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มาตรการทางกฎหมายการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
Legal Measures, Renewal of Service Provider Registration in Healthcare Facilities 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเอกสารเร่องนี้ พบว่า ปัจจุบันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทยได้รับความนิยมจากชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่ใช้ควบคุมกิจการดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะยังไม่ครอบคลุมในด้านความปลอดภัยของผู้รับบริการตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพแล้ว ก็ไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าจะต้องต่ออายุใบอนุญาตผูใ้ห้บริการโดยสามารถ ท าใหส้ามารถบริการได้ตลอดชีพ เป็น
การยากที่จะทราบว่าตัวผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้ น มีคุณสมบัติเพียงพอ
ตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หรือประพฤติตนเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ให้บริการหรือไม่ อีกทั้งการที่กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดให้มีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการย่อมท าให้ไม่มีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตัวผู้
ให้บริการว่ายังมคีวามสามารถท่ีจะให้บริการดังกล่าวได้อยู่หรือไม่ จึงส่งผลให้ผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ได้
รับการคุ้มครองในความปลอดภัยของชีวิต ร่างกายและอนามัย  
 
ค าส าคัญ : สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ให้บริการ การต่ออายุ  
 
Abstract 
 This documentary study found that: Nowadays, health establishments in Thailand are very 
popular with Thais and foreigners. The Health Establishment Act B.E. 2559 (2016) governs such affairs as 
not only in the safety of the service providers as well as the standards and quality of health 
establishments. Registration as a service provider in health establishments once registered as a provider of 
health facilities, There is no law that states that the service provider must renew the license by being able 
to provide a lifetime service. Is it sufficiently qualified as required by law, or whether or not to behave in a 
prohibited manner of service provider? Furthermore, the law does not require the renewal of the 
registration of the service provider, there is no testing of the specific knowledge of the provider to 
determine whether it is still capable of providing such services. As a result, service providers in health 
establishments are not protected for the safety of their lives. Body & Hygiene 
 
Keywords: Health establishments.  Service Provider.  Renewal. 
 
บทน า 
         นับตั้งแต่อดีตเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสากลว่า 
“สุขภาพ” เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย่อมส่งผลให้มนุษย์
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ตามจาก
กิจวัตรประจ าวันของมนุษย์ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
ร่างกาย ก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าจากการท างานประกอบ

กับการด าเนินชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป มนุษย์
จึงรู้จักวิธีการแก้ปัญหาโดยการสัมผัสปวดตรงไหนก็นวดตรง
นั้นหรือเอาเท้าแช่น้ าอุ่นเพื่อให้พ้นจากอาการเจ็บปวดเป็น
ต้น และพัฒนามาเรื่อยๆตามยุคสมัยจนเป็นศาสตร์ด้านหนึ่ง 
 เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการพัฒนาในด้าน
ต่ างๆ ไม่ ว่าจะทั้ งในด้ าน  เศรษฐกิจ  สั งคม  การเมือง 
วัฒนธรรมตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้สังคม 
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เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น การด ารงชีวิตของมนุษย์จึงเปลี่ยนไป
จากในอดีตเพราะปัจจุบันการด าเนินชีวิตของมนุษย์ล้วน
แล้ วแต่ ต้ องอยู่บนความรีบ เร่ งและเคร่ งเครียดจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆก็เพื่อความอยู่รอดของตนเองและ
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง ผู้คน
จึงหันมาสนใจและให้ความส าคัญแก่สุขภาพร่างกายมาก
ยิ่งขึ้นจึงก่อให้เกิดกิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
