เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
ไทยสปา (โภชนบําบัด)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสปา (โภชนบําบัด) โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสปา (โภชนบําบัด)
(Holistic health promotion therapist : Thai spa nutrition) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใช
โภชนาการตามหลักการแพทยแผนไทยและแผนตะวันตกในการสงเสริมสุขภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค ร วม
ไทยสปา (โภชนบําบัด) 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 (โภชนบําบัด)
ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความรูทั่วไป
(๑) ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Basic
knowledge of anatomy and physiology)

หนา ๕๕
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) 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) การนําเสนอบริก ารและสิน คา (Services and products
recommendation)
(ฌ) ทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication skill)
(ญ) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ควรทราบ (Basic skin
diseases)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
conversation)

จรรยาบรรณของผูใหบริการ (Professional code of ethics)
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional law)
การทําจิตใหสงบ (Meditation)
สนทนาภาษาอัง กฤษสํา หรับ การปฏิบัติง าน (Basic English

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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๓.๑.๒ ความรูเฉพาะโภชนบําบัด
(๑) โภชนบําบัดแบบไทย
(ก) หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ความรูเรื่องพฤติกรรมศาสตรกับสุขภาพ
(ข) หมวดวิชาการแพทยแผนไทย
(๑) ทฤษฎีการแพทยแผนไทยพื้นฐาน
(๒) มูลเหตุการณเกิดโรคตามทฤษฎีแพทยแผนไทย
(๓) ธาตุเจาเรือนกับการเกิดโรค
(ค) หมวดโภชนาการ
(๑) ผักพื้นบานและอาหารสมุนไพร
(๒) เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
(๓) การใชอาหารปรับธาตุตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย
(๒) โภชนบําบัดแบบสากล
(ก) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการ
(๑) การประเมินภาวะทางโภชนาการ
(๒) ความรูเรื่องอนุมูลอิสระ (Free Redicals & Antioxidants)
(๓) ประโยชนของสารอาหารแตละชนิด
(๔) อาหารที่ควรรับประทาน และหลีกเลี่ยงในกลุมวัยตาง ๆ
(๕) อาหารที่ ค วรรั บ ประทานและหลี ก เลี่ ย งในผู ป ว ย
แตละกลุมโรค
(ข) ทฤษฎีของตํารับอาหารแตละประเภท เชน อาหารแมคโคร
ไบโอติก อาหารมังสวิรัติ อาหารไทยเพื่อสุขภาพ อาหารเจ ฯลฯ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ โภชนบําบัดแบบไทย
(๑) ใหคําแนะนําการรับประทานอาหารใหเหมาะสมตามธาตุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง
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(๒) สามารถวินิจฉัยตรวจธาตุเจาเรือนไดและใหคําแนะนําไดอยาง
เหมาะสม
(๓) สามารถวิเคราะหบุคลิกภาพตามธาตุเจาเรือนได
๓.๒.๒ โภชนบําบัดแบบสากล
(๑) สามารถประเมินภาวะทางโภชนาการของผูมารับบริการได
(๒) มีความรู ความเขาใจ ทฤษฎีของตํารับอาหารแตละประเภท เชน
อาหารแมคโครไบโอติก อาหารมังสวิรัติ อาหารไทยเพื่อสุขภาพ อาหารเจ ฯลฯ
(๓) สามารถใหคําแนะนําการเลือกรับประทานอาหารใหผูมารับบริการได
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ โภชนบําบัดแบบไทย
(๑) ผักพื้นบานและตํารับอาหารที่ใชในการดูแลผูปวยตามอาการโรค
ดังตอไปนี้
(ก) อาการปวดขอ
(ข) อาการขออักเสบ
(ค) อาการทองผูก
(ง) อาการนอนไมหลับ
(จ) อาการทองอืด
(ฉ) อาการอาหารไมยอย
(ช) โรคมะเร็ง
(ซ) โรคเบาหวาน
(ฌ) โรคความดันโลหิตสูง
(ญ) โรคไขมันในเสนเลือดสูง
(ฎ) โรคกระเพาะอาหาร
(ฏ) โรคหวัด
(๒) ผักพื้นบานและตํารับอาหารที่ใชในการดูแลหญิงหลังคลอด
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๓.๔.๒ โภชนบําบัดแบบสากล
(๑) สารอาหารสุขภาพ การบําบัดดวยวิตามิน และสารเสริม อาหาร
(Functional food, vitamins and food supplement)
(๒) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Diet
modification)
(๓) การบริโภคและการอดอาหารเพื่อการลางพิษ
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ โภชนบําบัดแบบไทย
(๑) สามารถให คํา ปรึ กษาและแนะนํ าเรื่อ งการรับ ประทานอาหาร
ไดอยางถูกตองใหกับผูปวยตามอาการ และโรคดังตอไปนี้
(ก) อาการปวดขอ
(ข) อาการขออักเสบ
(ค) อาการทองผูก
(ง) อาการนอนไมหลับ
(จ) อาการทองอืด
(ฉ) อาการอาหารไมยอย
(ช) โรคมะเร็ง
(ซ) โรคเบาหวาน
(ฌ) โรคความดันโลหิตสูง
(ญ) โรคไขมันในเสนเลือดสูง
(ฎ) โรคกระเพาะอาหาร
(ฏ) โรคหวัด
(๒) สามารถให คํา ปรึ กษาและแนะนํ าเรื่อ งการรับ ประทานอาหาร
ใหกับหญิงหลังคลอดไดอยางถูกตอง
๓.๕.๒ โภชนบําบัดแบบสากล
(๑) สามารถปฏิบัติการอดอาหารเพื่อการลางพิษดวยตนเองได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

(๒) สามารถแนะนําอาหารใหเหมาะสมกับสุขภาพของผูมารับบริการได
(๓) สามารถประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

