เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
สปาตะวันตก (วารีบําบัด)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสง เสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ นัก สง เสริม สุข ภาพแบบองคร วม สปาตะวัน ตก (วารีบํา บัด )
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สปาตะวันตก (วารีบําบัด)
(Holistic health promotion therapist : Western spa hydrotherapy) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงาน
โดยใชน้ําและกรรมวิธีแบบตะวันตกในการสงเสริมสุขภาพ
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชี พ นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค ร วม
สปาตะวันตก (วารีบําบัด) 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
ความสามารถและความชํานาญในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนและใหไปรักษาตนเอง
ตอได ทั้งนี้มิใชเปนการประกอบโรคศิลปะ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สปาตะวันตก (วารีบําบัด)
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)
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(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) จรรยาบรรณของผูใหบริการ (Professional code of ethics)
(๔) กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional law)
(๕) การทําจิตใหสงบ (Meditation)
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(๖) สนทนาภาษาอั ง กฤษสํา หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Basic English
conversation)
๓.๑.๒ ความรูเฉพาะวารีบําบัด
(๑) ความรูพื้นฐานของวารีบําบัด
(ก) ประวัติความเปนมา (History)
(ข) ทฤษฎีวารีบําบัด (Hydrotherapy theory)
(๒) การอบไอน้ํา (Steam)
(ก) ตูอบไอน้ํา (Steam cabinet)
(ข) หองอบไอน้ํา (Steam room)
(ค) การดูแลตูอบไอน้ําและหองอบไอน้ํา (Care of steam cabinets
and rooms)
(ง) ขอหามและขอควรระวัง (Contra - indication and precaution)
(จ) ผลของการอบไอน้ําตอรางกาย (Effect of the steam treatment
for the body)
(๓) การอบซาวนา (Sauna)
(ก) การดูแลหองซาวนา (Care of sauna)
(ข) ขอหามและขอควรระวัง (Contra - indication and precaution)
(ค) ผลของซาวนา (Effects of the sauna)
(ง) การเตรียมหองซาวนา (Preparation of the sauna)
(จ) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชซาวนา (Sauna treatment)
(๔) การใชอางน้ําวน (Whirlpool)
(ก) ผลของการใชอางน้ําวน (Effect of the whirlpool)
(ข) ขอสังเกตเกี่ยวกับการติดตั้งอางน้ําวน (Whirlpool setting
comment)
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ การอบไอน้ํา (Steam)
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(ก) การเตรียมการอบไอน้ําเพื่อใชงาน (Steam preparation)
(ข) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบไอน้ํา (Steam treatment)
๓.๒.๒ การอบซาวนา (Sauna)
(๑) การเตรียมหองซาวนา (Preparation of the sauna)
(๒) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชซาวนา (Sauna treatment)
๓.๒.๓ การใชอางน้ําวน (Whirlpool)
ผลของการใชอางน้ําวน (Effect of the whirlpool)
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ การบําบัดดวยการแชในอางอาบน้ํา (Hydro bath)
(๑) ขอหามและขอควรระวัง (Contra - indication and precaution)
(๒) ผลของการบําบัดดวยการแชในอางอาบน้ํา (Effect of a hydrotherapy
bath)
(๓) การเตรียมการบําบัดดวยการแชใ นอางอาบน้ํา (Preparation of
hydrotherapy bath)
(๔) การบริการดวยการแชในอางอาบน้ํา (Hydrotherapy bath treatments)
๓.๔.๒ การใชฝกบัว (Shower)
(๑) ฝกบัวแบบธรรมดา (Regular shower) สก็อตชโฮสม (Scotch host)
สวิสชาวเวอร (Swiss shower) วิชี่ ชาวเวอร (Vichy shower)
(๒) ผลที่ไดรับจากการใชฝกบัว (Effects of the shower)
(๓) การดูแลฝกบัว (Care of shower)
(๔) การบริการดวยการใชฝกบัว (Shower treatment)
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ การบําบัดดวยการแชในอางอาบน้ํา (Hydro bath)
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(๑) การเตรียมการบําบัดดวยการแชใ นอางอาบน้ํา (Preparation of
the hydrotherapy bath)
(๒) การบําบัดดวยการแชในอางอาบน้ํา (Hydrotherapy bath treatments)
๓.๕.๒ การใชฝกบัว (Shower)
(๑) การดูแลฝกบัว (Care of shower)
(๒) การบริการดวยการใชฝกบัว (Shower treatment)
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

