะเวลา 60 วัน ซึ่งหาก
รวมถึงการสามารถขยายออกไป
อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน รวมเป็น 
120 วัน นั้น หากพิจารณาในด้าน
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  จ ะ เ ป็ น
ระยะเวลาที่นาน และเป็นภาระ
ต่อผู้ประกอบการในการที่ เสีย
โอกาสในการประกอบธุรกิจนาน
ถึง 60 - 120 วัน 

ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอ โดย   
ผู้อนุญาตต้องแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้ ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวครบถ้วน ใน
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจ
ขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปได้ อีก ไม่ เ กิ นหนึ่ งครั้ ง 
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน 

7) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

การยื่นขอรับใบอนุญาต ขอต่อ
ใบอนุญาต  การออก ใบแทน
ใ บ อ นุ ญ า ต  ก า ร ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยัง
ไม่สามารถด าเนินการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้ งหมด 
ส่ ง ผ ล ให้ ผู้ ป ร ะกอบกา ร เ พ่ื อ

7) ควรออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 12 มาตรา 20 และมาตรา 
22 ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญ ติ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 
2559 แ ก้ ไ ข ใ ห้ ก า ร ยื่ น ข อ รั บ
ใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต การช าระ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 170 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สุขภาพไม่ ได้ รับความสะดวก 
เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ไ ป ที่
หน่วยงานราชการ ท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สามารถ
ยื่ น ข อ ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความ
ส ะด ว ก  ป ร ะห ยั ด เ ว ล า แ ล ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ก่  ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต 
ผู้ด า เนินการ  ผู้ ให้บริการ โดย 
“ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ” ใ ห้ แ ก้ ไ ข 
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเ พ่ือ
สุ ขภ าพ  พ . ศ .  2560 กรณี“ผู้
ให้บริการ” ให้แก้ไข กฎกระทรวง
การอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2560 และกรณี“ผู้ให้บริการ” 
ให้แก้ ไข กฎกระทรวงการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
พ.ศ. 2560  

8) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

น้ าพุร้อนเป็นบริการเชิงสุขภาพที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจ านวน
มาก แต่ไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท
น้ าพุร้อน ดังนั้นน้ าพุร้อนแต่ละ
แห่ งจึ งมี ระดับมาตรฐานการ
ให้บริการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี
ผู้ ใช้บริ การจ านวนหนึ่ ง ได้ รั บ
อั นต ร ายต่ อ สุ ขภ าพ  และ ไม่
สามารถใช้ศักยภาพน้ าพุร้อนของ
ประเทศที่มีอยู่ใน 27 จังหวัดให้
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย 

8) ควรออกกฎกระทรวงโดยอาศัย
อ านาจตามความใน (1) ของบท
นิยามค าว่า “สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ” ในมาตรา 3 และ
ม า ต ร า  4 ว ร ร ค ห นึ่ ง  แ ห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
พ.ศ. 2559 ก าหนดให้น้ าพุร้อน 
เป็ นสถานประกอบกา ร เ พ่ื อ
สุขภาพ และออกกฎกระทรวง
ต า ม ม า ต ร า  2 6  แ ห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ  
พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานด้าน
สถานที่ ความปลอดภัย และการ
ให้บริการในสถานประกอบการ



รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 171 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือสุขภาพประเภทน้ าพุร้อนเพ่ือ
สุขภาพ 

9) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ
ใ ช้ โ ด ยสมบู รณ์ ตั้ ง แ ต่ วั นที่  1 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส่งผลให้ผู้
ค ว บคุ ม ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค ค ล จ ะ
กระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้
ค ว ามยิ นยอม ไว้ ก่ อนห รื อ ใ น
ขณะนั้น ฯ จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุ ม ช น  ที่ จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย ในขณะที่
ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น
ส่ วนใหญ่ยั งขาดความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและ
วิ ธี ปฏิ บั ติ เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไปต าม
กฎหมาย จึงอาจท าให้กระท าผิด
กฎหมายได ้

9) ควรร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล
เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และ
จัดท าแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ คคล  พ . ศ .  2 562  แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ระยะยาว   
10) พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีอายุ
ห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับ
อ นุ ญ า ต ยื่ น ค า ข อ ก่ อ น วั น ที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และ ให้ผู้รับ
อนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการ
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพรายปี 
ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ผู้ ใ ด ไ ม่ ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้ อนุญาตสั่ ง พักใช้

