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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ยกเลิ กประกาศคณะกรรมการส งเสริ ม การพัฒ นาฝมื อแรงงาน เรื่อ ง มาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการแพทยแ ผนไทย ประเภทการนวดไทย ลงวันที่ ๔ กัน ยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๒ ในประกาศนี้สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย Nuad Thai practitioner (Traditional
Thai Massager) หมายถึง ผูที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทยแ ผนไทย
ประเภทการนวดไทย ตามความรูหรือตําราแบบไทย ที่ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา หรือศึกษาจาก
สถานศึกษาที่หนวยงานของรัฐใหการรับรอง
ขอ ๓ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ พนั ก งานนวดไทย แบ ง ออกเป น
๓ ระดับ
๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในการนวดไทย เพื่อผอนคลาย
และรูขอหามและขอควรระวังในการนวด พรอมทั้งมีสุขภาพรางกายและจิตใจไมขัดตอจรรยาบรรณ
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพการนวดไทย
๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในการนวดไทย เพื่อผอนคลาย
บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปไดอยางนอย ๑๐ อาการ และรูขอหามและขอควรระวังในการนวด
พรอมทั้งมีสุขภาพรางกายและจิตใจไมขัดตอจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพการนวดไทย
๓.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถในการนวดไทย เพื่อผอนคลาย
บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป สามารถวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย และรู
ขอ ห า มและข อควรระวั ง ในการนวด พรอ มทั้ ง มีสุ ข ภาพร า งกายและจิ ต ใจไม ขั ด ตอ จรรยาบรรณ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย และมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทการนวดไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกตตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขอ ๔ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางาน
ของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๔.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๔.๑.๑ หมวดวิทยาศาสตรสุขภาพ
(๑) กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาเบื้องตน
(๒) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
(๓) จิตวิทยาพื้นฐาน
๔.๑.๒ หมวดการแพทยแผนไทย จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๑) ทฤษฎีการแพทยแผนไทยเบื้องตน
(๒) สมุนไพรเบื้องตนเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
(๓) กายบริหารแบบไทยทาฤาษีดัดตนพื้นฐาน
(๔) จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔.๑.๓ หมวดการนวดไทย
(๑) ประวัติ องคความรู และการประยุกตใชการนวดไทย
(๒) เสนประธานสิบ
(๓) การนวดไทยพื้นฐาน
(๔) การนวดไทยเพื่อสงเสริมสุขภาพ
๔.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๔.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม
๔.๒.๒ รูขอหาม และขอควรระวังในการนวด
๔.๒.๓ นวดเพื่อผอนคลายหรือเพื่อสุขภาพ
๔.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด
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มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๔.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๔.๔.๑ หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(๑) กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาเบื้องตน
(๒) การปฐมพยาบาล
(๓) จิตวิทยาพื้นฐาน
(๔) ตรวจแยกอาการปวด
(๕) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
