
การเตรียมความพรอ้มของผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา 1/5 

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา 
ในวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ 
 

1. รอบคัดเลือก 
1.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 7 ทีม 

           1.1.1  กลุ่มที่ 1  

1) กึดเติงหาล้านนา 
2) เก็ตถะหวา 
3) ขัวเหล็ก 
4) เจิงน ้าไหลดับไฟเย็น 
5) ชีวา ยาตรา 
6) เดอะโฮม เชียงใหม่ 
7) ตรีสารนวดแผนไทย 

 
1.1.2 กลุ่มที่ 2 

8) ทิฑัมพร 
9) ไทยสไตล์ รีแล็กซ์ 
10) นฤมิต 
11) บ้านลีลา 
12) ใบพลับพลึง 
13) ปราณาลานา 
14) ผาช้อดอยหล่อ 
 

                 1.1.3 กลุ่มที่ 3 
15) ไผ๋-สะหล๋ี-สุข 
16) ม่วนก๋าย ม่วนใจ๋ 
17) ม่วนอกม่วนใจ๋ 
18) ม่วนอกม่วนใจนวดไทยล้านนา 
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19) มาสซาจบายบอด 
20) รักษ์สุขภาพ 
21) ล่องแม่ปิง 
 

1.1.4 กลุ่มที่ 4 
22) ศตายุ 
23) ศรีเวียงพิงค์ 
24) สบายใจ๋ 
25) ส้มป่อย 
26) สุขกั๋นหมู่เฮา 
27) เอื องแซะ เอื องดอย 
28) ฮักล้านนา 

 
1.2 การขนย้ายสัมภาระอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน 

เข้า ตั งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือท่ีก้าหนด 
ออก ตั งแต่เวลา 20.00-21.00 น. ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือท่ีก้าหนด 

1.3 การลงทะเบียนและรายงานตัว  
1.3.1 ผู้แทนของทีมผู้เข้าร่วมประกวดฯทั ง 28 ทีม รายงานตัว อย่างพร้อมเพรียงในวันท่ี 24 

มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม        
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   

1.3.2 สมาชิกทุกคน รายงานตัว ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามเวลาท่ีก้าหนดดังนี  

         กลุ่มท่ี 1  เวลา 08.00-08.30 น. 
         กลุ่มท่ี 2  เวลา 10.00-10.30 น. 
         กลุ่มท่ี 3  เวลา 12.00-12.30 น. 
         กลุ่มท่ี 4  เวลา 14.00-14.30 น. 

1.4 รูปแบบการประกวด 
รูปแบบการประกวดมีล้าดับขั นตอนการประกวดดังนี   
1.4.1 การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

ส้าหรับการประกวดเป็นเวลา 30 นาที 
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1.4.2 การแสดงบทบาทสมมุติในการต้อนรับ ประกอบด้วย การทักทายผู้รับบริการ การประเมินก่อน
การบริการ การอธิบายขั นตอนการให้บริการ   

1.4.3 การแสดงบทบาทสมมุติและสาธิต ในขั นตอนปฏิบัติ ประกอบด้วยการเตรียมตัวลูกค้าและ      
ผู้นวด การนวดไทย และการนวดล้านนา  

1.4.4 การแสดงบทบาทสมมุติและสาธิต ในขั นตอนการบริการหลังการนวด 
         ข้อ 1.4.2 -1.4.4 ใช้เวลา 60 นาที 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีปฏบิัติที่ดีของการนวด ประกอบด้วย 
1.5.1)  เตรียมสถานท่ี ท่ีให้บริการให้พร้อมอยู่เสมอ 
1.5.2)   เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
1.5.3)  ผู้ให้บริการกล่าวต้อนรับและแนะน้าตัวกับผู้รับบริการ/มีเมนูให้เลือกใช้บริการ 
1.5.4)  บริการน ้าสมุนไพร 
1.5.5)  สอบถามภาวะสุขภาพตามระบบคัดกรองก่อนให้บริการ 
1.5.6)  ล้างเท้าผู้รับบริการด้วยสมุนไพรไทย 
1.5.7)  ให้บริการตามขั นตอนและวิธีการของการบริการแต่ละประเภทด้วยจิตใจรักในงานบริการ 
1.5.8)  บริการน ้าสมุนไพรอุ่นๆ ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตนหลังการนวด  
1.5.9)  สอบถามความพึงพอใจ 
1.5.10) ลงบันทึกการให้บริการในแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
1.5.11) การให้นามบัตรร้าน  

1.6 เง่ือนไขการประกวด 

1.6.1 การรายงานตัวของผู้เข้าร่วมประกวดเป็นไปตามเวลาท่ีก้าหนด หากสมาชิกรายงานตัว 
หลังจากเวลาท่ีก้าหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด  