มากมาย อาทิ ฟิตเนส ศูนย์กีฬาต่างๆและที่ส าคัญคือสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพก็เป็นกิจการที่ได้รับความนิยมเป็น
ย่างมาก เพราะเป็นกิจการที่ให้บริการในด้านการดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาพ โดยวิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวด
ร่างกายเป็นหลักจึงเป็นสถานประกอบการที่ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ คนในปั จจุบั น  ส่ งผล ให้ กิ จการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทั้งยัง
ก่อให้เกิดการสร้างงานและการสร้างรายได้หมุนเวียนเข้า
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีการน าเอาพืชสมุนไพร
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ
จึงเป็นเอกลักษณ์ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
ไทย ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นรัฐจึงหันมาให้ความส าคัญกับ
กิจการประเภทดังกล่าวมากยิ่งข้ึน (อนันต์ เช่ียวชาญกิจ เกิด
วิชัย 2553) เมื่อการหันมาให้ความส าคัญต่อสุขภาพเป็น
เสรีภาพของประชาชนที่จะเลือกใช้วิธีใดๆเพื่อตอบสนองใน
การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของตนให้แข็งแรง 
อย่างไรก็ตามเมื่อกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก าลงั
เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากประชาชนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องหันมาให้ความคุ้มครองประชาชน
ผู้เข้ารับบริการจากสถานประกอบการดังกล่าว ตลอดจน
ความปลอดภัยของผู้ด าเนินการและผู้ให้บริการ ทั้งความ
ปลอดภัยในสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายอย่างเท่า
เทียมกัน  
          ประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะที่ใช้บังคับกับสถานประกอบการดังกล่าว โดยมี
บทบัญญัติทั้งหมด 49 มาตรา และแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 
หมวด  ซึ่ งหมวดที่  1 กล่ าวถึ งคณ ะกรรมการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ หมวดที่ 2 ว่าด้วยใบอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียน หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่ของผู้รับอนุญาต
และผู้ด าเนินการ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการพักใช้ใบอนุญาต 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการลบช่ือออกจากทะเบียน 
หมวดที่ 5 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการ
อุทธรณ์  และหมวดที่  7 ว่าด้ วยบทก าหนดโทษ โดย
พระราชบัญญัตินี้ได้ให้นิยามของค าว่า “สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ” หมายถึง สถานที่ที่ตั้ งขึ้นเพื่อด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแล
และเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวด
ร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่ เป็นการ
ด า เนิ นการในสถานพ ยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ วย
สถานพยาบาล หรือการอาบน้ า นวดหรืออบตัวที่เป็นการ
ให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริม
ความงาม เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ
งามในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐหรือ
การนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (พระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.มาตรา 3) และมีการ
บัญญัติถึงการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับ
ใบ อนุ ญ าตจากผู้ อนุ ญ าต  (พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ส ถ าน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.มาตรา 12) ทั้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังนี้  เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคล
วิ ก ล จ ริ ต  คน ไร้ ค ว าม ส าม า รถ  ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถ เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออัน
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด 
เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นผู้ เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
และยังไม่พ้นก าหนดสองปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในกรณีที่นิติ
บุ คคลเป็นผู้ ขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลนัน้
ต้ องมี คุณ สมบั ติ และไม่ มี ลั กษณ ะต้องห้ ามดั งกล่ าว 
(พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.