10) ควรแก้ไขมาตรา 15 ยกเลิก
ข้อความในวรรคสองและวรรค
สาม 
(ข้อความวรรคสอง : ผู้รับอนุญาต
ผู ้ใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตาม
วรรคหนึ ่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให ้ผู ้อน ุญาตสั่ งพักใช้
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจนกว่า
จะช าระค่าธรรมเนียม 
ข้อความวรรสาม : ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
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กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจนกว่า
จะช าระค่าธรรมเนียม ในกรณีที่
ผู้ รั บ อ นุ ญ า ต ซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใ ช้
ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับ
แต่วันสั่ งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้
อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท า
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ ส ะ ด ว ก ต่ อ ผู้
ประกอบกิจการฯ ที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมทุกปี และหากไม่
ช าระก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นการผลักให้ผู้ประกอบกิจการ
ออกนอกระบบ 

ต า ม ว ร ร ค ส อ ง ไ ม่ ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมภายในหกเดือนนับ
แต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้
อนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 

11) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
พ.ศ. 2559 เป็นต้น 

พระราชบัญญัติจะให้อ านาจแก่
คณะกรรมการ รัฐมนตรี  หรือ
อธิบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
กฎหมาย ในการออกกฎหมายรอง 
เ ช่ น  พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้อาจก่อให้เกิด
ปัญหา เนื่องจากขาดการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมและเพียงพอ ท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ออกกฎหมาย
รองเกินเลยกว่าเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ  มีการควบคุม
เข้มงวดมากเกินความจ า เป็น 
ก าหนดมาตรฐานสู ง เกินกว่ า
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
ด าเนินการได้  ก่อให้ เกิดภาระ
ต้ นทุ นแก่ ผู้ ป ร ะกอบการ  ไม่
ส อดคล้ อ ง กั บ ส ถ าน ก า ร ณ์ ที่
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม

11) ควรก าหนดหลักเกณฑ์การ
อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ร อ ง  ใ ห้ มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยอย่ า ง
ครอบคลุมและทั่ วถึ ง  เ พ่ือให้
กฎหมายรองไม่ก่อให้เกิดภาระต่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน มากเกินความจ าเป็น 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 173 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ยากล าบากจากสถานการณ์โรค 
โควิด-19 ระบาด ผู้ประกอบการ
รายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชนไม่
สามารถปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กฎหมายรอง ส่งผลให้ต้องเลิก
กิจการ สูญเสียความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น  ห รื อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 

 
2.2 ข้อเสนอแนะนโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กฎหมาย / ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ระยะเร่งด่วน   
1) การปรับปรุงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นเรื่อง
เพ่ือขอรับใบอนุญาต/ต่อ
ใบอนุญาต/ขอใบแทนต่าง ๆ  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ด้ านการท่องเที่ ยว เชิ ง
สุขภาพ ประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา 
พบว่า โดยรวมความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
2.99 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
และผู้ประกอบการร้อยละ 38.5 มี
ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ โดยปัญหาที่
พบส่วนใหญ่มาจากขั้นตอนที่มาก 
ซับซ้อน ท าให้เสียเวลานาน (ร้อย
ละ 47.3) การขาดประสิทธิภาพใน
การ ให้บริ การของหน่ วยง าน
ภาครัฐ เช่น ความล่าช้าในการ
ท างาน และขาดระบบสารสนเทศ
ในการช่วยให้การท างานมีความ
รวดเร็วมากขึ้น (ร้อยละ 24.7) 
การใช้เอกสารและหลักฐานเป็น
จ านวนมาก (ร้อยละ 22.0) ปัญหา

1) ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ป รั บป รุ ง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ภ า ค รั ฐ  โ ด ย ก า ร ท บ ท ว น
กฎระ เบี ยบและขั้ นตอนการ
ปฏิบัติ ง านในเรื่ องต่ า ง  ๆ  ให้
กระชับ มี เท่าที่จ าเป็น การใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
สารสนเทศช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การยื่น
เรื่องเ พ่ือขอรับใบอนุญาต /ต่อ
ใบอนุญาต/ขอใบแทนต่าง ๆ การ
จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือความ
สะดวกในการค้นหา การสร้างสื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย และ
น่าสนใจ เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้
มีหลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการน าระบบการ
ส ารวจข้อมูลทางออนไลน์มาใช้ใน
ก า ร ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส า ม า ร ถ
ประเมินผลการให้บริการของ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 174 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กฎหมาย / ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
(ร้อยละ 18.7) เป็นต้น  

