
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๑. หมวดวิชาพืน้ฐาน 13 6
๑.๑ กฎหมายและ
จรรยาบรรณผู้ประกอบ
อาชีพ

(1) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ.2559 และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 พ.ร.บ.สถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. เคร่ืองส าอางค์ พ.ศ. 2558 เป็นต้น (2) 
จริยธรรมการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการสปาเพือ่สุขภาพ กิริยามารยาท 
ทัศนคติต่ออาชีพ

3

๑.๒ ทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย

ประวัติการแพทย์แผนไทน ประวัติอาจารย์ ชีวกโกมารภัจน์การก าเนิด
มนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป 4 ตรีโทษ การวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน 
สมุฏฐานการเกิดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างสมุฏฐานกับฤดูกาล อายุ 
เวลา  สถานที ่อาหารและพฤติกรรม การปรับสมดุลตรีโทษ อิทธิพลของ
ดวงดาวทีม่ีผลต่อสุขภาพ การน าทฤษฎีการแพทย์แผนไทยไปประยุกต์ใช้
 ตลอดจนหลักวิธีการขั้นตอน ประโยชน์  ข้อห้ามในการนวด

12

1.3 ความรู้ทัว่ไป
เกี่ยวกับสปา

ประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการของสปา ความหมายของสปาใน
แบบต่าง ๆ ประเภทของสปา มาตรฐานสปาระดับสากล การจัดบริการ
ต่าง ๆ ในสปา

3

๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา 57 176
๒.๑ ความรู้เร่ืองสุขภาพ
1)  กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพืน้ฐาน

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
 และระบบการท างานของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง ระบบขับถ่ายระบบย่อย
อาหาร ระบบรับความรู้สึก ระบบหัวใจและหลอดเลือด และอวัยวะรับ
ความรู้สึก

15

เน้ือหาของหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพ่ือสุขภาพ  (Qualified Spa Therapist)  ๕๐๐  ชั่วโมง

หมวดวิชา ค าอธิบาย
จ านวนชั่วโมง

หนา้ที ่1 จาก 4 2บริการ500



ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
หมวดวิชา ค าอธิบาย

จ านวนชั่วโมง

2) สุขภาพ สุขอนามัย
และภาวะสุขภาพดี

สุขลักษณะทัว่ไปของสถานประกอบการต้ังแต่สถานทีต้ั่ง  การรักษา
ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การระบายอากาศ  การจัด
แสงสว่าง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  การก าจัดขยะมูลฝอย  การดูแลและ
บ าบัดน้ าเสีย  การจัดการน้ าใช้  การป้องกันพาหะน าโรค  การจัดการ
ด้านความปลอดภัยในสปา  สุขอนามัยผู้ปฏิบัติงานโรคติดต่อและโรค
ผิวหนังทีเ่กิดขึ้นจากการบริการในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพทีไ่ด้
มาตรฐาน การใช้เคมีภัณฑ์เพือ่การลดการแพร่กระจายเชื้อ การสงวน
รักษาทรัพยากร พลังงาน และส่ิงแวดล้อมด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เพือ่ลดภาวะโลก
ร้อน (global warning)

3 3

3) การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น

การปฐมพยาบาล การใช้ยาเบือ้งต้น  ยาสามัญประจ าบ้านและเวชภัณฑ์
ทีไ่ม่ใช่ยา การประเมินอาการและการส่งต่อ

6 6

4) สุขภาพแบบองค์รวม แนวคิดสุขภาพ (health) ปัจจัยก าหนดสุขภาพ  (determinants  of  
health)  สถานะสุขภาพ (health  status)  องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย (components  of  physical  fitness)ความ
เชื่อมโยงของ  health  and  wellness  และการประยุกต์ใช้ในสปา

5 3

๒.๒ ความรู้เร่ืองการบริการและผลิตภัณฑ์
1) การนวดเพือ่สุขภาพ กายวิภาคและสรีรวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับการนวด การนวดประเภทต่าง ๆ 

การนวดไทย (thai massages)  การนวดโดยใช้น้ ามันหอมระเหย 
(aroma massages) การนวดแบบสวิดิช (swedish massages)  
ประโยชน์  โทษ  ข้อห้าม  ข้อควรระวังในการนวดประเภทต่าง ๆ

14 125

(2) การใช้น้ าและ
อุณหภูมิเพือ่สุขภาพ(วารี
บ าบัด)