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ม าต ร า  13) ต ล อ ด จน บ ท บั ญ ญั ติ บ า งม าต ร าข อ ง
พระราชบัญญัตินี้ยังได้ก าหนดถึงตัวผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพโดยได้ก าหนดแต่เพียงว่าผู้ ใด
ป ระส งค์ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร ในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการต่อผู้อนุญาต (พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.มาตรา 22) 
 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ยังไม่สามารถใช้บังคับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ตรา
กฎหมายขึ้น เนื่องจากกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป็นกิจการด้านการบริการทางสุขภาพที่สร้างงานและสร้าง
รายได้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก และเป็นกิจการที่ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มายาวนาน จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ผู้ประกอบกิจการผู้ด าเนินการ 
และผู้ให้บริการจ านวนมากขาดความรู้และทักษะในการ
ประกอบกิจการ และการให้บริการของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจของผู้รับบริการ จาก
ปัญหาที่ผู้เขียนจะกล่าวในล าดับต่อไปนั้นบ่งช้ีให้เห็นว่าการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการยกระดับคุณภาพและสร้าง
มาตรฐานแก่กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และยัง
ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการ
เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป ท าให้เห็น
ว่าพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
ยังมีปัญหาทางกฎหมายที่ควรน ามาแก้ไขหลายประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพื่อศึกษาแนวคิด มาตรการทางกฎหมายการต่อ
อายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 ใช้ควบคุมกิจการดังกล่าวเป็นการเฉพาะยังไม่
ครอบคลุมในด้านความปลอดภยัที่ควรจะมีการก าหนดให้ผูท้ี่
จะขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่รวมไป
ถึงการก าหนดการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่จะต้องมีระยะเวลาในการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ให้บริการที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
ให้บริการหากตัวผู้ให้บริการไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ
ให้บริการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในภายหลัง
ย่อมท าให้ เกิดความไม่ปลอดภั ยในชีวิตร่างกายของ
ผู้รับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาเชิงเอกสาร 
เป็นส าคัญซึ่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก พระราชบัญญัติต่างๆ 
กฎกระทรวงต่างๆ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่
จะแก้ไขต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
     การด า เนิ นการศึ กษาวิธี วิ จั ยท างเอกสาร 
(Documentary Research) ตลอดจนวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research)เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) จากข้อมูลในเอกสารโดยท าการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร บทความ กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษากฎหมายอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าทั้งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลทางการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจุบันสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็น
กิจการที่ได้รับความนิยมและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากมีเอกลักษณ์ที่ดึงดูด
ชาวต่างชาติ อาทิ การน าเอาพืชสมุนไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับกิจการดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันโลก
อยู่ในยุคของการแข่งขันและการพัฒนาไม่ว่าจะในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรมตลอดจน
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้ประชากรนั้น
ต้องหันมาพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันกับบุคคล
อื่นๆเพื่อการอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าตลอดจนความเครียด
จากการท างานและการใช้ชีวิตที่จะต้องด าเนินไปอย่างรีบเร่ง
และแข่งขันอยู่เสมอ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงเป็น
ตัวเลือกของผู้ที่สนใจดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจน
การนวดร่างกายเผื่อความผ่อนคลายหรือบ าบัดด้วยน้ า 
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุม
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กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ โดยมี
บทบัญญัติทั้งหมด 49 มาตรา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้ให้ค านิยามถึงค าว่า “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้ท าหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ(พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่ อสุขภาพ พ .ศ . 2559 มาตรา 3)อีกทั้ งบทบัญญั ติที่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น
ได้ถูกก าหนดไว้ใน มาตรา 22โดยได้ก าหนดให้บุคคลใดก็
ตามที่มีความประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
มาตรา 22) และในมาตรา 23 ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบ 18 ปี
บริบูรณ์และได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการ
บริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และต้องไม่ เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้เคยต้อง
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิดเกี่ยวกับ
เพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
ก่อนวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียน หรือ เป็นผู้ เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ
ติดยาเสพติด ให้ โทษ  จากการศึกษากฎหมายพบว่า
พระราชบัญญั ติ  รวมถึ งพ ระราชก าหนดตลอดจน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น ก็ไม่พบว่ามีกฎหมายฉบบั
ใดที่ก าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องมีการต่ออายุการเป็นผู้
ให้บริการ จะเห็นได้ว่าการที่มิได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ
เป็นผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องมีการยื่น
ค าขอต่อทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ส่งผลให้ไม่มีการทดสอบ
ความรู้ความสามารถตลอดจนความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ของตัวผู้ให้บริการรวมทั้งไม่มีการตรวจสอบถึงการมีอยู่ใน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด มี
เพี ย งการก าหนดใบอนุญ าตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต วรรคสอง การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับ 
 

อนุญาตยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่น
ค าขอ ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้ง
ค าสั่ง ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต(พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 14) ท า
ให้พบว่า “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จการสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ
(พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
มาตรา 2) จึงท าให้ผู้ให้บริการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
ในการที่จะสัมผัสใกล้ชิดทางร่างกายกับผู้เข้ารับบริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ความเสี่ยงในความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายตลอดจน
สุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต
และร่างกายของประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ รัฐควรให้ความ
สนใจ 
          จากการศึกษาพบข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
ข้อเท็จจริงที่  นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า พ.ร.บ. สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2559 
และมีการประกาศใช้กฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง 
จึงจะสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ ให้บริการได้  และผู้
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องรับผู้ให้
บริการที่ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วเท่านั้น โดยมีเป้าหมาย
หลักเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ให้บริการ ขจัดปัญหาสปา 
นวดไทยไม่มีมาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มี
ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ซึ่ งผู้ ให้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญั ติ  สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการ โดยในเขตกรุงเทพฯ ยื่นค าขอ ณ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ส่วน
ต่างจังหวัด ให้ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 
ใน วั น และ เวล าราชการ  ห รื อ ยื่ น ค า ขอผ่ าน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.spa.hss.moph.go.th ทุกช่องทาง
ไม่เสียค่าธรรมเนียม และใบรับรองใช้ได้ตลอดชีพ ทั้งนี้ ยื่น
ค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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 นพ.วิศิษฎ์ กล่าวว่า พ.ร.บ. ก าหนดให้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  ได้รับวุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการ
รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตรวจสอบ
หลักสู ต รที่ ผ่ านการรับ รองได้ ที่  เว็บ ไซต์ กองสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ www.thaispa.go.th) เป็นผู้ที่ไม่
วิกลจริต ไม่ถูกพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับเพศ/
ทรัพย์/ยาเสพติด หรือการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ไม่ป่วย
ด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือติดยาเสพติด ในกรณีที่ทราบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่
ครบ หรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จะถูกลบช่ือออกจาก
ทะเบียนของ กรม สบส. ทันที 
 ทั้ งนี้  กลุ่มผู้ ให้บริการที่ ได้ รับวุฒิ บัตร หรือ
ประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจาก 
หลักสูตรที่กรมฯให้การรับรอง สามารถน าหลักสูตรที่เรียน
มาเทียบเคียงได้ หากผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดก็สามารถ
ประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้ โดยผู้ให้บริการฯ กลุ่มดังกล่าวนั้น ต้องยื่นค าขอ
ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ส่วนกรณีของผู้
พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม หรือถ่ายทอด
ความรู้ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก่อนวันที่  27 
