เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
ไทยสปา (หัตถบําบัด)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสปา (หัตถบําบัด) โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักสงเสริม สุขภาพแบบองครวม ไทยสปา (หัตถบําบัด)
(Holistic health promotion therapist : Thai spa massage) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใช
วิธีการนวดแบบไทย นวดแบบตะวัน ตก นวดแบบอื่น ๆ และการนวดแบบไทยผสมผสานในการ
สงเสริมสุขภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค ร วม
ไทยสปา (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
ความสามารถและความชํานาญในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน และใหไปรักษา
ตนเองตอได ทั้งนี้มิใชเปนการประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสปา (หัตถบําบัด)
ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๔๖
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(๑) ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Basic
knowledge of anatomy and physiology)
(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) ประวัติความเปนมา
(ข) ชนิดของสปา (Type of spa)
(ค) ประวัติของการใชน้ํา (History of water use)
(ง) การใชน้ําบําบัด (Water therapy)
(จ) สาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัยในสปา (Health, hygiene
and safety in the spa)
(ฉ) ขั้นตอนการทํางานในสปา (Spa procedures)
(ช) การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับสปา (First aid for spa)
(ซ) การนํา เสนอบริก ารและสิน คา (Service and products
recommendation)
(ฌ) ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication skill)
(ญ) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ควรทราบ (Basic skin
diseases)
(๓) จรรยาบรรณของผูใหบริการ (Professional code of ethics)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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(๔) กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional law)
(๕) การทําจิตใหสงบ (Meditation)
(๖) สนทนาภาษาอั ง กฤษสํา หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Basic English
conversation)
๓.๑.๒ ความรูเฉพาะหัตถบําบัด
(๑) หัตถบําบัดแบบไทย
(ก) หมวดวิชาการแพทยแผนไทย
(๑) ทฤษฎี ก ารแพทย แ ผนไทยเบื้ อ งต น (Basic Thai
traditional theory)
(๒) สมุ น ไพรเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน
(Basic medicinal herbs in public health)
(ข) หมวดวิชาการนวดไทย
(๑) ประวัติ อ งคค วามรู แ ละการประยุ ก ตใ ช ก ารนวดไทย
(History, knowledge and applied massage)
(๒) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเสนประธานสิบ (Ten energy
lines basic knowledge)
(๓) การนวดไทยพื้นฐาน (Basic Thai massage)
(๔) การนวดเทาเพื่อสุขภาพ (Foot massage for health)
(๕) ประโยชนของการนวด (Benefits of massage)
(๖) ขอหามและขอควรระวังในการนวด (Contra - Indication
and precaution to massage)
(๗) กายบริ ห ารแบบไทยฤาษี ดั ด ตนพื้ น ฐาน ๑๕ ท า
(๑๕ Basic positions resident ton exercise)
(๒) หัตถบําบัดแบบสากล
(ก) การนวดหนา (Facial Massage)
(๑) โครงสรางและหนาที่ผิว (Skin structure and function)
(๒) การดูแลผิว (Skin care)
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(๓) การนวดหนา คอและไหล (Face, neck and shoulder
