
รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารว่มประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลา้นนา 

ในวันที่ 23 และ 25 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ 

1. รอบคัดเลือก 

1.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 

             1.1.1  กลุ่มที่ 1  

1) แกงโฮ๊ะ 
2) เดอะโฮม เชียงใหม่ 
3) ทิฑัมพร 
4) นฤมิต 
 

1.1.2 กลุ่มที่ 2 
5) พลังหญิง  
6) ม่วนอกม่วนใจ๋ 
7) แม่หญิงล้านนา 
8) ศตายุ 
9) สบายใจ๋ 
  

1.2 การขนย้ายสัมภาระอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน 
เข้า ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด 
ออก ต้ังแต่เวลา 20.00 น.ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด 

1.3 การลงทะเบียนและรายงานตัว  
ผู้เข้าร่วมประกวดฯทั้ง 2 กลุ่ม รายงานตัว อย่างพร้อมเพรียง พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเพลงให้แก่ทีมผู้จัดการ

ประกวด  ณ จุดลงทะเบียน เวทีการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ในวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่   

1.4 รูปแบบการประกวด 
รูปแบบการประกวดมีล าดับข้ันตอนการประกวดดังน้ี  
 
 

การเตรียมความพรอ้มของผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ๑/๔ 



1.3.1 การแสดงบนเวที เต้นท่าทางการล้างมือ 7 ข้ันตอน ประกอบเพลงที่แต่ละทีมเตรียมมาเพ่ือการแข่งขัน ทีมละ 
3-5  นาที โดยที่เพลงที่เตรียมมาให้บันทึกใน 2 รูปแบบ คือบันทึกไฟล์แบบ audio ในแผ่นซีดี และบันทึกไฟล์แบบ MP3           
ในแฮนด้ีไดร์ฟ  

1.3.2 การเตรียมการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการประกวดเป็นเวลา 
30 นาที 

1.3.3 การแสดงบทบาทสมมุติในการต้อนรับ การซักถาม และการแนะน าลูกค้า โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม 
สาธิต เป็นเวลาทีมละ 5 นาที (คณะกรรมการพิจารณาท่ีละทีม) 

1.3.4 การแสดงบทบาทสมมุติในการบริการ และการบรกิารหลังการท าทรีทเม้นท์ โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม 
สาธิตเป็นเวลาทีมละ 5 นาที (คณะกรรมการพิจารณาท่ีละทีม) 

1.3.5 การแสดงท่าทางการล้างมือเพ่ือการประเมินด้านสุขอนามัยมือ โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม ด าเนินการ
ดังน้ี 

1) แสดงท่าทางการล้างมือ 7 ข้ันตอน ประกอบเพลง บนเวที โดยท าทีละทีม  
2) ส่งผู้แทน 3 คน ไปล้างมือจริงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ท้ังน้ีให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ท าให้มือแห้ง      

ของแต่ละทีมมาเอง 
3) ทดสอบผลการล้างมือ 

1.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ดีของการนวด  ประกอบด้วย 
1.5.1) เตรียมสถานที่ ที่ให้บริการให้พร้อมอยู่เสมอ 
1.5.2) เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
1.5.3) ผู้ให้บริการกล่าวต้อนรับและแนะน าตัวกับผู้รับบริการ/มีเมนูให้เลือกใช้บริการ 
1.5.4) บริการน้ าสมุนไพร 
1.5.5) สอบถามภาวะสุขภาพตามระบบคัดกรองก่อนให้บริการ 
1.5.6) ล้างเท้าผู้รับบริการด้วยสมุนไพรไทย 
1.5.7) ให้บริการตามข้ันตอนและวิธีการของการบริการแต่ละประเภทด้วยจิตใจรักในงานบริการ 
1.5.8) บริการน้ าสมุนไพรอุ่นๆ ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังการนวด  
1.5.9) สอบถามความพึงพอใจ 
1.5.10) ลงบันทึกการให้บริการในแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
1.5.11) การให้นามบัตรร้าน 

1.6 เง่ือนไขการประกวด 

1.6.1 การรายงานตัวของผู้เข้าร่วมประกวดเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด หากสมาชิกรายงานตัว หลังจากเวลา        
ที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด  

การเตรียมความพรอ้มของผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 2/๔ 



1.6.2 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเพลง และทดสอบความพร้อมในการใช้ โดยประสานงานกับ
ทีมผู้จัดงานประกวด ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

1.6.3 การแนะน าตัวให้ระบุชื่อทีม แต่ไม่แนะน า ชื่อร้าน 
1.6.4 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบล้านนา 
1.6.5 การแสดงท่าทางประกอบเพลง ต้องไม่ขัดกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ อันดีงาม 
1.6.6 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม (หรือที่คณะกรรมการพิจารณา) ต้องเข้าร่วม       