หน่วยงาน แล้วสามารถส่งผลการ
ประเมินโดยตรงไปที่หน่วยงาน    
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  แล ะหน่ ว ย ง า น
ส่วนกลางเพ่ือให้สามารถติดตาม
การท างานของหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ ไ ด้ แบบ  Real time และ
ต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการออกใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน  

ผู้ ป ร ะกอบการท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
สุขภาพ จะต้องขอรับใบอนุญาต
ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ จ านวนมาก 
ท าให้ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน 
บางหน่วยงานต้องติดต่อหลายครั้ง 
ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
 

2) ควรพัฒนาระบบเชื่ อมโยง
ระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการออกใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  แ ล ะ
วิสาหกิจชุมชน โดยให้มีระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ก ล า ง ที่ ใ ห้
ผู้ประกอบการฯ สามารถยื่นผ่าน
ระบบกลาง และระบบกลางจะส่ง
ค า ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต  พ ร้ อ ม
เอกสารต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด าเนินการพิจารณาอนุญาต และ
ให้ผู้ ประกอบการฯ สามารถ
ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบ
กลางนี้  

3) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับบริการเชิง
สุขภาพ และจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่ น 
ก าหนดประเภทของกิจการบาง
กิจการตามที่ รั ฐมนตรี ว่ า ก าร
กระทรวงสาธารณสุขประกาศตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้เป็นกิจการที่ต้องมี
การควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น ซึ่งที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ (1) 
การประกอบกิจการ  สปาเพ่ือ

3) ควรพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล าก รขอ งอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายเกี่ยวกับบริการเชิง
สุขภาพที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ และ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวก  
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 175 
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ข้อเสนอแนะนโยบายด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กฎหมาย / ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สุขภาพ (2) การประกอบกิจการ
นวดเพ่ือสุขภาพ และ (3) การ
ประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า 
อ บ ไ อ น้ า  อ บ ส มุ น ไ พ ร  เ ป็ น 
“กิ จ ก า ร ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ
สุขภาพ” องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่
มี ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับ
กฎหมายสาธารณสุข  เ พ่ือ ให้
ส ามารถก ากับดู แล ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งมี
ปัญหาด้านการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้าน
กฎหมายสาธารณสุขและมีภารกิจ
จ านวนมาก 

ระยะยาว   
4) การจัดท าหลักเกณฑ์ให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา
บริการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น้ าพุร้อนที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานราชการ 

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทน้ า พุร้อนจ านวนมาก
กระจายอยู่ใน 27 จังหวัด ซึ่งที่
ผ่ า น ม า ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ไ ด้
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการขาดความต่อเนื่อง และ
ส่วนใหญ่อยู่ในการก ากับดูแลของ
หน่วยงานราชการ ซึ่งมีภารกิจ
หลายด้าน ท าให้การพัฒนาแหล่ง
ท่อง เที่ ยวน้ า พุร้ อนไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร 

4) ค ว ร จั ด ท า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ ห้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา
บริการแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น้ าพุร้อนที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานราชการ โดยให้ก าหนด
เงื่อนไขด้านการลงทุน การรักษา
สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ก า รศึ กษ า วิ จั ย
เกี่ยวกับน้ าพุร้อน การให้คนใน
ชุ ม ชน ได้ รั บป ร ะ โ ยชน์  ก า ร
แ บ่ ง ปั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ กั บ
หน่ วยงานที่ ก ากับดูแลแหล่ ง
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อน 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 176 
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2.3 ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ระยะเร่งด่วน   
1) การจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในสาขาท่ีขาดแคลน
อย่างเร่งด่วน 

ผลจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ท าให้สถานประกอบการสปา
และนวดแผนไทยจ านวนมากต้อง
ปิดกิจกรรม และเลิกจ้างพนักงาน
นวด ท าให้พนักงานต้องหางาน
และอาชีพใหม่ ซึ่ งบางส่วนไม่
ประสงค์ที่ จ ะกลั บมาท า งาน
พนักงานนวดอีก และบางส่วนไป
ท างานในต่างประเทศ ท าให้เมื่อ
สถานประกอบการสปาและนวด
แผนไทยกลับมาเปิดให้บริการ
ใหม่หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 
คลี่คลายลง เกิดปัญหาขาดแคลน
พนักงานนวด เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินธุรกิจและส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) ควรจัดท า โครงการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวในสาขาที่ขาดแคลน
อย่างเร่งด่วน เช่น พนักงานนวด
ในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใน
ปริมาณที่เพียงพอเพ่ือรองรับการ
กลับมาเปิดให้บริการของธุรกิจส
ปาและนวดแผนไทย เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

2) การจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาโรงแรมให้เป็น
โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ 

ผลจากการระบาดของโรคโควิด-
19 และแนวโน้มของนักท่องเที่ยว
ที่สนใจบริการด้านสุขภาพมากขึ้น 
ท าให้โรงแรมจ านวนหนึ่งมีความ
สนใจที่จะปรับปรุงกิจการให้เป็น
โ ร ง แ ร ม ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ 
(Wellness hotel) แ ต่ ข า ด
ความรู้ ความเข้ า ใจในวิ ธี การ
ด าเนินการ และขาดเงินทุนใน
การปรับปรุงกิจการ  

2) ควรจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาโรงแรมให้เป็นโรงแรม
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดให้มีที่
ปรึกษาเพ่ือให้ความรู้และเป็น 
พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาเป็นโรงแรม
ส่งเสริมสุขภาพ และให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านการตลาด รวมทั้ง
ร่วมมือกับธนาคารของรัฐ ในการ
สนั บ สนุ น ด้ า นสิ น เ ชื่ อ อั ต ร า
ดอกเบี้ยต่ าแก่โรงแรมที่เข้าร่วม
โครงการ และกรมสนับสนุน
บริการสุ ขภาพอาจพิจารณา
ทบทวนผ่อนปรนหลัก เกณฑ์
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
เ พ่ือให้สามารถปรับปรุ ง เป็น
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 177 
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ โดยไม่
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ 

3) การจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้สู่ระดับเชิง
พาณิชย์ 

จากการลง พ้ืนที่ รั บ ฟั งความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการใน
ระดับพ้ืนที่ทุกภูมิภาค 12 จังหวัด 
พบว่าประเทศไทยมีทรัพยากรที่
สามารถน ามาพัฒนาเ พ่ือเป็น
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวจ านวนมาก กระจายอยู่
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เช่น 
น้ าพุร้อน เกลือคุณภาพ โคลน
คุณภาพ อาหารสุขภาพ ต ารับยา
แพทย์แผนไทย สมุนไพร เป็นต้น 
แต่ขาดการรวบรวม คัดเลือก 
วิจัยและพัฒนาให้เป็นสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพและสร้างความ
เชื่ อมั่นต่อผู้ บริ โภค ท า ให้ภูมิ
ปัญญาเหล่านี้บางส่วนสูญหายไป
กับตัวบุคคล บางส่วนถูกน าไป
วิ จั ยต่อยอดและจดทะเบี ยน
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยบุคคล
อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของภูมิปัญญาทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ  

3) ควรด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้สู่ระดับเชิงพาณิชย์ 
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานวิจัยในสถาบันการศึกษา
ภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการ
รวบรวม คัดเลือก ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ นค้ า และบริ ก า รที่ มี
ศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ 

4) การจัดท าโครงการต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ระดับชุมชน 

โดยที่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ มักมีข้อจ ากัดในด้าน
การขาดต้นแบบในการน าไปปรับ
ใช้เ พ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุ ข ภ า พ ที่ ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว ดังนั้นส่วนใหญ่จึง
มักด าเนินการตามความคิดเห็น
ของผู้น าหรือสมาชิกกลุ่มหรือการ

