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กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

แบบประเมินตนเอง 
รางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thai Premium Awards , NTP AWARDS) 

ชื่อสถานประกอบการ........................................................................... สถานที่ตั้งเลขที่...................ถนน.............................
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.......................... 
พ้ืนที่ให้บริการ...................................ตารางเมตร 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ................................................................โทรศัพท์.................................. .โทรสาร................................. 
ประเภทกิจการ        สปา           นวดเพ่ือสุขภาพ           นวดเพ่ือเสริมความงาม 
มาตรฐานที่ 1 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบาย วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพมีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความประทับใจ
ในการให้บริการครบทั้ง ๕ มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ ได้แก่ 1) อาคารสถานที่ 2) การเข้าถึง 
3) สิ่งอ านวยความสะดวก 4) ความปลอดภัย และ 5) สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

1. อาคารสถานที่ 
1 อาคารมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย     
2 ป้ายสถานประกอบการที่มองเห็นได้ชัดเจน     
3 ป้ายสถานประกอบการมีเอกลักษณ์เฉพาะ และบ่งบอกถึง

ความเป็นไทย 
    

4 วัสดุที่ใช้ท าป้ายสถานประกอบการมีส่วนที่มาจากธรรมชาติ     
5 ป้ายสถานประกอบการมีความสวยงาม     
6 ป้ายชื่อสถานประกอบการ มีภาษาต่างประเทศก ากับ     
7 รูปแบบการตกแต่งร้านมีแนวคิดเฉพาะและชัดเจน 

มีเรื่องราว 
    

8 มีป้ายข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
ที่จ าเป็น นอกเหนือจากป้ายข้อความภาษาไทย 

    

9 การตกแต่งร้านมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีอัตลักษณ์
ตามถ่ินที่ตั้งของสถานประกอบการ 

    

10 มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งร้าน     
11 พ้ืนที่ให้บริการแต่ละบริการมีความเป็นสัดส่วน และเหมาะสม

กับลักษณะของบริการ 
    

12 มีการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานในระบบต่างๆของอาคาร     
13 มีระบบระบายน้ าทิ้งจากอาคารที่ด ี     

2. การเข้าถึง 
14 ลูกค้าสามารถมองเห็นป้ายสถานประกอบการได้ชัดเจน 

แม้ในเวลามืดหรือตอนกลางคืน 
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15 ทางเข้าอาคารมองเห็นอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวาง     
16 มีป้ายบอกทางในสถานประกอบการที่ชัดเจน     
17 มีเส้นทางหรือถนน เข้าถึงสถานประกอบการได้อย่างสะดวก     
18 มีทางเดินเข้าถึงอาคารได้อย่างสะดวกปลอดภัย     
19 มีทางลาดที่รถเข็นนั่งเข้า - ออกสถานประกอบการได้     

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
20 มีที่นั่งพักคอยในจ านวนที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ     
21 มีที่จอดรถส าหรับลูกค้า สะดวก เพียงพอและปลอดภัย     
22 มีที่จอดรถส าหรับรับส่งคนพิการหรือผู้สูงอายุ     
23 มีน้ าดื่มท่ีสะอาดให้บริการ     
24 มีบริเวณหรือห้องส าหรับเก็บผ้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆที่สะอาดเหมาะสมเพียงพอและเป็นสัดส่วน 
    

25 มีห้องน้ าแยกชายหญิงเป็นสัดส่วน สะอาด     
26 มีห้องน้ าส าหรับลูกค้าโดยเฉพาะไม่รวมกับห้องน้ าของ

พนักงาน  
    

27 ห้องน้ าทุกห้องมีความสะอาด มีสบู่เหลวล้างมือ มีผ้าเช็ดมือ
และลักษณะอ่ืนๆถูกหลักสุขาภิบาล 

    

28 มีห้องพักและพักผ่อนของพนักงานหรือผู้ให้บริการที่เพียงพอ
เหมาะสม 

    

29 มีห้องน้ าที่เอ้ือต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ     
30 มีอ่างล้างมือในต าแหน่งที่เหมาะสม     

4. ความปลอดภัย 
31 มีกล้องวงจรปิดบริเวณต้อนรับและที่จอดรถ     
32 ผิวพ้ืนและผิวทางเดินภายในอาคารเรียบสะอาด ไม่ลื่น     
33 มีระบบดับเพลิงที่เพียงพอและเหมาะสม     
34 มีเครื่องมือหรือระบบแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน เพ่ือแจ้งเหตุหรือ

ขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
    

35 มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น     
36 มีเส้นทางหนีไฟที่ชัดเจน     
37 มีการเตือนและระบบป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน

ผู้รับบริการ 
    

38 มีระบบแสงสว่างฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าหลักดับ     
39 มีข้อก าหนดส าหรับผู้ รับบริการเพ่ือไม่ให้ เกิดปัญหาต่อ

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
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5. สิ่งแวดล้อม 
40 มีเสียงดนตรีที่เหมาะสมและท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 

 
    

41 ภายในสถานประกอบการ มีการตกแต่งให้มีบรรยากาศ 
ที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 

    

42 ภายในสถานประกอบการมีกลิ่นที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย     
43 อุณหภูมิภายในสถานประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ 

มีความเหมาะสม 
    

44 มีระบบระบายที่เหมาะสมลดกลิ่นอับภายในอาคาร     
45 มีระบบแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม     
46 สถานประกอบการมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน     
47 มีบริเวณ พื้นท่ีหรือห้องพักส าหรับพนักงานที่สะอาด  

เป็นสัดส่วนและเพียงพอ 
    

48 มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ     
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร 

ค าอธิบาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัยและประทับใจ ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการ 
และ 2) พนักงานต้อนรับ (Spa Receptionist/ Guest Relations Officers) ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

1. ผู้ให้บริการ 
1.1 คุณสมบัติการฝึกอบรม 

1 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 
ได้รับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

    

2 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
บริการนวดไทยต้องได้รับวุฒิบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพตั้งแต่ 
150 ชั่วโมงข้ึนไป 

    

3 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
บริการนวดฝ่าเท้าต้องได้รับวุฒิบัตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ
60 ชั่วโมง 

    

4 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
บริการนวดน้ ามันต้องได้รับวุฒิบัตรนวดน้ ามันหอมระเหย 
150 ชั่วโมง 
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5 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับ
วุฒิบัตรที่เฉพาะด้านของการให้บริการนอกเหนือจาก
หลักสูตรการนวดไทย นวดฝ่าเท้า นวดน้ ามันหอมระเหย 

    

6 ผู้ ให้บริการทั้ งหมดต้องผ่านการปฐมนิเทศของสถาน
ประกอบการก่อนเริ่มงาน  

    

7 ผู้ ให้บริการทั้ งหมดได้ เข้าร่วมการอบรมความรู้ เรื่อง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม 

    

8 ผู้ให้บริการทั้งหมดต้องเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นเพ่ือความ
มัน่ใจในความรู้และมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

    

9 ผู้ให้บริการทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแล
ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

    

1.2 ภาษา 
10 ผู้ให้บริการทั้งหมดสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการในการ

แนะน าบริการ รายละเอียดของเมนู การซักถามข้อมูล
สุขภาพของลูกค้าที่จ าเป็น ข้อแนะน าอ่ืนๆ ได้อย่างดี และ
ประทับใจ 

    

1.3 การปฏิบัติงาน 
11 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ

สามารถให้บริการทุกรายการบริการได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
ตามมาตรฐานการบริการและให้บริการที่ประทับใจ 

    

12 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ   
มีการให้บริการตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
สนใจ เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ และถูกสุขอนามัยตลอดเวลา 

    

13 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ
ตลอดเวลา และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย 

    

14 มีผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านความ
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ผู้ รับบริการหากเกิดปัญหาจากการใช้ อุปกรณ์และ
ผลิ ตภัณฑ์ต่ า งๆ  ได้ ทั นท่ ว งที  และสามารถติ ดต่ อ
ป ร ะส าน ง านกั บ หน่ ว ย ง าน อ่ืน เ พ่ื อส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย สู่
สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ    

    

1.4 บุคลิกภาพ 
15 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ

ต้องมีบุคลิกภาพ การแต่งกายที่สะอาด เหมาะสมกับหน้าที่
และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ งานของสถาน
ประกอบการ 
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1.5 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
16 ผู้ให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพมี

การติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมทั้งในและ
ภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

    

2. พนักงานต้อนรับ 
2.1 คุณสมบัติ 
17 พนักงานต้อนรับทั้ งหมดจบการศึกษาตั้ งแต่ ระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริการมากกว่า 1 ปี  

    