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7       
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  

1.6.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

2. รอบชิงชนะเลิศ 
2.1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม (หรือที่คณะกรรมการพิจารณา) จะถูกประกาศผล
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น. ณ เวทีประกวด และในwww.lannahealthhub.org 

2.2 การขนย้ายสัมภาระอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน 
เข้า ต้ังแต่เวลา 08.00 น.  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560  โดยปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด 
ออก ต้ังแต่เวลา 20.00 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด 

2.3 การลงทะเบียนและรายงานตัว  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ  รายงานตัว อย่างพร้อมเพรียง ณ จุดลงทะเบียน เวทีการ

ประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-13.30 น.        
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่  

2.4 รูปแบบการประกวด 
รูปแบบการประกวดมีล าดับข้ันตอนการประกวดดังน้ี  
2.4.1 การเตรียมการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ส าหรับการประกวด

เป็นเวลา 40 นาที  
2.4.2 การแสดงบทบาทสมมุติในการต้อนรับ การซักถาม และการแนะน าลูกค้า โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม 

สาธิต เป็นเวลาทีมละ 5 นาที (คณะกรรมการพิจารณาท่ีละทีม) 
2.4.3 การแสดงบทบาทสมมุติในการบริการ และการบริการหลังการท าทรีทเม้นท์ โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม 

สาธิตเป็นเวลาทีมละ 5 นาที (คณะกรรมการพิจารณาท่ีละทีม) 
2.4.4 การแสดงท่าทางการล้างมือเพ่ือการประเมินด้านสุขอนามัยมือ โดยผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละทีม ด าเนินการน้ี 

1) แสดงท่าทางการล้างมือ 7 ข้ันตอน ประกอบเพลง บนเวที โดยท าทีละทีม 
  

การเตรียมความพรอ้มของผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 3/๔ 



2) ส่งผู้แทน 3 คน ไปล้างมือจริงในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ท้ังน้ีให้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ท าให้มือแห้ง  
ของแต่ละทีมมาเอง 

3) ทดสอบผลการล้างมือ 
2.4.5 การแสดงบนเวที เต้นท่าทางการล้างมือ 7 ข้ันตอน ประกอบเพลงที่แต่ละทีมเตรียมมาเพ่ือการแข่งขัน      

ทีมละ 3-5 นาที โดยที่เพลงที่เตรียมมาให้บันทึกใน 2 รูปแบบ คือบันทึกไฟล์แบบ audio ในแผ่นซีดี และบันทึกไฟล์แบบ MP3    
ในแฮนด้ีไดร์ฟ  

 

2.5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ดีของการนวด ประกอบด้วย 
2.5.1 เตรียมสถานที่ ที่ให้บริการให้พร้อมอยู่เสมอ 
2.5.2 เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
2.5.3 ผู้ให้บริการกล่าวต้อนรับและแนะน าตัวกับผู้รับบริการ/มีเมนูให้เลือกใช้บริการ 
2.5.4 บริการน้ าสมุนไพร 
2.5.5 สอบถามภาวะสุขภาพตามระบบคัดกรองก่อนให้บริการ 
2.5.6 ล้างเท้าผู้รับบริการด้วยสมุนไพรไทย 
2.5.7 ให้บริการตามข้ันตอนและวิธีการของการบริการแต่ละประเภทด้วยจิตใจรักในงานบริการ 
2.5.8 บริการน้ าสมุนไพรอุ่นๆ ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังการนวด  
2.5.9 สอบถามความพึงพอใจ 
2.5.10 ลงบันทึกการให้บริการในแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
2.5.11 การให้นามบัตรร้าน  

2.6 เง่ือนไขการประกวด 

2.6.1 การรายงานตัวของผู้เข้าร่วมประกวดเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด หากสมาชิกรายงานตัว หลังจากเวลาท่ีก าหนดจะถูก
ตัดสิทธิเข้าร่วมประกวด  

2.6.2 การแนะน าตัวให้ระบุชื่อทีม แต่ไม่แนะน า ชื่อร้าน 
2.6.3 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบล้านนา 
2.6.4 การแสดงท่าทางประกอบเพลง ต้องไม่ขัดกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ อันดีงาม 
2.6.5 ผู้ได้รับรางวัลการประกวด  ต้องแสดงท่าประกอบเพลงบนเวที ในพิธีมอบรางวัลการประกวดฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 

2560 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกลาง งาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7    
พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่  

2.6.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

การเตรียมความพรอ้มของผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 4/๔ 