กันยายน 2559 ให้ถือว่าเป็นวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่
กรมให้การรับรอง กรณีนี้ สามารถยื่นลงทะเบียนได้ถึง 23 
ธันวาคม 2560” อธิบดี สบส. กล่าว (Hfocus กม.ลูกสถาน
ประกอบการสุขภาพ 6 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว บอกลา
ปัญหาสปาเถื่อน นวดเถื่อน วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 
2560 https://www.hfocus.org/content/2017/05/13880. 
(สืบค้นเมื่อ 8/9/2563) 
 จะ เห็ น ได้ ว่ าการที่ พ ระราชบัญญั ติ สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตรา
ขึ้ น ม า โด ยมี เจ ตน ารมณ์ เพื่ อ ค วบคุ ม กิ จ ก ารสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของ
กิจการดังกล่าว แต่กลับพบว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นสามารถใช้ได้
ตลอดชีพซึ่งท าให้เป็นการยากที่จะทราบว่าตัวผู้ให้บริการที่
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพนั้นยังมีคุณสมบัติเพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด
หรือไม่ หรือประพฤติตนเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการเป็น

ผู้ให้บริการหรือไม่ อีกทั้งการไม่ก าหนดให้มีการต่ออายุการ
ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการย่อมท าให้ไม่มีการทดสอบความรู้
ความสามารถเฉพาะด้ านของตั วผู้ ให้บ ริการว่ายั งมี
ความสามารถที่จะให้บริการดังกล่าวได้อยู่หรือไม่ จึงส่งผล
ให้ผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้
รับการคุ้มครองในความปลอดภัยของชีวิต ร่างกายและ
อนามัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรให้ความส าคัญเป็น
อันดับต้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการแก้ปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว จากการที่รัฐไม่มีมาตรการในการคุ้มครองผู้เข้ารับ
บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและอนามัย ดังนั้นการที่กฎหมาย
ไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะส่งผลเสียต่อ
ตัวผู้เข้ารับบริการ เพราะหากตัวผู้ให้บริการไม่มีความสามารถ
ในการให้บริการเหมือนขณะยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการแล้วนั้น เช่น ตัวผู้ให้บริการอาจเป็นคนวิกลจริต
ภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บรกิารแล้ว หรือ กลายเป็น
ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมภายหลัง 
ส่งผลให้ตัวผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการก็ไม่สามารถจะหยั่ง
รู้ได้ว่าผู้ให้บริการคนใดไม่มีคุณสมบัติและความสามารถใน
การให้บริการได้อย่างถูกวิธีย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกายและอนามัยตลอดจนจิตใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้กิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อ
เสริมความงามซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมและสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมากนั้นไม่มีมาตรฐาน
เพียงพอและส่งผลต่อความเช่ือมั่นของชาวต่างประเทศที่ให้
ความสนใจในกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย 
 สรุปแนวคิดมาตรการทางการศึกษาการต่อ
อายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
          ในปัจจุบันสังคมไทยนิยมเข้ารับบริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถาน
ประกอบการดังกล่าวมีการประยุกต์เอาเรื่องการอาบน้ า อบ
สมุนไพร อบไอน้ า การนวดตามจุดต่างๆบนร่างกายมา
ให้บริการ หรือบางแห่งก็น าเอารูปแบบการบริการสปา การ
นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามจากต่างประเทศมา
ให้บริการก็มี เนื่องจากในอดีตกิจการสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพจัดอยู่ในข่ายสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการทั้งยังเป็นกิจการที่จัดอยู่ในกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ จึงมีการตรากฎหมายสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมและแยกกิจการ

https://www.hfocus.org/content/2017/05/
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สถานประกอบการเพื่อสุขภาพออกจากกิจการในข่ายสถาน
บริการ ส่งผลให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงถูกควบคุม
และดูแลโดยกฎหมาย และรัฐบาลมีนโยบายให้การ
สนับสนุนกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          นอกจากนี้ จากการศึกษาทฤษฎีทาง
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
          หากกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของมนุษย์นั้น เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้น สิ่ง
แรกที่จะได้เมื่อคลอดออกมา คือ สภาพบุคคลที่เป็นมนุษย์
และย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐโดยเสมอภาคกันและไม่
สามารถยกความเป็นสภาพบุคคลให้ใครไดเ้พราะถือเป็นสิ่งที่
ติดตัวมาโดยธรรมชาติตั้งแต่ก าเนิด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ีคงอยู่
กับมนุษย์ ไปตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นมนุษย์ 
แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็น
แนวความคิดที่ประเทศต่างๆให้ความส าคัญและตระหนักถึง
เป็นอย่างมากจึงได้น ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละ
ประเทศซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ 
โดยในบางประเทศก็ได้มีการแยกหมวดของสิทธิและเสรภีาพ
เอาไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลจึงเป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งรัฐ