2.2 ภาษา 
18 พนักงานต้อนรับสามารถสื่อสารภาษาไทยได้คล่องแคล่ว 

ชัดเจน พนักงานต้อนรับความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
พอใช้ พนักงานต้อนรับอย่างน้อย ๑ คน มีทักษะการ
สื่อสาร สามารถแนะน าส่งเสริมการขาย ให้ข้อมูลด้าน
สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพและบริการที่จัดเตรียม
กับผู้รับบริการได้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถสร้างความประทับใจ
เพ่ิมข้ึนด้วยการใช้ภาษาอ่ืนๆ ได้ตามสมควร 

    

2.3 การปฏิบัติงาน 
19 พนักงานต้อนรับทั้งหมดสามารถให้การต้อนรับและบริการ

ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อน
น้อม ตรงตามขั้นตอนที่สถานประกอบการก าหนดไว้ และ
เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ   

    

20 พนักงานต้อนรับสามารถให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริการได้อย่างชัดเจน และสามารถให้ข้อมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม น่าเชื่อถือ 

    

21 พนักงานต้อนรับทั้ งหมด มีประสบการณ์ด้ านควา ม
ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือ
ผู้ รับบริการหากเกิดปัญหาจากการใช้ อุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทันท่วงทีและสามารถติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยสู่สถานพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็ว 

    

2.4 บุคลิกภาพ 
22 พนักงานต้อนรับทั้งหมดในสถานประกอบการนวดเพ่ือ

สุขภาพต้องมีบุคลิกภาพ การแต่งกายที่สะอาด เหมาะสม
กับหน้าที่และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานประกอบการ 
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กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

2.5 การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
23 พนักงานต้อนรับมีส่วนร่วมการบริหารจัดการสถาน

ประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ ดูแลความเรียบร้อยของ
สถานที่ และพัฒนาคุณภาพการบริการทุกด้าน ตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณกุศลต่างๆ ตามสมควร 

    

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ 

ค าอธิบาย วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริการของสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานแบบไทย ประกอบด้วย   
4 เกณฑ์ ได้แก่ 1) รายการการบริการ  2) คู่มือการให้บริการ  3) กระบวนการให้บริการ 4) จ านวนผู้ให้บริการ      
ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

1. รายการการบริการ 
1 มีรายการบริการ แสดงเวลาที่ใช้ ราคา รายละเอียดการ

บริการพอสังเขป ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ       
มีการจัดพิมพ์เรียบร้อย 

    

2 มีรายการการนวดแบบไทยจ านวนอย่างน้อย 3 รายการ 
นวดไทย นวดประคบ และนวดฝ่าเท้า  

    

3 มีรายการบริการนวดไทยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างน้อย 1 
รายการ (signature menu) 

    

4 มีรายการบริการเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ อย่างน้อย 2 รายการ  

    

5 มีรายการการนวดแบบตะวันออกหรือแบบตะวันตกอย่าง
น้อย 1 รายการ 

    

6 มีการรายการบริการอ่ืนๆ เช่น การบริการผิวกาย (Body 
Treatment) การบริการผิวหน้า (Facial Treatment)  
และการใช้ศาสตร์อย่างน้อย 2 รายการ  และบริการอ่ืนๆ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

    

2. คู่มือการให้บริการ 
7 มีคู่มือการให้บริการทุกรายการอย่างละเอียดครบทุก

ขั้นตอน 
    

8 มีระบบพัฒนาคู่มือให้เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินผลการ
ให้บริการและน ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 

    

9 มีการก าหนดระเบียบหรือกฎการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและ
มีการประเมินผลและน ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดี
ขึ้น 

    

3. กระบวนการให้บริการ 
10 การบริการจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือการให้บริการ     

แต่ละรายการบริการ และถูกสุขอนามัย 
    

11 มีการสอบถามภาวะสุขภาพตามระบบคัดกรองก่อนการให้บริการ     
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ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

12 มีการบริการเครื่องดื่มสมุนไพร เ พ่ือสุขภาพ และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับคุณประโยชน์ อย่างน้อย 2 รายการ 

    

13 มีระบบการนัดหมายผู้รับบริการ การยกเลิกการนัดหมาย 
และการช าระค่าบริการที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐาน มีการ
ประเมินผล และน าผลที่ได้มาปรับปรุงระบบ 

    

14 มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าระหว่างการรับบริการ 
มีคู่มือภาษาไทย และมีการประเมินระบบและการปรับปรุงระบบ
การดูแลความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

    

4. จ านวนผู้ให้บริการ 
15 สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพต้องมีผู้ให้บริการในจ านวน

พอเพียงและเหมาะสมกับการให้บริการ 
    

มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ค าอธิบาย วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าของสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ จัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยไว้ส าหรับผู้รับบริการ ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานประกอบการมีฉลากและข้อมูล     
ทีจ่ าเป็นครบถ้วน ตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