๔.๔.๒ หมวดการแพทยแผนไทย
(๑) ทฤษฎีการแพทยแผนไทย
(๒) เภสัชกรรมไทยเบื้องตน
(๓) กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนกับการแกอาการ
(๔) จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔.๔.๓ หมวดการนวดไทย
(๑) ประวัติ องคความรู และการประยุกตใชการนวดไทย
(๒) เสนประธานสิบกับการเกิดโรค
(๓) การนวดไทยพื้นฐาน
(๔) การนวดไทยเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(๕) การนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการ
(๖) การบันทึกผลการนวด
๔.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๔.๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม
๔.๕.๒ รูขอหาม และขอควรระวังในการนวด
๔.๕.๓ นวดเพื่อผอนคลายหรือเพื่อสุขภาพ
๔.๕.๔ นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไป ๑๐ อาการ คือ
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(๑) ปวดศีรษะจากความเครียด (Stress headache)
(๒) ปวดกลามเนื้อคอ และบา (Neck pain)
(๓) ปวดบาและไหล จากการทํางาน เคล็ดกลามเนื้อทั่วไป (Shoulder pain)
(๔) ปวดหลังและเอว จากการทํางานหนักทั่วไปที่ไมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ขอเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Back pain)
(๕) ปวดสะโพก ขัดสะโพก จากการเคล็ดขัดยอกทั่วไป (Hip pain)
(๖) ปวดแขน จากการทํางาน การออกกําลังกายที่ทําใหเกิดอาการ
เมื่อยลา (Arm pain)
(๗) ปวดขอศอกและขอมือจากการทํางาน การออกกําลังกาย เคล็ดขัดยอก
ที่ไมใชเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ (Elbow - wrist pain)
(๘) ปวดขา จากการทํางาน ยืน เดิน นั่งนาน ๆ (Leg pain)
(๙) ปวดเขาที่ไมเกี่ยวกับขออักเสบตาง ๆ และติดเชื้อ (Knee pain :
Non - inflammation and infection)
(๑๐) ปวดขอเทาที่ไมมีอาการขออักเสบ ปวด บวม แดงรอน (Ankle pain :
Non - inflammation)
๔.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๔.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๔.๗.๑ หมวดวิทยาศาสตรสุขภาพ
(๑) กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา
(๒) การปฐมพยาบาล
(๓) จิตวิทยาพื้นฐาน
(๔) การประเมินอาการปวด
(๕) เภสัชวิทยาพื้นฐาน
(๖) โรคและการตรวจประเมินระบบกระดูก ขอตอ และกลามเนื้อ
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๔.๗.๒ หมวดการแพทยแผนไทย
(๑) ปรัชญาการแพทย
(๒) เภสัชกรรมไทย
(๓) เวชกรรมไทย
(๔) กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนกับการแกอาการ และการรักษาโรค
ในการนวดไทย
๔.๗.๓ หมวดการนวดไทย
(๑) ประวัติ องคความรู และการประยุกตใชการนวดไทย
(๒) เสนประธานสิบกับการเกิดโรค
(๓) การนวดไทยพื้นฐาน
(๔) การนวดไทยเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(๕) การนวดไทยเพื่อบําบัด
(๖) การนวดไทยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
(๗) การบันทึกผลการนวด
(๘) การนวดไทยสําหรับนักกีฬา
(๙) การนวดไทยสําหรับสตรี แมและเด็ก
(๑๐) การนวดอื่ น ๆ ได แ ก นวดน้ํ า มั น นวดฝ า เท า เพื่ อ สุ ข ภาพ
นวดฝาเทาเพื่อบําบัด ไทยสปา
๔.๗.๔ หมวดกฎหมาย จริยธรรม สังคมและภาษา
(๑) กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวของ
(๒) ระบบสุขภาพแหงชาติ
(๓) การบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน
(๔) กิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมในการทํางานกลุม
(๕) หลักการสื่อสาร
(๖) ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
(๗) สารสนเทศ
(๘) วัฒนธรรม
(๙) จริยธรรม
(๑๐) ฝกสมาธิ
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๔.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๔.๘.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม
๔.๘.๒ รูขอหาม และขอควรระวังในการนวด