จะต้องให้การรับรองและคุ้มครองในความมีอยู่ของสิทธิ
ดังกล่าว โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ในอดีตที่ผ่านมานั้นได้รับรองไว้ใน มาตรา 4 ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง และในมาตรา 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย อีกทั้งในมาตรา 29 ได้บัญญัติว่าการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท า
มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้ ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ที่ใช้ปกครองประเทศได้มีการบัญญัติรับรองถึงสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชนไว้โดยชัดแจ้ง ท้ัง
ความในมาตรามาตรา 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐ
ทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ 
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ดังนั้นตาม
บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลให้รัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐทุกๆองค์กรมีหน้าท่ีที่จะต้องจัดการหรืออ านวยการให้

ประชาชนในรัฐได้รับการคุ้มครองตามสิทธินั้ นตามที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่รัฐมีความ
ผูกผันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศก าหนดไว้ ซึ่งก็คือการที่รัฐมี
หน้าที่จะต้องให้การคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาค (บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2547) หลักพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน ) 2) การ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน 
    การที่ระบบกฎหมายยอมรับสิทธิ
มนุษยชนตลอดจนสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานนั้นย่อมมีผลจ ากดั
ขอบเขตการกระท าของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจะก าหนดเขตแดนแห่งสิทธิของ
ปัจเจกบุคคลซึ่งรัฐไม่สามารถก้าวล่วงได้หรือหากสามารถ
ก้าวล่วงได้ย่อมจะต้องท าตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงผู้ที่จะก้าวล่วงแดน
แห่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งรัฐย่อม
มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้นด้วย ภารกิจ
ดังกล่าวนี้ท าให้รัฐต้องจัดโครงสร้างตลอดจนกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
เช่น การก าหนดให้มีศาลปกครองตรวจสอบการกระท าที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ยิ่ง
ไปกว่านั้นรัฐยังมีหน้าที่ปกครองคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานจาก
การล่วงละเมิดโดยบุคคลที่สามด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
ปรากฏว่ามีภยันตรายคุกคามชีวิตหรือความปลอดภัยใน
ร่างกายของบุคคลจากบุคคลที่สามอันเป็นภยันตรายที่เกิด
จากการกระท าโดยผู้กระท าไม่มีอ านาจกระท าได้ รัฐย่อมมี
หน้าที่เข้าขัดขวางการกระท านั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิต
และความปลอดภัยในร่างกายของบุคคลที่ถูกล่วงละเมิด 
อาจกล่าวเป็นหลักได้ว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงแต่จะท าให้รัฐมี
หน้าที่งดเว้นกระท าที่จะก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ยังท าให้รัฐมีหน้าที่กระท าการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกล่วงละเมิดโดยบุคคลที่สาม
อีกด้วย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2557) 
  
อภิปรายผล 
  1. ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการ
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สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมไป
ถึง กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานสถานที่ ความปลอดภัย 
และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ
งาม พ.ศ.2560 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ด าเนินการ ประกาศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ช่ือ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกาศคณะกรรมการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์การรับรอง
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ให้บริการ
ได้รับการสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ 
อื่นๆ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560  ตลอดจน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่างประเทศ ได้แก่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Massage Practice Act) รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา(California Massage Therapy Act)  
         2. จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีการ
ก าหนดการหลักเกณฑ์ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
           ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่มีผลเป็นการควบคุมกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพโดยปรากฏอยู่ใน สหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่ควบคุมกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดย
ปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการปฏิบัติเกี่ยวกับการนวด 
(Massage Practice Act) ซึ่งได้ก าหนดถึงการเยียวยาความ
เสียหายอันเกิดจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สภานิติ
บัญญัติยอมรับว่าการนวดเป็นสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณชน นักนวดบ าบัดผู้นั้นต้องมีความรู้ด้านกายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับหน้าที่ของเนื้อเยื่อที่ได้รับการรักษาและการ