massage movements)
(๔) การพอกหนา (Face masks)
(๕) ทบทวนสรี ร ะของใบหน า และศี ร ษะ (Anatomy &
physiology of the head & face revision)
(ข) การนวดสวีดิช (Swedish massage)
(๑) การเตรียมงานกอนทําการนวด (Theoretical knowledge of
premassage treatments)
(๒) ผลของการนวดที่มีตอรางกายและจิตใจ (Psychological
and physiological effects of massage)
(๓) การใหขอแนะนําและคําปรึกษาแกลูกคา (Consultation/
assessment)
(๔) การนวดตัวแบบสวีดิช (Body massage : Swedish
massage)
(๕) การดูแลลูกคาหลังการทําทรีทเมนท (Aftercare advice)
(๖) ทบทวนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Anatomy &
Physiology revision)
(ค) การนวดเทา (Foot massage)
(๑) โครงสรางมือและเทา (Anatomy & physiology of
hand and foot)
(๒) ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยา (Anatomy & physiology
revision)
(๓) เทคนิคการนวดเทา (Technique and movements)
(๔) การดูแลลูกคาและการใหคําแนะนํา (Client care and
consultation)
(ง) การบริการตาง ๆ ในสปา (Spa treatments)
(๑) การขัดผิว (Body exfoliation)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(๒) การดูแลทั่วรางกาย : พอกตัว พอกโคลน และพันตัว
(Full - body treatments : body mask, body mud and body wrap)
(๓) การเตรียมลูกคา และการจัดเตรียมหองทํางาน (Client
and room preparation)
(จ) ขอหามและขอควรระวัง (Contra - indication and precaution)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ หัตถบําบัดแบบไทย
(๑) นวดไทยเพื่อผอนคลายอาการปวดเมื่อยทั่วไป
(๒) นวดเทาเพื่อสุขภาพ
(๓) กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ทา
(๔) ขอหามและขอควรระวังในการนวด
๓.๒.๒ หัตถบําบัดแบบสากล
(๑) การนวดหนา (Facial massage)
(ก) การนวดหนา คอและไหล (Face, neck and shoulder
massage movements)
(ข) การขัดหนา (Facial exfoliation)
(ค) การพอกหนา (Face mask)
(๒) การนวดสวีดิช (Swedish massage)
(ก) เทคนิคการนวด การใชงาน และผลที่ได (Massage techniques,
implementation and benefits)
(ข) การใหขอแนะนําและคําปรึกษาแกลูกคา
(Consultation/assessment)
(ค) การนวดตัวแบบสวีดิช (Body massage : Swedish massage)
(ง) การดูแลลูกคาหลังการทําทรีทเมนท (Aftercare advice)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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(๓) การนวดเทา (Foots massage)
(๑) เทคนิ ค การนวด การใช ง าน และผลที่ ไ ด (Massage
techniques, implementation and benefits)
(๒) การให ข อ แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาแก ลู ก ค า (Consultation/
assessment)
(๓) การดูแลลูกคาหลังการทําทรีทเมนท (Aftercare advice)
(๔) การบริการตาง ๆ ในสปา (Spa treatments)
(ก) การขัดผิว (Body exfoliation)
(ข) การดูแลทั่วรางกาย : พอกตัว พอกโคลน และพันตัว
(Full - body treatments : body mask, body mud body wrap)
(ค) การเตรียมลูกคา และการจัดเตรียมหองทํางาน (Client
and room preparation)
๓.๓ ทั ศ นคติ ประกอบด ว ย การปฏิ บั ติ ง านที่ ต รงต อ เวลา การรั ก ษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตยและประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ หัตถบําบัดแบบไทย
(๑) หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
การตรวจแยกอาการปวด
(๒) หมวดวิชาการแพทยแผนไทย
เภสัชกรรมไทยเบื้องตนเกี่ยวกับหัตถบําบัด
(๓) หมวดวิชาการนวดไทย
(ก) เสนประธานสิบกับการเกิดโรค
