เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
ไทยสัปปายะ (หัตถบําบัด)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสง เสริม สุข ภาพแบบองคร วม ไทยสัป ปายะ (หัต ถบํา บัด )
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค ร วม ไทยสั ป ปายะ
(หัต ถบํ า บัด ) (Holistic health promotion therapist : Thai sappaya massage) หมายถึง
บุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใชวิธีการนวดแบบไทยในการสงเสริมสุขภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค ร วม
ไทยสัปปายะ (หัตถบําบัด) แบงออกเปน ๒ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม แบบพื้น ฐานที่บุคคล
ทั่ ว ไปสามารถดู แ ลตนเองและผู อื่ น ได ภ ายใต คํ า แนะนํ า และการสนั บ สนุ น ของผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง การดูแ ลสงเสริม สุขภาพแบบองครวม ที่ตองมีความรู
ความสามารถและความชํ า นาญในระดั บ ที่ สามารถบรรเทาอาการ และให คํ าแนะนํา เบื้ องต น ได
ทั้งนี้มิใชเปนการประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสัปปายะ (หัตถบําบัด)
ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูทั่วไป
(๑) ความรู เบื้องตน เกี่ ยวกับ กายวิ ภาคศาสตรแ ละสรี รวิทยา (Basic
knowledge of anatomy and physiology)

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(ก) เซลลและเนื้อเยื่อ (Cell and tissue)
(ข) โครงสรางและหนาที่ผิวหนัง (Skin structure and function)
(ค) ระบบโครงกระดูก (Skeleton system)
(ง) ระบบกลามเนื้อ (Muscular system)
(จ) ระบบประสาท (Nervous system)
(ฉ) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)
(ช) ระบบหายใจ (Respiratory system)
(ซ) ระบบยอยอาหาร (Digestive system)
(ฌ) ระบบขับถายปสสาวะ (Urinary system)
(ญ) ระบบตอมไรทอ (Endocrine system)
(๒) วิชาทั่วไป (Generic area of study)
(ก) สาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัยในสปา (Health, hygiene
and safety in the spa)
(ข) ขั้นตอนการทํางานในสปา (Spa procedures)
(ค) การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับสปา (First aid for spa)
(ง) การนําเสนอบริก ารและสิน คา (Services and products
recommendation)
(จ) ทักษะการติดตอ สื่อสาร (Communication skill)
(ฉ) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ควรทราบ (Basic skin
diseases)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
conversation)

จรรยาบรรณของผูใหบริการ (Professional code of ethics)
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional law)
การทําจิตใหสงบ (Meditation)
สนทนาภาษาอั ง กฤษสํา หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Basic English

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

๓.๑.๒ ความรูเฉพาะหัตถบําบัด
(๑) หมวดวิชาการแพทยแผนไทย
(ก) ทฤษฎีการแพทยแผนไทยเบื้องตน (Basic Thai traditional
theory)
(ข) สมุน ไพรเบื้องตน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูล ฐาน (Basic
medicinal herbs in public health)
(๒) หมวดวิชาการนวดไทย
(ก) ประวั ติ องค ค วามรู แ ละการประยุ ก ต ใ ช ก ารนวดไทย
(History, knowledge and applied massage)
(ข) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเสนประธานสิบ (Ten energy lines
basic knowledge)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

การนวดไทยพื้นฐาน (Basic Thai massage)
การนวดเทาเพื่อสุขภาพ (Foot massage for health)
ประโยชนของการนวด (Benefits of massage)
ขอหามและขอควรระวังในการนวด (Contra - Indication

and precaution to message)
(ช) กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ทา (๑๕ basic
positions rucsi datton exercise)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ นวดไทยเพื่อผอนคลายอาการปวดเมื่อยทั่วไป
๓.๒.๒ นวดเทาเพื่อสุขภาพ
๓.๒.๓ กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ทา
๓.๒.๔ ขอหามและขอควรระวังในการนวด
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
การตรวจแยกอาการปวด
๓.๔.๒ หมวดวิชาการแพทยแผนไทย
เภสัชกรรมไทยเบื้องตนเกี่ยวกับหัตถบําบัด
๓.๔.๓ หมวดวิชาการนวดไทย
(๑) เสนประธานสิบกับการเกิดโรค
(๒) การนวดไทยบรรเทาอาการ ๑๐ อาการ ไดแก ปวดศีรษะ ปวดคอ
ปวดบาและไหล ปวดหลังและเอว ปวดสะโพกและขัดสะโพก ปวดแขน ปวดขอศอกและขอมือ
ปวดขา ปวดเขา ปวดขอเทา
(๓) การบันทึกทางการแพทยแผนไทย
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ นวดบรรเทาอาการ ๑๐ อาการ
(๑) ปวดศีรษะจากความเครียด (Stress headache)
(๒) ปวดคอและบาที่ไมใชอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
กระดูกและเสนประสาท (Neck pain : No skeletal and nervous system problems)
(๓) ปวดไหล (Shoulder pain) จากการทํางานเคล็ดกลามเนื้อทั่วไป
(๔) ปวดหลังและเอว (Low back pain) จากการทํางานที่ไมเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุขอเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อน
(๕) ปวดสะโพกและขัดสะโพก (Hip pain) จากการเคล็ดขัดยอก
(๖) ปวดแขน (Arm pain) จากการทํางาน การออกกําลังกาย ที่ทําให
เกิดอาการเมื่อยลา
(๗) ปวดขอศอกและขอมือ (Elbow and wrist pain) จากการทํางาน
การออกกําลังกาย เคล็ดขัดยอกที่ไมใชเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ
(๘) ปวดขา (Leg pain) จากการทํางาน ยืน เดิน นั่งนาน ๆ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(๙) ปวดเขา (Knee pain : No inflammation and infection) ไมเกีย่ วกับ
ขออักเสบและติดเชื้อ
(๑๐) ปวดขอเทา จากขอเทาแพลง ยกเวน ขออักเสบ ปวด บวม แดง
รอน (Ankle pain : No inflammation)
๓.๕.๒ ขอหาม และขอควรระวังในการนวด
๓.๕.๓ กายบริ หารแบบไทยท า ฤาษีดั ด ตนเพื่อ บรรเทา ๑๐ อาการ ได แ ก
ปวดศีร ษะ ปวดคอ ปวดบา และไหล ปวดหลั ง และเอว ปวดสะโพกและขั ดสะโพก ปวดแขน
ปวดขอศอกและขอมือ ปวดขา ปวดเขา ปวดขอเทา
๓.๕.๔ การบันทึกทางการแพทยแผนไทย
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