ท างานทั้งหมดของร่างกาย. การนวดเป็นวิธีการรักษาและ
กฎระเบียบจึงมีความจ าเป็นเพื่อปกป้องประชาชนจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ ไม่ เหมาะสม  จึงจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง 
ประโยชน์ของสาธารณสุขความปลอดภัยและสวัสดิการใน
การควบคุมการนวดในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม
ข้อ จ ากัด จะต้องก าหนดขึ้นในขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อปกป้อง
ประชาชนจากอันตราย "การนวด" หมายถึง การจัดการกับ
เนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายมนุษย์ด้วยมือ เท้า แขนหรือข้อศอก 
ไม่ว่าการบ าบัดดังกล่าวจะได้รับความช่วยเหลือจากวารี

บ าบัดซึ่งรวมถึงการให้น้ าหรือการบ าบัดด้วยความร้อนจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือการประยุกต์ใช้สารเคมี
หรือสมุนไพรในร่างกายมนุษย์ (“Massage” means the 
manipulation of the soft tissues of the human 
body with the hand, foot, arm, or elbow, whether 
or not such manipulation is aided by hydrotherapy, 
including colonic irrigation, or thermal therapy; 
any electrical or mechanical device; or the 
application to the human body of a chemical or 
herbal preparation.) "คณะกรรมการ" หมายความว่า 
คณะกรรมการนวดบ าบัด (“Board” means the Board 
of Massage Therapy.) "นักนวดบ าบัด" หมายความว่า ผู้
ได้ รับใบอนุญาตตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(“Massage therapist” means a person licensed as 
required by this act, who administers massage for 
compensation.) "ใบอนุญาต" หมายถึง ข้ันตอนที่บุคคลซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบวิชาชีพ" ใช้กับคณะกรรมการ
เพื่อขออนุญาตประกอบวิชาชีพนวดหรือประกอบกิจการ
( “Licensure” means the procedure by which a 
person, hereinafter referred to as a “practitioner,” 
applies to the board for approval to practice 
massage or to operate an establishment.) การต่ อ
อายุใบอนุญาต คณะกรรมการก าหนดวิธีการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตนักการนวดบ าบัด ซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรมไม่
เกิน 25 ช่ัวโมงในช้ันเรียน ตลอดจน คณะกรรมการจะต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาจรวมถึง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์ส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องที่จัดขึ้นในห้องเรียน (The board shall prescribe 
by rule the method for renewal of biennial 
licensure which shall include continuing education 
requirements not to exceed 25 classroom hours 
per biennium. The board shall by rule establish 
criteria for the approval of continuing education 
programs or courses. The programs or courses  
approved by the board may include correspondence 
courses that meet the criteria for continuing 
education courses held in a classroom setting.) 
  รัฐแคลิฟอ ร์เนี ย (California)ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ เรียกว่า 
พระราชบัญญั ติ การนวดบ าบั ด  (California Massage 
Therapy Act )มีการระบุข้อก าหนดส าหรับสภาของรัฐ ท่ีจะ
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https://samutprakarnfda.files.wordpress.com/2018/08/e0b8aae0b896e0b8b2e0b899e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8ade0b89ae0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b89ee0b8b7e0b988e0b8ade0b8aae0b8b8e0b882e0b8a0.pdf
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ออกใบอนุญาตให้ผู้สมัครในการรับรองเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะหรือนักบ าบัดโรค ตามกฎหมายที่มีอยู่อนุญาตให้เมือง 
มลรัฐออกข้อก าหนดบางอย่างเกี่ยวกับสถานประกอบการ
นวดหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับการ
รับรองตามกฎหมายของรัฐที่มีอยู่หรือจ้างหรือใช้บุคคลที่
ได้รับการรับรองเท่าน้ัน กฎหมายที่มีอยู่อนุญาตให้เมืองและ 
มลรัฐที่มีเขตอ านาจศาล ที่มีข้อก าหนดด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่ เหมาะสมตามที่ระบุไว้เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการนวดหรือธุรกิจเหล่านี้ (This chapter shall 
be known and may be cited as the Massage 
Therapy Act. Whenever a reference is made to the 
Massage Therapy Act by any statute, it shall be 
construed to refer to this chapter.)มี ก า ร บั ญ ญั ติ
กฎหมายที่มีผลเป็นการควบคุมกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา โดยมีการก าหนดให้ผู้ให้
บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือที่เรียกว่านัก
นวดบ าบัด จะต้องต่ออายุใบรับรองทุกสองปีตามที่ก าหนด 
โดยหนังสือรับรองที่ออกให้จะหมดอายุภายในสองปีเว้นแต่
จะ ได้ รั บ ก ารต่ ออายุ ใหม่ ต ามที่ ก าหนด  (Except as 
otherwise provided, a certification issued pursuant 
to this chapter shall be subject to renewal every 
two years in the manner prescribed by the 
council. A certificate issued by the council shall 
expire after two years unless renewed as 
prescribed. The council may provide for the late 
renewal of a certificate.) 
  กรณีประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคมุกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ออกมาเพื่อควบคุมกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โด ย เฉพ าะ  โด ยมี บ ท บั ญ ญั ติ ทั้ งห ม ด  49  ม าต ร า  
โดยพระราชบัญญั ติ ดั งกล่ าวได้ ให้ ค านิ ยามถึ งค าว่ า  
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ท า 
หน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
อีกทั้ งบทบัญญั ติที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้ ให้บ ริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นได้ถูกก าหนดไว้ใน มาตรา 22
โดยได้ก าหนดให้บุคคลใดก็ตามที่มีความประสงค์จะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น
จะต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่ อสุขภาพและ ความในมาตรา 23 ได้
ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มีอายุไม่ต่ า

กว่าสิบ 18 ปีบริบูรณ์และได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร
ด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คน
ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้เคย
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดในความผิด
เกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือความผิดตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี ก่อนวันยื่นค าขอข้ึนทะเบียน หรือ เป็นผู้เจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง 
หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
 3. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัติเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพของไทย กับบทบัญญัติในเร่ืองการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในต่างประเทศ จะพบว่า มล
รัฐแคลิฟอร์เนีย มีการบัญญัติกฎหมายที่มีผลเป็นการ
ควบคุมกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา โดยมีการก าหนดให้ผู้ ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพหรือท่ีเรียกว่านักนวดบ าบัด จะต้อง
ต่ออายุใบรับรองทุกสองปีตามที่สภาก าหนด โดยหนังสือ
รับรองที่สภาออกให้จะหมดอายุภายในสองปีเว้นแต่จะได้รับ
การต่ออายุใหม่ตามที่ก าหนด เพราะในต่างประเทศมีการ
ก าหนดให้ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้น
จะต้องมีการต่อทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งส่งผล
โดยตรงให้ผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพน้ันมี
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและอนามัยมากยิ่งขึ้น  จะ
ส่งผลดีท าให้มีมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับความ 
นิยมให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และ 
ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการเข้ารับบริการในกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพดังกล่าวยิ่งขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
 กิจการที่ ให้ บ ริการ เกี่ ย วกับกา รดู แลและ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของมนุษย์โดยตรง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยรัฐอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจตามมา อาทิ การได้รับ
บาดเจ็บจากการเข้ารับบริการ การให้บริการที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน เป็นต้น นอกจากนี้การที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้
ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อ
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สุขภาพในกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างใดๆแก่
ผู้รับบริการอันเกิดจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือ
อาจต้องยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็อาจส่งผลให้ในกรณีที่มีเหตุ
เกิดขึ้นผู้เข้ารับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ได้
รับความช่วยเหลือหรือรับผิดชอบจากผู้ประกอบกิจการ
ดังกล่าว อีกทั้งการที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ ให้บริการส่งผลให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตั ว
ผู้รับบริการในสถานประกอบการดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
  การที่กฎหมายไม่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพจะส่งผลเสียต่อตัวผู้เข้ารับบริการ เพราะหากตัว
ผู้ให้บริการไม่มีความสามารถในการให้บริการเหมือนขณะ
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ให้บริการแล้วนั้น เช่น ตัวผู้
ให้บริการอาจเป็นคนวิกลจริตภายหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ให้บริการแล้ว หรือ กลายเป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคจิตต่ออัน
เป็นที่ รั งเกี ยจของคนในสั งคมภายหลั ง ส่ งผล ให้ ตั ว
ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการก็ไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ว่าผู้ให้
บริการคนใดไม่มีคุณสมบัติและความสามารถในการ
ให้บริการได้อย่างถูกวิธีย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
และอนามัยตลอดจนจิตใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลให้
กิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความ
งามซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมและสร้างงานสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมากนั้นไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
และส่งผลต่อความเช่ือมั่นของชาวต่างประเทศที่ให้ความ
สนใจในกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปจากผลการศึกษาควรให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ว่าด้วยใบอนุญาตและ
การขึ้นทะเบียน โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 
22 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยน าหลักเกณฑ์ในการต่อ

อายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ  
 2. มาตรา 22 ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
 3. ผู้ใดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
ตามความในวรรคหนึ่งจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบข้ึนทะเบียน
ทุกๆสองปีนับแต่วันขึ้นทะเบียนและจะต้องผ่านการทดสอบ
และประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 4. การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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