(ข) การนวดไทยบรรเทา ๑๐ อาการ ไดแก ปวดศีรษะ ปวดคอ
ปวดบาและไหล ปวดหลังและเอว ปวดสะโพกและขัดสะโพก ปวดแขน ปวดขอศอกและขอมือ
ปวดขา ปวดเขา ปวดขอเทา
(ค) การบันทึกทางการแพทยแผนไทย
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๓.๔.๒ หัตถบําบัดแบบสากล
(๑) การดูแลใบหนาและผิวพรรณ
(ก) การใหคําปรึกษาแกลูกคา (Consultation)
(ข) สาเหตุของผิวชนิดตาง ๆ (Possible causes)
(ค) ปญหาผิว (Skin disorder)
(ง) การวิเคราะหผิว (Skin analysis)
(จ) การดูแลผิว (Skin care)
(ฉ) ความรูผ ลิตภั ณฑแ ละวิทยาศาสตร เครื่องสําอาง (Product
knowledge/Cosmetic science)
(๒) กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของใบหนาและศีรษะ (Anatomy
& physiology of the head and face)
(ก) ระบบโครงกระดูก (Skeletal system)
(ข) ระบบกลามเนื้อ (Muscular system)
(ค) ระบบประสาท (Nervous system)
(ง) ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic system)
(จ) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)
(๓) นวดเพื่อสุขภาพในสปา
(ก) นวดน้ํามันหอมระเหย (Aromatic massage)
(ข) นวดระบายน้ําเหลือง (Lymphatic drainage massage)
(ค) นวดศีรษะ (Head massage)
(ง) นวดคอ บา ไหล (Neck and shoulder massage)
(จ) การนวดนักกีฬา (Sport massage)
(๔) บริการอื่น ๆ ในสปา (Other services)
(ก) การกําจัดขน (Waxing)
(ข) การดูแลมือและเทา (Manicure and pedicure)

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ หัตถบําบัดแบบไทย
(๑) นวดบรรเทาอาการ ๑๐ อาการ
(ก) ปวดศีรษะจากความเครียด (Stress headache)
(ข) ปวดคอและบา ที่ ไม ใ ช อาการปวดที่ เกิ ดจากความผิ ดปกติ
ของระบบกระดูก และเสนประสาท (Neck pain : No skeletal and nervous system problems)
(ค) ปวดไหล (Shoulder pain) จากการทํางานเคล็ดกลามเนื้อทั่วไป
(ง) ปวดหลั ง และเอว (Low back pain) จากการทํา งาน
ที่ไมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ขอเสื่อม หมอนรองกระดูกเคลื่อน
(จ) ปวดสะโพกและขัดสะโพก (Hip pain) จากการเคล็ดขัดยอก
(ฉ) ปวดแขน (Arm pain) จากการทํางาน การออกกําลังกาย
ที่ทําใหเกิดอาการเมื่อยลา
(ช) ปวดขอศอกและขอมือ (Elbow and wrist pain) จากการ
ทํางาน การออกกําลังกาย เคล็ดขัดยอกที่ไมใชเกิดจากการอับเสบติดเชื้อ
(ซ) ปวดขา (Leg pain) จากการทํางาน ยืน เดิน นั่งนาน ๆ
(ฌ) ปวดเขา (Knee pain : No inflammation and infection)
ไมเกี่ยวกับขออักเสบ และติดเชื้อ
(ญ) ปวดขอเทา จากขอเทาแพลง ยกเวน ขออักเสบ ปวด บวม
แดง รอน (Ankle pain : No inflammation)
(๒) ขอหามและขอควรระวังในการนวด
(๓) กายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนเพื่อบรรเทา ๑๐ อาการ ไดแ ก
ปวดศีร ษะ ปวดคอ ปวดบา และไหล ปวดหลั ง และเอว ปวดสะโพกและขั ดสะโพก ปวดแขน
ปวดขอศอกและขอมือ ปวดขา ปวดเขา ปวดขอเทา
(๔) การบันทึกทางการแพทยแผนไทย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

๓.๕.๒ หัตถบําบัดแบบสากล
(๑) การดูแลใบหนาและผิวพรรณ
วิธีการนวดระบายน้ําเหลืองบนใบหนา
(๒) การนวดเพื่อสุขภาพในสปา
(ก) วิธีการนวดน้ํามันหอมระเหย (Aromatic massage)
(ข) วิธีการนวดระบายน้ําเหลือง (Lymphatic drainage massage)
(ค) วิธีการนวดศีรษะ (Head massage)
(ง) วิธีการนวด คอ บา ไหล (Neck and shoulder massage)
(จ) วิธีการนวดนักกีฬา (Sport massage)
(๓) บริการอื่น ๆ ในสปา (Other service)
(ก) วิธีการกําจัดขน (Waxing)
(ข) วิธีการดูแลมือและเทา (Manicure and pedicure)
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