4) ควรจัดท าโครงการต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาต้นแบบที่
เหมาะสมในระดับชุมชนหรือ
ระดับ พ้ืนที่  ซึ่ งนอกจากการ
พัฒนาเชิงกายภาพแล้วจะต้อง
ครอบคลุมถึงด้านการบริหาร
จัดการและการตลาดด้วย เพ่ือให้
ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 
น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
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ลอกเลียนแบบ ท าให้ไม่สามารถ
ดึงศักยภาพของพ้ืนที่ออกมาได้
เท่าท่ีควร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน จึงมีการเรียกร้อง
ให้ ภ าครั ฐจั ดท าต้ นแบบการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ระดับชุมชน น าไปเป็นต้นแบบใน
การปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
พ้ืนที ่

ในแต่ละชุมชนหรือแต่ละพ้ืนที่  
โดยมีการจัดท าคู่มือและวิธีการ
วิ เ คราะห์ ศั กยภาพและแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในระดับชุมชน รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการและ
การด าเนินการด้านการตลาด 
เพ่ือขยายผลแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพระดับชุมชนให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  แ ล ะ
วิสาหกิจชุมชน  

ระยะยาว   
5) การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาก าลังแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส าคัญของ
ประเทศ ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ท าให้แรงงานจ านวน
มากเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน 
จึงเกิดการขาดแคลนแรงงานใน
ธุรกิจประเภทสปาและนวดแผน
ไทย และยังมีธุรกิจสุขภาพอีก
หลายประเภทที่ควรส่งเสริมให้
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  แ ต่
ปัจจุบันยังขาดทิศทางการพัฒนา
ก าลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพของ
อุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพในระยะยาว 

5) ควรจัดท ายุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ก า ลั ง แ ร ง ง า น ใ น
อุตส าหกร รมท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สุขภาพ โดยครอบคลุม (1) การ
พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน/
มาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพ 
และหลักสูตรเฉพาะด้านส าหรับ
บุ ค ล า ก ร ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (2) ผลิต
และพัฒนาบุคลากรในต าแหน่ง
ง า น ห ลั ก ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และ (3) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิต
และพัฒนาก าลังคนเฉพาะทางใน
อุ ตส าหกร รมท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สุขภาพ 

6) การจัดท าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาแพทย์แผนไทยให้

ประเทศไทยมีภูมิปัญญาด้าน
แ พท ย์ แ ผ น ไท ย  ร ว ม ทั้ ง พื ช

6) ควรด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาแพทย์แผนไทยให้
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สามารถพัฒนาบริการและ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย 

สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพจ านวน
มาก ซึ่งจ านวนหนึ่งได้ถูกบุคคล
อ่ื น น า ไ ป ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ จ ด
สิทธิบัตร ท าให้เจ้าของภูมิปัญญา
ที่แท้จริ ง เสียสิทธิ์  นอกจากนี้  
บางส่วนขาดการถ่ายทอดเพ่ือ
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ท าให้
สูญหายไปพร้อมกับหมอพ้ืนบ้าน 
และบางส่วนมีข้อจ ากัดในการ
พัฒนา เป็ น เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

ส า ม า ร ถ พั ฒ น า บ ริ ก า ร และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ก ฎ ห ม า ย           
การศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อต ารับยาและ
สามารถน าไปจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งการช่วยเหลือให้
เจ้าของภูมิปัญญาสามารถจด
สิทธิบัตร ตลอดจนพิจารณาออก
ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้
ชาวต่างชาติมีการน าภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทยไปวิจัยและจด
สิทธิบัตร 

7) การปรับรูปแบบการพัฒนาโดย
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ของแต่ละ
จังหวัด 

การ พัฒนาการท่ อ ง เที่ ย ว ให้
สั มฤทธิ์ ผ ลจ า เป็ นต้ อ งมี การ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ที่การส่ง เสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐซึ่ง
ด าเนินการในรูปแบบโครงการมี
ร ะ ย ะ เ ว ล า จ า กั ด  ซ้ า ซ้ อ น 
งบประมาณจ ากัด และมักขาด
ความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
ท าให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและมักไม่
ยั่งยืน 

7) ควรปรับรูปแบบการพัฒนา
โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด้ า นก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ของแต่ละ
จังหวัด ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งวาง
กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในพื้นที่ ร่วมกัน โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนาผ่านโครงการที่ริเริ่มและ
ด าเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่ง
ควร เป็นชุด โครงการที่ มี ก าร
ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 2-3 
ปี โดยภาครัฐท าหน้าที่สนับสนุน
งบประมาณ ก ากับติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการประสาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้
การสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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8) การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ประกอบการใน
ระดับพ้ืนที่ 

ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และวิสาหกิจชุมชน ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า
ร้อยละ 42.8 ไม่ เคยเข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรมใด  ๆ ของ
ภาครัฐ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ไม่ทราบว่ามีโครงการ/กิจกรรม 
สูงถึงร้อยละ 71.9 สะท้อนให้เห็น
ถึงการประชาสัมพันธ์ที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ ท าให้บางส่วนขาด
โอกาสในการพัฒนา 

8) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้ประกอบการในระดับ
พ้ื น ที่  เ ช่ น  ส ม า พั น ธ์  SME 
ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด  ส ภ า
อุตสาหกรรมจังหวัด กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน 
องค์การบริการส่วนต าบล เป็น
ต้ น  ในการจั ดท า ฐ านข้ อมู ล
ผู้ประกอบการวิสาหิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ในระดับ พ้ืนที่  เ พ่ือใช้
ส า ห รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการและ
กิจกรรมของภาครัฐ โดยจัดท า
เ ป็ น  LINE ก ลุ่ ม , ก ลุ่ ม บ น 
Facebook ห รื อ  Application 
ส าหรับรวบรวมโครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น 

9) การจัดท าโครงการส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ผลจากการส ารวจผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และวิสาหกิจชุมชนด้านการ
ท่อง เที่ ยว เชิ งสุ ขภาพ พบว่ า    
ร้ อ ย ล ะ  8 9 . 2  มี ปั ญห าหรื อ
อุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ โดยปัญหาอันดับแรก 
ด้านการเงิน (ร้อยละ 54.3) ด้าน
การตลาด (ร้อยละ 42.0) ด้าน
การเข้าถึงสินเชื่อในระบบ (ร้อย
ละ 10.1) เป็นต้น 

9) ควรด าเนินโครงการส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการ
ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว มมื อ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันการเงินของภาครัฐ กับ
หน่วยงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ในการบูรณาการ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการฯ ในด้านการตลาด 
การผลิต  การบริหารจัดการ     
เป็นต้น เข้ากับการเพ่ิมโอกาส
การรับสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขว่า
ผู้ ป ระกอบการฯ  ที่ มี ผลการ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 181 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาที่ผ่านการประเมินจะได้รับ
ก า ร พิ จ า ร ณ า สิ น เ ชื่ อ อั ต ร า
ดอกเบี้ยต่ า เงื่อนไขผ่อนปรน 
จากสถาบันการเงินที่ เข้าร่วม
โครงการ 

10) การจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการรวบรวมและ
น าเสนอบริการเชิงสุขภาพของ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ สมุนไพร ภูมิปัญหา
แ พท ย์ แ ผ น ไท ย แ ล ะอ า ห า ร
สุขภาพ ที่สามารถพัฒนาเป็น
บริการเชิงสุขภาพที่หลากหลาย
เป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่วน
ใ ห ญ่ ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  แ ล ะ
วิสาหกิจชุมชน ที่มีข้อจ ากัดด้าน
การตลาด ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่
ส่งผลต่อการขาดเงินทุนในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว จึงมีการร้องขอให้
ภาครัฐช่วยด้ านการตลาดใน
รูปแบบของทางออนไลน์และงาน
แสดงสินค้าต่ าง  ๆ ในขณะที่
นักท่องเที่ยวที่สนใจใช้บริการ ก็
ไม่ สามารถเข้ าถึ งบริ การ เชิ ง
สุขภาพเหล่านี้ ได้อย่างสะดวก
และครอบคลุมทุกประเภท 

10) ควรจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็น
ศู นย์ กล า งการ รวบรวมและ
น าเสนอบริการเชิงสุขภาพของ
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดย
เว็บไซต์ต้องได้รับการออกแบบให้
สวยงาม น่าใช้ สะดวกในการใช้ 
ประสิทธิภาพสูง สามารถแสดง
และค้นหาบริการเชิงสุขภาพ
ภาย ใต้ เ งื่ อ น ไ ข ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
ประเภทบริการ พ้ืนที่ ระดับราคา 
มาตรฐาน รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายใต้ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยต้องจัดให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์  ท า
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ล า ด 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ช่ ว ย เ ห ลื อ
สนับสนุนผู้ประกอบการในการ
น าบริการเชิงสุขภาพขึ้นบนระบบ 
รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการให้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง  

