หมวด
แผนงานที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
9. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทยแผนไทย
31. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย
จังหวัดเปาหมาย
54. อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับ
มาตรฐานการทองเที่ยว
สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ หมายถึ ง สถานที่ ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2559 ดังตอไปนี้
กิจ การสปา อัน ไดแก บริการที่เกี่ ยวกั บการดู แลและเสริมสรางสุ ขภาพโดยวิ ธีการ
บํ า บั ด ด ว ยน้ํ า และการนวดร า งกายเป น หลั ก ประกอบกั บ บริ ก ารอื่ น ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงอีกอยางนอยสามอยาง เวนแตเปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ํา นวดหรืออบตัวที่เปนการใหบริการในสถานอาบน้ํา นวด
หรืออบตัวตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ยกเวนการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อ
เสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หนวยงานสาธารณสุขของหนวยงานภาครัฐ และการ
นวด/การอบตัวที่เปนบริการในสถานอาบน้ําตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
มาตรฐานการทองเที่ยว หมายถึง มาตรฐานการใหบริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และมีมาตรฐานการใหบริการตาม
วิ ถีค วามปกติ ใหม (new normal) ได แก การเว น ระยะห าง การลา งมือ กอนและหลัง การ
ให บ ริ ก าร การสวมหน า กากอนามั ย ขณะให บ ริ ก าร เป น ต น เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให แ ก
ผูรับบริการในจังหวัดทองเที่ยวเปาหมายเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับมาตรฐานการทองเที่ยว
หมายถึง อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับการสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนทั้งในดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หรือการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให
มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสามารถยื่นขอเปดกิจการตามที่กฎหมายกําหนดและมีมาตรฐานการ
ทองเที่ย วตามวิถีความปกติใหม (new normal) ทั้ งนี้การเพิ่มขึ้ นรอยละ 5 คิดจากจํ านวน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรนในชวงที่มีการระบาดของ
โรคโควิด 19 ในป 2563
ผานเกณฑมาตรฐานทองเที่ยว หมายถึง สถานประกอบการในจังหวัดทองเที่ยวเปาหมายที่ผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และมีมาตรฐานการใหบริการตามวิถีความปกติใหม
(new normal) เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการ

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
วัตถุประสงค
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนดและเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสรางรายไดใหกับ
ประเทศในพื้นที่ทองเที่ยวเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ทองเที่ยวเปาหมาย มีจํานวน 5 จังหวัด
ซึ่งเปนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรนในชวงที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ทองเที่ยวเปาหมาย จํานวน 5 จังหวัด รวม 526 แหง ดังนี้

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

1) ภูเก็ต มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรนในชวง
ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จํานวน 80 แหง
2) ชลบุรี มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรนในชวง
ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จํานวน 204 แหง
3) สุราษฎรธานี มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอน
ปรนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จํานวน 138 แหง
4) เชียงราย มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรน
ในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จํานวน 50 แหง
5) บุรีรัมย มีจํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรน
ในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จํานวน 54 แหง
อัตราการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดรับมาตรฐานการทองเที่ยว ในพื้นที่
ทองเที่ยวเปาหมาย จํานวน 5 จังหวัด เพิ่มขึ้น รอยละ 5 โดยประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม คิดเปนจํานวนในป 2564 เทากับ 27 แหง
แบบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผาน ฐานขอมูลระบบสารสนเทศกองสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ http://spa.hss.moph.go.th
1. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
A = จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ไดมาตรฐานทองเที่ยวในพื้นที่
ทองเที่ยวเปาหมาย ในปงบประมาณ 2564
B = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปดใหบริการตามมาตรการผอนปรนในชวงที่มี
การระบาดของโรคโควิด 19 ในปงบประมาณ 2563 (จํานวน 526 แหง)
จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไดมาตรฐานทองเที่ยว
= (A/B) x 100
ทุกไตรมาส

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2560
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

ป 2561

ป 2562

ป 2563
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

ป 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
-กําหนดหลักเกณฑการ
รอยละ 3
รอยละ 4
รอยละ 5
ประเมิน
-สงเสริมพัฒนาตามเกณฑ
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดใหมป 2564 ไมมีเกณฑการประเมินเดิม/เก็บขอมูลการดําเนินงานแบบสะสม
วิธีประเมินผล
ประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนด
เอกสารสนับสนุน
1. คูมือแนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
3. หนังสือเอกสารความรูผูดําเนินการสปา
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
Data
2561
2562
2563
หมายเหตุ : เปนตัวชี้วัดใหมป 2564 ไมมีขอมูลพื้นฐานเดิม
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ ชื่อ-นามสกุล นางสาวเปรมปวีร บุณยาพรทรัพย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูประสานงานตัวชี้วัด โทรศัพทที่ทํางาน 02-1495642
โทรศัพทมือถือ 063-8458287
โทรสาร 02-1495642
อีเมล planspa2019@gmail.com
สถานที่ทํางาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หนวยงานประมวลผลและ ชื่อ-นามสกุล นางสาวเปรมปวีร บุณยาพรทรัพย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
จัดทําขอมูล
โทรศัพทที่ทํางาน 02-1495642
โทรศัพทมือถือ 063-8458287
(ระดับสวนกลาง)
โทรสาร 02-1495642
อีเมล planspa2019@gmail.com
สถานที่ทํางาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูรับผิดชอบการรายงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวภรณ แนวจําปา
ผลการดําเนินงาน
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โทรศัพทที่ทํางาน 02-1495642
โทรศัพทมือถือ 087-9794664
โทรสาร 02-1495642
อีเมล suwa_porn@yahoo.com
สถานที่ทํางาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

