
สรุปผลการประชุมหารือ 
การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดนกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 1๑.๓0 – 1๒.๓0 น.  
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
๑. รายนามผู้เข้าร่วมการหารือ 
ฝ่ายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. แพทยห์ญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4. นายสมศักดิ์ กรีชัย   ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย 
5. นางนันท์นภัส ต้อยติ่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานการนวดไทย 
6. นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน ์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
7. นางสาวคัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
8. นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
9. นางสุพิญญา เกิดโถ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน 
10. นางสาวธารทิพย์ โคกดอกไม้  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
11. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายสถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
1. นางกาญจนา ภัทรโชค   เอกอัครราชทตูวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ กรงุสตอกโฮล์ม 
 
2. วัตถุประสงค์การหารือ 

เพ่ือหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดน เพ่ือสร้างมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของร้านนวดไทยในสวีเดน  
 
๓. สรุปผลการหารือ 

๓.๑ สถานการณ์การนวดไทยในสวีเดนและผลการหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้ข้อมูลว่าในสวีเดนมีคนไทย

ประมาณ 80,000 คน โดยร้อยละ 90 เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวสวีเดน โดยที่สวีเดนมีร้านนวดประมาณ 
1,000 แห่ง และหญิงไทยทำงานที่ร้านนวดประมาณ 3000 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน ซึ่งร้านนวดไทยในสวีเดน 
มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีนัก มักถูกมองเป็นแหล่งขายบริการทางเพศ ทำให้ลูกค้าทั่วไปไม่ไปใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
จึงเป็นลูกค้าประจำมากกว่า  

สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มและร้านนวดไทยในสวีเดนเห็นว่าควรร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานร้านนวดไทย
ในสวีเดน ทั้งมาตรฐานร้านนวดและทักษะการนวดของผู้ให้บริการ  โดยจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดนขึ้น เพ่ือสร้าง
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ภาพลักษณ์ที่ดีของนวดไทย และเป็นการจัดระบบร้านนวดไทย ทำให้หญิงไทยได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับ
การดูแลจากนายจ้างอย่างถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถานทูตฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตรการนวดไทย        
การจัดตั้งสถานประกอบการ และการทำบัญชีและเสียภาษีให้แก่กลุ่มหญิงไทยอีกด้วย 

สถานทูตฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง คือ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (การพัฒนาทักษะของหมอนวด และข้อมูลวิชาการ) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(นโยบายการส่งเสริมสปาไทยสู่โลก) จึงถือโอกาสเข้าหารือกับทั้งสองหน่วยงานเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคม
นวดไทยในสวีเดน โดยนางกาญจนา ภัทรโชค ได้เข้าหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 
และได้ข้อมูลว่ามีการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือประเมินสถานประกอบการในต่างประเทศ โดยได้มีการไปประเมินสถาน
ประกอบการในหลายประเทศ เช่น ดูไบ อเมริกา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สวีเดน สโลวาเนีย เป็นต้น 
ซึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้คณะทำงานฯ ไม่สามารถเดินทางไปประเมินได้ ในช่วงนี้       
จึงเป็นการประชุมหารือทางระบบออนไลน์ไปก่อน นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แนะนำให้จัดตั้ง 
Certified Body ขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบและรับรองมาตรฐานร้านนวดไทยในสวีเดน และหากพ้นสถานการณ์ COVID-19 
ยินดีส่งวิทยากรไปอบรมให้ โดยช่วงนี้อาจอบรมผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน 

3.2 ประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่างประเทศ ว่ากรมได้เริ่มต้นส่งเสริมการนวดไทยให้แก่ชุมชนหญิงไทยในเยอรมนี 
ซึ่งมีหญิงไทยอยู่ประมาณ 200,000 คน และส่วนใหญ่ต้องการอบรมนวดไทยหรือฟ้ืนฟูความรู้นวดไทยเพ่ือนำไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพ ซึ่งกรมเคยส่งวิทยากรไปช่วยอบรมนวดไทย แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด ทำให้สามารถ  
ไปอบรมได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ต่อมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากภาคเอกชน ทำให้วิทยากรของกรม
สามารถให้การอบรมได้นานมากขึ้น จากนั้น กรมได้ผลักดันให้ เกิดการจัดตั้งสถานฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย 
ในต่างประเทศแห่งแรก ที่ศูนย์ชิดา อคาเดมี ซูริค ในสมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับการรับรองตามระเบียบของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขมาตรฐานการรับรองสถานฝึกอบรมด้านการ
นวดไทยเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ ๓ ปี และได้มีการต่ออายุการรับรองฯ ในปี  
พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งกรมมีแผนพัฒนาให้ศูนย์ชิดา อคาเดมีเป็น Training Center ในภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ 
กรมได้รับรองโรงเรียนไทยสมาร์ท สมาพันธรัฐสวิส (Thai Smart School Switzerland) เป็นสถานฝึกอบรม
การแพทย์แผนไทยในต่างประเทศอีกหนึ่งแห่ง  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา คือ เรื่องงบประมาณ เนื่องจากงบรายจ่ายอ่ืนสำหรับเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของกรมได้รับน้อยลงทุกปี และต้องใช้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหลายกิจกรรม ทำให้  
ไม่สามารถส่งวิทยากรไปฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น จึงเห็นว่าในอนาคต ควรสนับสนุนความร่วมมือ
แบบ PPP Model (Public-Private Partnership Model) โดยมีการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
ไตรภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐของไทยในประเทศและต่างประเทศ ชุมชนชาวไทยในประเทศนั้น ๆ และภาคเอกชน   
และได้ยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม Check-in Thailand (https://checkinthailand.net/)  ซึ่งพัฒนาโดยภาคเอกชน 
และมีแนวคิดรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม การฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ 

