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หมวดวิชา ค าอธิบายรายวิชา

1.1 กฎหมายและ
จรรยาบรรณผู้ประกอบ
อาชีพ

(1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ.2559 และ
อนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
 การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน บทบาทหน้าทีข่องเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์และเคร่ืองส าอาง
และเวชภัณฑ์ กฎหมายแรงงาน ฯลฯ (2) จริยธรรมการปฏิบัติตน
ของผู้ให้บริการเพือ่สุขภาพ  กิริยามารยาท  ทัศนคติต่ออาชีพ

20 - 20

1.2 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ ระบบกระดูก และ
กล้ามเนื้อ และระบบการท างานของร่างกาย เช่น ระบบประสาท 
ระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง ระบบ
ขับถ่ายระบบย่อยอาหาร ระบบรับความรู้สึก ระบบหัวใจและหลอด
เลือด และอวัยวะรับความรู้สึก

130 - 130

40

1.4 การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน การใช้ยา
สามัญประจ าบ้านอย่างถูกวิธีระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพือ่รับการรักษา
ทีถู่กต้องเพือ่ป้องกันโรคแทรกซ้อน การป่วยซ้ าและความพิการต่างๆ

6 4 10

เน้ือหาของหลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง

หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ของการน าความรู้เกี่ยวกับกาย
วิภาคศาสตร์ และจลนศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหว
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นการเล่นกีฬา การเคล่ือนไหวใน
ชีวิตประจ าวัน เพือ่ปรับปรุงให้เกิดการเคล่ือนไหวอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปัญหาทางสุขภาพและสุขอนามัยทีส่ าคัญ
 ปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ ทีม่ีผลกระทบ
ต่อร่างกาย

40

1.3 พยาธิวิทยา ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อทีเ่ห็น
ด้วยตาเปล่า การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังทีเ่นื้อเยื่อ
ได้รับความบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่างๆ การอักเสบ การหายของ
บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบไหลเวียน
และแร่ธาตุ และโรคต่างๆ

40 -

-

-

401.5 วิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหว

1.6 สุขภาพ สุขอนามัย
และภาวะสุขภาพดี

1010

จ านวนชั่วโมง
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265 75 340๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา

หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการนวดกล้ามเนื้อระดับลึก 
การนวดสวิดิช หรือการนวดโดยการใช้ข้อศอกมาประยุกต์ใช้ เพือ่
กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต และการสลายพังผืด และวิธีการ
เพิม่ความยืดหยุ่นของข้อต่อ และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย

40

2.5 การนวดเพือ่การ
กีฬาและการนวดแบบ
เฉพาะ

2.3 เทคนิคการนวดแบบ
ตะวันตก

15

15

5

ประวัติ ความเป็นมาของการนวด โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ 
หลักการ วิธีการ และเทคนิคขั้นพืน้ฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการนวด 
การนวดมืออาชีพ มาตรฐานของสุขอนามัยของการนวด ข้อห้ามข้อ
ระวังของการนวด การนวดสวีดิชขั้นพืน้ฐาน เทคนิคการนวด
กล้ามเนื้อระดับลึกขั้นพืน้ฐาน  และการตรวจร่างกายโดยใช้มือคล า

20

55

65

หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการนวดให้นักกีฬา และ
คนท างานหนัก เพือ่ป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อ 
หรือเส้นเอ็นเกิดการเกร็งหรือเป็นตะคริวได้ง่ายในระหว่างเล่นกีฬา
หรือท างาน และวิธีการนวดหลังจากการเล่นกีฬาหรือท างานเพือ่ลด
อาการเมื่อยล้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงความรู้ในลักษณะการนวด
เฉพาะต่างๆ เช่น การนวดหญิงต้ังครรภ์ การนวดส าหรับส าหรับ
บรรเทาอาการปวดหัวแก้ความตึงเครียด และการนวดส าหรับผู้สูงอายุ