    

2 ผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้ ในสถานประกอบการมี การคั ดสรร        
มีอัตลักษณ์ และมีความเป็นไทย 

    

3 ไม่มีการจ าหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อข้อก าหนด
ของกฎหมาย  

    

4 
 

มีระบบเฝ้าระวังก ากับเรื่องอายุของผลิตภัณฑ์ ไม่พบ
ผลิตภัณฑ์หมดอายุ 

    

5 ผลิตภัณฑ์ที่สถานประกอบการเป็นผู้แบ่งเพ่ือใช้ส าหรับ
ให้บริการต้องมีกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สะอาดและเก็บไว้ในที่
สะอาด มิดชิด เป็นสัดส่วน สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีฉลากและข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ 

    

6 มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
สม่ าเสมอ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีเอกสารบันทึก
การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ ์

    

7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ มีความปลอดภัยที่
น่าเชื่อถือได้ และมีคู่มือการใช้งานครบถ้วน 
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8 มีระบบการดูแลความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการให้บริการ เช่น อ่างล้างมือ ห้อง
อาบน้ า ตู้เก็บเสื้อผ้าของผู้รับบริการ เก้าอ้ี ผ้าคลุมเตียง 
ปลอกหมอน เป็นต้น ให้มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และมีผู้รับผิดชอบดูแลประจ า 

    

9 เตียงนวดไทยหรือพ้ืนยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.0 
เมตร เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 x 1.8 เมตร และมีที่
ว่างระหว่างเตียงหรือที่ว่างระหว่างเบาะนวดห่างกันไม่น้อย
กว่า 0.8 เมตร 

    

10 หมอน ที่นอน ท าด้วยวัสดุหนังเทียมหรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืน
ที่ซักท าความสะอาดได้  

    

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กร การติดตามและประเมินผล 

ค าอธิบาย วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 

ล าดับ เกณฑ์การตรวจประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกเพิ่มเติม 
มี มีบางส่วน ไม่มี 

1 มีแผนการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ เช่น แผนการตลาด
และประชาสัมพันธ์ แผนการเงินและแผนด้านก าลังคน 

    

2 มีสายงานการบังคับบัญชาชัดเจนเ พ่ือส่ ง เสริมให้ เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

    

3 มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่พนักงาน (job descriptions) ที่ชัดเจน
ตามต าแหน่งงาน 

    

4 มีระบบการว่าจ้างและผลตอบแทนชัดเจน     
5 มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่าง

ชัดเจนและครอบคลุม 
    

6 มีระบบการจัดท าแผนธุรกิจ และมาตรการประเมินผลการ
ประกอบการที่ได้มาตรฐานสากล 

    

7 มีที่เก็บทรัพย์สินของมีค่า ของผู้รับบริการที่ปลอดภัย เช่น              
มีตู้ล๊อคเกอร์ บริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือตู้เซฟในห้องรับบริการ 

    

8 มีระบบควบคุมวัสดุใช้งาน ทรัพย์สิน สินค้าขององค์กร 
(Inventory control system) และมีการก าหนดมาตรฐาน
ของวัสดุสิ้นเปลืองที่ชัดเจน (Perishable goods) เพ่ือควบคุม
การจัดซื้อทดแทน และประเมินค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

9 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ     
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10 มีการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการโปร่งใส มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล 

    

11 มีการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ในโอกาสต่างๆ     
12 มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านการบริการ ดังนี้ 1. คู่มือป้องกัน

การคุกคามทางเพศ 2. มีระบบป้องกันทรัพย์สินสูญหายของ
ผู้รับบริการ 3. มีระบบการจัดการกรณีฉุกเฉิน 

    

13 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสม่ าเสมอและมีการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของรายการบริการ 

    

14 การบริการใหม่จะต้องมีการออกแบบ ฝึกฝนให้ได้ตามมาตรฐาน
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารก่อน
บรรจุในรายการบริการและให้บริการลูกค้า 

    

15 มีการบริการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวหรือค าแนะน าด้านสุขภาพ
แก่ผู้รับบริการหลังรับบริการได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

    

16 มีการบริการประเมินมาตรฐานผู้ให้บริการ หลังการบริการอย่าง
สม่ าเสมอและน าผลการประเมินมาปรับปรุงมาตรฐานผู้ให้บริการ
หลังการบริการ 

    

 