๔.๘.๓ นวดเพื่อผอนคลายหรือเพื่อสุขภาพ
๔.๘.๔ นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไป ๑๐ อาการ คือ
(๑) ปวดศีรษะจากความเครียด (Stress headache)
(๒) ปวดกลามเนื้อคอ และบา (Neck pain)
(๓) ปวดบาและไหล จากการทํางานเคล็ดกลามเนื้อทั่วไป (Shoulder pain)
(๔) ปวดหลังและเอว จากการทํางานหนักทั่วไปที่ไมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ขอเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Back pain)
(๕) ปวดสะโพก ขัดสะโพก จากการเคล็ดขัดยอกทั่วไป (Hip pain)
(๖) ปวดแขน จากการทํางาน การออกกําลังกายที่ทําใหเกิดอาการ
เมื่อยลา (Arm pain)
(๗) ปวดขอศอกและมือ จากการทํางาน การออกกําลังกาย เคล็ดขัดยอก
ที่ไมใชเกิดจากการอักเสบติดเชื้อ (Elbow - wrist pain)
(๘) ปวดขา จากการทํางาน ยืน เดิน นั่งนาน ๆ (Leg pain)
(๙) ปวดเขาที่ไมเกี่ยวกับขออักเสบตาง ๆ และติดเชื้อ (Knee pain :
Non - inflammation and infection)
(๑๐) ปวดขอเทาที่ไมมีอาการขออักเสบ ปวด บวม แดงรอน (Ankle pain :
Non - inflammation)
๔.๘.๕ นวดเพื่อรักษาแบงเปน ๓ กลุมดังตอไปนี้
(๑) สามารถนวดเพื่อบําบัดโรค ๒๒ โรค ดังนี้
(ก) ปวดศีรษะหรือลมปะกัง (Migrane or Myofascial pain
syndrome of head and neck)
(ข) ปวดคอหรือลมปลายปตคาต สัญญาณ ๕ หลัง (Myofascial
pain syndrome of C7 Paraspinal muscle)
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(ค) ปวดคอหรือลมปลายปตคาต สัญญาณ ๔ หลัง (Myofascial
pain sysdrome of T1 Paraspinal muscle)
(ง) หัวไหลติดเรื้อรัง (Frozen shoulder)
(จ) หัวไหลอัก เสบเฉีย บพลัน (Rotator cuff tendonitis or
pericapsular bursitis)
(ฉ) ปวดขอศอกหรือลมปลายปตคาตข อศอก (Lateral/Medial
epicondylitis)
(ช) นิ้วมือซน (Traumatic arthritis)
(ซ) ลมปลายปตคาตนิ้วมือหรือนิ้วไกปน (Trigger Finger)
(ฌ) ปวดหลังหรือลมปลายปตคาต สัญญาณ ๓ หลัง (Myofascial
pain syndrome of L3 Paraspinal muscle)
(ญ) ปวดหลังหรือลมปลายปตคาต สัญญาณ ๑ หลัง (Myofascial
pain syndrome of L5 Paraspinal muscle)
(ฎ) ตะคริวนอง (Cramping)
(ฏ) ปวดสนเทาหรือลมปลายปตคาตสนเทา (Plantar fasciaitis
or Caleaneal spur)
(ฐ) นิ้วเทาซน (Traumatic arthritis)
(ฑ) อัมพาตหนา (Facial nerve palsy or Bell’s palsy)
(ฒ) สันนิบาตหนังตาตก (Idiopathic ptosis)
(ณ) สันนิบาตมือตก (Partial radial nerve injury)
(ด) มือชาหรือลมปลายปตคาตขอมือ (Carpal tunnel syndrome)
(ต) สันนิบาตตีนตก (Partial peroneal nerve injury)
(ถ) ดานลม (Constipation)
(ท) ขอเทาแพลงดานหนา (Fore ankle sprain)
(ธ) ขอเทาแพลงดานขาง (Lateral ankle sprain)
(น) มดลูกเคลื่อน (Procedentia uteri : 1st dergree)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) สามารถนวดเพื่อบรรเทาโรค ๘ โรค ดังนี้
(ก) ปวดหลังจากขอกระดูกสันหลังอักเสบหรือลําบองสัญญาณ
๑ หลัง (Lumbosacral spondylitis)
(ข) ปวดหลังจากขอกระดูกสันหลังอักเสบหรือลําบองสัญญาณ
๓ หลัง (Lumbar spondylitis)
(ค) ปวดสะโพกหรือสะโพกเบี่ย ง (Traumatic hip pain or
Osteoarthritis hip)
(ง) ปวดเขาเฉียบพลันหรือจับโปงน้ําเขา (Acute knee pain)
(จ) ปวดเขาเรื้อรังหรือจับโปงแหงเขา (Osteoarthritis knee)
(ฉ) ปวดขอเทาเรื้อรังหรือจับโปงแหงขอเทา (Chronic ankle pain)
(ช) สมรรถภาพทางเพศชายหยอน (Erectile dysfunction)
(ซ) ลมปราบ (Muscular dystrophy)
(๓) สามารถนวดเพื่อฟนฟู ปองกันหรือแกไขโรคแทรกซอน ๓ โรค
ดังนี้
(ก) พารกินสัน (Parkinson’s disease)
(ข) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiparesis/Hemiplegia)
(ค) อัมพฤกษสมองในเด็ก (Cerebral palsy)
๔.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน การแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