https://checkinthailand.net/
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เอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยอาจตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านนวดไทย 
ในสวีเดนที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับในประเทศไทย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวสวีเดนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
เกิดความประทับใจการนวดไทย รวมถึงรายชื่อโรงเรียน/สถานฝึกอบรมนวดไทยที่ได้มาตรฐานทั้งในประเทศไทยและ
สวีเดน สำหรับผู้ต้องการฝึกอบรมนวดไทย 

๓.๓ สถานการณ์กัญชาในสวีเดน และการผลักดันผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้ข้อมูลว่าสวีเดนเป็นประเทศ

ที่อนุรักษ์นิยมมากที่สุดในสหภาพยุโรป (EU) ทำให้กัญชายังผิดกฎหมาย และมีโอกาสอนุญาตให้ใช้ได้ยากมาก อย่างไรก็ดี 
พบว่ามีบริษัทในสวีเดนอย่างน้อย 1 แห่ง ที่มีการทำวิจัยทางการแพทย์ ทางสถานทูตฯ ยินดีเป็นตัวกลางหารือความร่วมมือ
การทำวิจัยให้ เนื่องจากสวีเดนมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มาก รวมทั้งการวิจัยพืชสมุนไพรในการทำผลิตภัณฑ์  

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอให้สถานทูตไทย  
ณ กรุงสตอกโฮล์มช่วยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์กัญชาของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เพ่ือเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย  
และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่บริบทของประเทศไทย และขอให้สถานทูตฯ ช่วยส่งเสริมและผลักดันการแพทย์แผนไทย 
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  

3.4 แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 
(1) สถานทูตฯ จะศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสถานทูตไทยในสวิสเซอร์แลนด์ และพูดคุยกับร้านนวดไทยในสวีเดน 

เพ่ือหารือการจัดตั้งสถานฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนออ่ืน ๆ ตามที่กรมแนะนำ โดยขอเชิญ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกัน โดยกรมได้มอบหมาย 
นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทยเป็น Focal Point ในการประสานงาน 

(๒) สถานทูตฯ ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลร้านนวด/การให้บริการนวดไทย 
ในสถานการณ์โควิด เอกสารประชาสัมพันธ์นวดไทยให้ชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้มอบเอกสารบางส่วนผ่านนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
เรียบร้อยแล้ว และจะส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ในภายหลัง  

(3) สถานทูตฯ จะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์กัญชาในสหภาพยุโรป และส่งให้กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในภายหลัง 

 
 

 
***************** 

นส.เบญจมา บุญเติม 
นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

13 เมษายน 2564 



กลุ่มงานพัฒนาก าลังคน กองวิชาการและแผนงาน

การรับรอง
สถานฝึกอบรมดา้นการนวดไทยเพื่อสขุภาพ

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก



ความเปน็มา

●ในปีงบประมาณ 2559 นโยบายการพัฒนามาตรฐานสถาน

ฝึกอบรมด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยกระดับฝีมือผู้ ให้บริการด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับ

สากล และสร้างมาตรฐานสถานฝึกอบรมด้านการนวดไทย

เพื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันในภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อให้สถานฝึกอบรมฯ มีความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอน ภายใต้การรับรองของกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



เพื่อให้สถานฝึกอบรมมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพมีความรู้ทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐาน 

สามารถสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการนวดไทย

วัตถุประสงค์

วิทยากรให้มี

คุณภาพมาตรฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับ

การฝึกอบรมนวดไทย

เพื่อสุขภาพ

ต ารา หรือคู่มือ

การฝึกอบรมและ

วิชาการที่เกี่ยวขอ้ง

เกณฑ์

ในการประเมิน

การควบคุมคุณภาพ

การเรียนการสอน

สถานที/่อุปกรณ์

การประเมนิผล

การเรียนการสอน

บุคลากร

สิ่งแวดล้อม

ภายใน/นอก

ห้องเรียน

การสนบัสนนุ

และสง่เสรมิ



พร้อมเอกสาร

และหลักฐาน

เพื่อขอรับรองมาตรฐาน

สถานฝึกอบรม

ด้านการนวดไทย

เพื่อสุขภาพ

ท่ีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

ยื่นค ารอ้ง

ขอรบัรอง

การตรวจเอกสาร ตรวจประเมิน

ผ่านมต ิและผา่น

การรบัรอง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐาน

- ตรวจประเมินสถาน

ฝึกอบรมจาคณะท างาน

- ผ่านมติจาก

คณะอนุกรรมการพัฒนา

สถานฝึกอบรมฯ

- ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการพัฒนา

สถานฝึกอบรมฯ 

ออกใบรบัรอง

มาตรฐานสถาน

ฝึกอบรมฯ

กระบวนการรบัรองสถานฝกึอบรมดา้นการนวดไทยเพือ่สขุภาพในตา่งประเทศ

1 2 3 4



จัดท าหนังสืออนุมัติใช้

หลักสูตรนวดไทย

เพื่อสุขภาพ 

(นวดเท้า 60 ชั่วโมง และ 

นวดตัว 150 ชั่วโมง)

มายังกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

ขออนุมตัใิช้

หลักสตูรและ

ประกาศนยีบตัร

การตรวจ

หลักสตูรและ

คุณสมบตัิ

วิทยากร

ด าเนนิการจดั

อบรม

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสารหลักสูตรและ

คุณสมบัติวิทยากร

จัดอบรมตามวันท่ีได้

ขออนุมัติใชต้ามหลักสูตร

เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้ว 

จัดพิมพ์ใบ

ประกาศนียบัตรตาม

รูปแบบท่ีกรมฯ แจ้งไว้

จัดส่งใบ

ประกาศนยีบตัร

กระบวนการด าเนินงานของสถานฝกึอบรมดา้นการนวดไทยเพือ่สุขภาพ

ในต่างประเทศ

1 2 3 4 5

จัดส่งใบประกาศนียบัตร

เพื่อเสนอให้อธบิดีฯ 

ลงนามต่อไป

หลังการ

ด าเนนิการอบรม

หลังเสร็จสิ้นการอบรมหากมี

ผู้เข้ารับการอบรมท่านใดที่

ต้องการใบรับรองผล

การเรียน (Transcript)

ให้ผู้เข้าอบรมแจ้งที่

สถานฝึกอบรมฯ ท่ีอบรม 

แล้วสถานฝึกอบรมแจ้ง

มายังกรมฯ ต่อไป



แบบค าร้องขอใบรบัรอง

มาตรฐานสถานฝกึ

อบรมดา้นการนวดไทย

เพื่อสุขภาพ



การพฒันาวทิยากร

• หลักสูตรเครือขา่ยวิทยากรครนูวดไทยเพื่อสุขภาพ

ในต่างประเทศ พ.ศ. 2558

- สมาพันธรัฐสวิส 18 คน

- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 18 คน

• หลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ราชสานักและนวดบรรเทาอาการ พ.ศ. 2562

- สมาพันธรัฐสวิส 4 คน

การสนบัสนุนต ารา หรือคูม่อื

การฝึกอบรมและวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง



สถานฝึกอบรมดา้นการนวดไทยเพื่อสขุภาพภายใตก้ารรบัรองมาตรฐาน

การฝึกอบรมจากกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ปี 2561-2563

1. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบรุ ี จังหวัดเพชรบรุี

2. โรงพยาบาลหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช

3. โรงพยาบาลพนสันิคม  จังหวัดชลบรุี

4. โรงพยาบาลห้วยยอด  จังหวัดตรงั

5. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

6. โรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

7. โรงพยาบาลห้วยพลู  จังหวัดนครปฐม

8. โรงพยาบาลขนุหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

9. โรงพยาบาลวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว้

10. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

11. โรงพยาบาลทับคล้อ  จังหวัดพิจติร

1. ศูนย์ชิดา อคาเดมี ซูริค สมาพันธรัฐสวิส   

2. โรงเรียนไทยสมารท์ สวิตเซอร์แลนด์ 

(ได้รับการรบัรอง ปี 2563)

ต่างประเทศ 2 แห่ง

ในประเทศ 11 แหง่



ศูนย์ชดิา อคาเดมี ซูริค สมาพนัธรฐัสวสิ

ผ่านการรบัรองมาตรฐานฯ ครั้งแรก

วันท่ี 16 สิงหาคม 2559 – 15 สิงหาคม 2562

การต่ออายุการรบัรองมาตรฐานฯ

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2565

ผลการด าเนนิการทีผ่า่นมา

การจัดการอบรมหลักสูตรเพื่อสุขภาพ  จ านวน 5 ครั้ง

การพัฒนาวิทยากร  จ านวน 2 ครั้ง



โรงเรยีนไทยสมารท์ สวิตเซอรแ์ลนด์ 

ผ่านการรบัรองมาตรฐานฯ

วันท่ี 10 กันยายน 2563 – 9 กันยายน 2566 



หน่วยงานทีย่ืน่ขอการรบัรองในตา่งประเทศ

ศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดศรีนครนิทรวราราม สมาพันธรัฐสวิส
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