11) การจัดท าสื่อส าหรับการ
เรียนรู้ที่เข้าใจง่ายส าหรับกลุ่ม 
ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

จากการรับฟังความคิดเห็นใน
หลายเวทีมีการกล่าวถึงปัญหา
อุปสรรคในการขอใบอนุญาต อย. 
ทั้งในด้านการขาดความรู้ความ

11) ควรจัดท าสื่ อส าหรับการ
เรียนรู้ที่ เข้าใจง่ายส าหรับกลุ่ม    
ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 
รวมทั้งจัดท าต้นแบบที่สามารถ
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 182 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เข้ า ใจ เกี่ ยวกับกฎเกณฑ์และ
ม า ต ร ฐ า น  ท า ใ ห้ ก า ร ข อ
ใบอนุญ าตต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล านาน 
ในขณะที่หากจ้างผู้ ให้บริ การ
ด าเนินการก็จะรวดเร็ว สะท้อน
ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ช่ อ ง ว่ า ง ร ะ ห ว่ า ง
สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญาตและผู้ประกอบการ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ในด้าน
การสื่อสารและการขาดเครื่องมือ
ที่จะท าให้ผู้ประกอบการ SME 
และวิสาหกิจชุมชน สามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายด้วยตนเอง 

น าไปปรับใช้ ได้ ง่ าย และการ
จัดท าหลักสูตรการเรียนทาง
อ อ น ไ ล น์ ใ ห้ ผู้ ส น ใ จ ข อ รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต ไ ด้ เ รี ย น รู้ ก่ อ น
ด า เนิ นการลงทุนหรื อจั ดท า
เอกสารขอรับใบอนุญาต  

12) การประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้แก่ผู้ใช้บริการในกิจการ 
สปาและกิจการนวดเพื่อ
สุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต 

โดยที่ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
สปา และผู้ประกอบการนวดแผน
ไทย จ านวนมากที่หลีกเลี่ยงการ
ขอรับใบอนุญาตตามพระราช 
บัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ .ศ . 2559 มีการแอบ
แฝงขายบริการทางเพศ และใช้
พนักงานบริการนวดที่ไม่ผ่านการ
อบรมตามหลักสู ตรของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ และ
สร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทสปา
และนวดแผนไทย 

12) ควรประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้แก่ผู้ใช้บริการในกิจการสปา
และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพที่
ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ม
สนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการ
จั ดท า ต ร าสัญลั กษณ์ เ พ่ื อ ให้
ผู้ ใช้บริ การสามารถแบ่ งแยก
ระหว่างกิจการสปาและกิจการ
น ว ด เ พ่ื อ สุ ข ภ า พ ที่ ไ ด้ รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต  กั บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ใ บอนุญ าต  เ พ่ื อ ให้ ส าม า รถ
เลือกใช้บริการ และสะดวกต่อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมาย รวมทั้งการร่วมมือกับ
องค์กรผู้ประกอบธุรกิจสปาและ
นวด ในการจัดท าเครื่องหมาย
มาตรฐานส าหรับผู้ ประกอบ
ธุรกิจสปาและนวดที่ผ่ านการ
ประเมินตามมาตรฐาน 

13) การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสียลง

จากความเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

13) ควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการปล่อยน้ าเสียลงทะเล
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 183 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประเด็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ทะเลในจังหวัดชายทะเลใน
ภาคใต้ 

ในจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเล ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจุบันยังมีการ
ป ล่ อ ย น้ า เ สี ย ที่ เ กิ น ก า ลั ง
ความสามารถในการบ าบัดของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของจังหวัดลง
ทะเล และมีร้านอาหารจ านวน
หนึ่ ง ที่ ป ล่ อยน้ า เ สี ย ล งทะ เล 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและท าลายทรัพยากร
ทางทะเล ซึ่งยืนยันได้จากในช่วง
เกิด โรคโควิด -19 ท า ให้ ธุ รกิจ
ท่องเที่ยวหยุดชะงักลง พบว่ามี
คลองที่ติดกับทะเลมีสภาพที่ดีขึ้น
มาก ทั้งสีกลิ่น และสัตว์น้ า 

ในจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ส านักวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ ก 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
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