1.6.2 การแนะน้าตัวให้ระบุช่ือทีม แต่ไม่แนะน้า ช่ือร้าน 
1.6.3 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบล้านนา 
1.6.4 การตกแต่งสถานท่ี การใช้อุปกรณ์ และการน้าภูมิปัญญามาใช้ ต้องไม่ขัดกับ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเช่ือ อันดีงาม 
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1.6.5 ไม่ใช้ท่าอันตราย และท่าท่ีไม่เหมาะสมในการนวดไทย รายละเอียดศึกษา ในเอกสารประกอบ
เรื่อง ท่าอันตรายและท่าท่ีไม่เหมาะสมในการนวดไทย 

1.6.6 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม (หรือท่ีคณะกรรมการพิจารณา)            
ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Lanna Expo 2017 ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เวลา 
08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   

1.6.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด  
 

2. รอบชิงชนะเลิศ 
2.1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม (หรือท่ีคณะกรรมการพิจารณา) จะ
ถูกประกาศผลในวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น. ณ เวทีประกวด และใน www.lannahealthhub.org 

2.2 การขนย้ายสัมภาระอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน 
เข้า ตั งแต่เวลา 08.00 น. ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือท่ีก้าหนด 
ออก ตั งแต่เวลา 20.00 น. ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 โดยปฏิบัติตามคู่มือท่ีก้าหนด 

2.3 การลงทะเบียนและรายงานตัว  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ  รายงานตัว อย่างพร้อมเพรียง ณ จุดลงทะเบียน 

เวทีการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เวลา 
08.00-08.30 น.  ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา เชียงใหม่  

2.4 รูปแบบการประกวด 
รูปแบบการประกวดมีล้าดับขั นตอนการประกวดดังนี   
2.4.1 การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 

ส้าหรับการประกวดเป็นเวลา 40 นาที  
2.4.2 การแสดงบทบาทสมมุติในการต้อนรับ ประกอบด้วย การทักทายผู้รับบริการ การประเมินก่อน

การบริการ การอธิบายขั นตอนการให้บริการ สาธิต เป็นเวลาทีมละ 5 นาที (คณะกรรมการพิจารณาท่ีละทีม) 
2.4.3 การแสดงบทบาทสมมุติและสาธิต ในขั นตอนปฏิบัติ ประกอบด้วยการเตรียมตัวลูกค้าและผู้

นวด การนวดไทย และการนวดล้านนา 
2.4.4 การแสดงบทบาทสมมุติและสาธิต ในขั นตอนการบริการหลังการนวด 
         ข้อ 2.4.3 -2.4.4 ใช้เวลา 90 นาที 
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ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

2.5 ขั้นตอนและวิธีปฏบิัติที่ดีของการนวด ประกอบด้วย 
2.5.1 เตรียมสถานท่ี ท่ีให้บริการให้พร้อมอยู่เสมอ 
2.5.2 เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อม 
2.5.3 ผู้ให้บริการกล่าวต้อนรับและแนะน้าตัวกับผู้รับบริการ/มีเมนูให้เลือกใช้บริการ 
2.5.4 บริการน ้าสมุนไพร 
2.5.5 สอบถามภาวะสุขภาพตามระบบคัดกรองก่อนให้บริการ 
2.5.6 ล้างเท้าผู้รับบริการด้วยสมุนไพรไทย 
2.5.7 ให้บริการตามขั นตอนและวิธีการของการบริการแต่ละประเภทด้วยจิตใจรักในงานบริการ 
2.5.8 บริการน ้าสมุนไพรอุ่นๆ ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตนหลังการนวด  
2.5.9 สอบถามความพึงพอใจ 
2.5.10 ลงบันทึกการให้บริการในแบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
2.5.11 การให้นามบัตรร้าน 

 
2.6  เง่ือนไขการประกวด 

2.6.1 การรายงานตัวของผู้เข้าร่วมประกวดเป็นไปตามเวลาท่ีก้าหนด หากสมาชิกรายงานตัว 
หลังจากเวลาท่ีก้าหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด 

2.6.2 การแนะน้าตัวให้ระบุช่ือทีม แต่ไม่แนะน้า ช่ือร้าน 
2.6.3 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบล้านนา 
2.6.4 การตกแต่งสถานท่ี การใช้อุปกรณ์ และการน้าภูมิปัญญามาใช้ ต้องไม่ขัดกับ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเช่ือ อันดีงาม 
2.6.5 ไม่ใช้ท่าอันตราย และท่าท่ีไม่เหมาะสมในการนวดไทย รายละเอียดศึกษา ในเอกสารประกอบ

เรื่อง ท่าอันตรายและท่าท่ีไม่เหมาะสมในการนวดไทย 
2.6.6 ผู้ได้รับรางวัลการประกวด เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลการประกวดฯ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

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

2.6.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด  