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับสปา การแบ่งประเภทของสปา องค์ประกอบ
ของสปา ประเภทการบริการในสปาหน้าทีค่วามรับผิดชอบผู้ให้บริการ
 พนักงานต้อนรับ และผู้ด าเนินการสปาเพือ่สุขภาพ การปฏิบัติตนต่อ
ลูกค้าการให้การบริการ ความสะอาดและสุขอนามัยในสปาการเก็บ
บันทึกข้อมูลใบรายงานต่างๆของลูกค้า รวมถึงประวัติความเป็นมา
ของสุคนธบ าบัดการแบ่งประเภทของน้ ามันหอมระเหย การสกัด
น้ ามันหอมระเหย การผสมน้ ามันหอมระเหยการน าน้ ามันหอมระเหย
ไปใช้ประโยชน์การเตรียมผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้น้ ามันหอมระเหยและสุคนธ
บ าบัดกลไกของน้ ามันหอมระเหยในร่างกายข้อดีข้อเสียข้อควรระวัง
เกี่ยวกับสุคนธบ าบัด

ประวัติของการนวดแบบตะวันตก หลักการ วิธีการและเทคนิคต่างๆ 
เช่น การนวดแบบสวีดิช การนวดโดยใช้การส่ันสะเทือนโดยสลับกัน
ไปมาบนกล้ามเนื้อ การนวดกดจุด การนวดหรือช่วงของการ
เคล่ือนไหวในระดับความเร็วทีแ่ตกต่างกัน การยืดกล้ามเนื้อ การนวด
ผู้สูงอายุ การนวดหญิงมีครรภ์ และทักษะการตรวจร่างกาย

2.4 การนวดกล้ามเนื้อ
ระดับลึกและการ
ประยุกต์ใช้

25

2.2 การนวดพืน้ฐาน

2.1 สปาพืน้ฐานและสุ
คนธบ าบัด

60

70

80

10 - 10

30
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 - ฝึกปฏิบัติการนวดไทย จ านวน  5 ราย
 - ฝึกปฏิบัติการนวดแบบอื่นๆ จ านวน  5 ราย

511 89 600
หมายเหตุ    เพิม่วิชา การให้ค าปรึกษาส าหรับประชาชน  ๒  ชั่วโมง เนื้อหารายวิชาประกอบด้วย   ความส าคัญ  และ
ประโยชน์การให้ค าปรึกษา กระบวนการ การส ารวจ  การท าความเข้าใจ สาเหตุและความต้องการ การวางแผน แก้ไขปัญหา
ต่างๆและการให้ค าแนะน า

3. หมวดการฝึกปฏบิตัิ

2.5 การนวดเพือ่การ
กีฬาและการนวดแบบ
เฉพาะ

ประวัติ ความเป็นมา คุณค่าของการนวดไทย ผลของการนวดไทย 
หลักการและวิธีการนวดเพือ่สุขภาพลักษณะ โครงสร้างของเส้น
ประธานสิบ การกดจุดตามแนวเส้นประธานสิบ หลักการและวิธีการ
ของการนวดไทยในรูปแบบต่างๆ เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ อาการ และ
ปัญหาทีพ่บบ่อยทางการนวดไทย หลักการซักประวัติตรวจร่างกาย
การวินิจฉัยอาการหลักการและวิธีการใช้ธรรมชาติบ าบัดร่วมกับการ
นวดไทย

10

5

ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการนวดแบบต่างๆหลักการ
วิธีการและข้อควรระวังการนวดในกีฬาหลักการวิธีการและข้อควร
ระวังการนวดในเด็กกรณีศึกษา รวมถึงผลกระทบ และผลประโยชน์
ของการนวด

2.7 ข้อห้ามและข้อควร
ระวังในการนวด

หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ในการนวดให้นักกีฬา และ
คนท างานหนัก เพือ่ป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อ 
หรือเส้นเอ็นเกิดการเกร็งหรือเป็นตะคริวได้ง่ายในระหว่างเล่นกีฬา
หรือท างาน และวิธีการนวดหลังจากการเล่นกีฬาหรือท างานเพือ่ลด
อาการเมื่อยล้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงความรู้ในลักษณะการนวด
เฉพาะต่างๆ เช่น การนวดหญิงต้ังครรภ์ การนวดส าหรับส าหรับ
บรรเทาอาการปวดหัวแก้ความตึงเครียด และการนวดส าหรับผู้สูงอายุ

2.6 การนวดไทย

25

- 10

รวม

ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพหรือหน่วยงานทีไ่ด้รับการ
รับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการท ารายงานหลังการ
ฝึกปฎิบัติ โดย

30

60 20 80