ความหมายคุณสมบัติทางกายภาพของน้ า  ผลทางสรีรวิทยาต่อการใช้น้ า
และอุณหภูมิในลักษณะต่างๆ เทคนิคการใช้น้ าและอุณหภูมิเพือ่สุขภาพ
ทีน่ิยมใช้ในสปา  การออกก าลังกายในน้ าเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ  และ
ความรู้พืน้ฐานในศาสตร์  Balneotherapy  และ Thalassotherapy 
รวมไปถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้น้ าและอุณหภูมิเพือ่สุขภาพ

15 15
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(3) การดูแลผิวหนัง 
ผิวหน้าและผิวกาย

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบือ้งต้นของผิวหนัง  หลักการดูแล การ
วิเคราะห์ผิวหนัง ขั้นตอนการท าความสะอาดผิวหน้า(cleansing)  การ
ปรับสภาพผิวหน้า  (toning)  การขัดผิว (scrub or exfolating)  การ
นวดหน้า (massage)  การพอกหน้า (mask) การบ ารุงผิว  
(moisturising) และขั้นตอนการดูแลผิวกาย (body treatment) การ
ท าความสะอาด การใช้โลชั่นสมานผิว   การขัดผิว   การพอกผิว (body
 mask)   การพันตัว (body wrap)  ปัญหาเกี่ยวกับผิวทีพ่บบ่อย การแพ้
 การระคายเคือง  ข้อห้ามและข้อควรระวังและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
สุขอนามัยในการดูแลผิวหน้าและผิวหนัง

10 15

(4) สุคนธบ าบัด ความหมายของสุคนธบ าบัด คุณสมบัติ หลักการสกัด วิธีการใช้ การผสม
เบือ้งต้น ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามข้อควรระวังของน้ ามันหอมระเหย
และการน าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ

9 9

(5) อาหารและเคร่ืองด่ืม
เพือ่สุขภาพ

ประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ หลักการจัดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพในสถานประกอบการสปา

6 6

(6) ธรรมะกับสมาธิเพือ่สุขภาพการฝึกปฏิบัติธรรมเพือ่การเรียนรู้ถึงวิธีการน าเข้าสู่สมาธิด้วยการสวด
มนต์และนั่งสมาธิ

2 3

(7) การออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย การออกก าลังกายทีเ่หมาะสม 
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักส าคัญของการออกก าลังกายใน
สถานประกอบการ การออกก าลังกายโดยการโยคะ การผ่อนคลายอย่าง
ลึก เทคนิคการหายใจด้วยหน้าท้อง

1 3

8) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
โภชนาการและสมุนไพร
เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพืชสมุนไพร เพือ่การส่งเสริมสุขภาพ ศึกษา
ลักษณะของพืชสมุนไพรทีใ่ช้ในการดูแลสุขภาพ สรรพคุณ การน าพืช
สมุนไพรมาใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ข้อห้ามข้อควร
ระวังในการใช้สมุนไพร การเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปา การเลือก
ซ้ืออาหาร ชนิดของอาหารเพือ่สุขภาพ

6 6

1) การพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะการส่ือสารใน
ธุรกิจสปา

การพัฒนาบุคลิกทัง้ภายในและภายนอก เทคนิคลูกค้าสัมพันธ์ 
ความส าคัญของการส่ือสาร  การเลือกใช้ภาษาทัง้  วัจนะและ อวัจนะ
ภาษา  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเพือ่การส่ือสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร การดูแลสุขภาพ
 การแต่งกาย

3 3

2) จิตวิทยาเพือ่การ
ด าเนินงานสปา

หลักจิตวิทยาเบือ้งต้น หลักการส่ือสารระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการจิตวิทยา มาใช้ใน
งานบริการ เทคนิคการให้การปรึกษา

3

๒.๓ ความรู้บูรณาการและเสริมทักษะ
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3) ภาษาต่างประเทศ
ส าหรับการปฏิบัติงาน

การใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ศัพท์เทคนิคทีจ่ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ในสปารูปแบบต่าง ๆ

4 3

180
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพหรือหน่วยงานทีก่รม
สนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ และการท ารายงานหลังการฝึกปฎิบัติ 
ประกอบด้วย การนวดเพือ่สุขภาพ อาหารเพือ่สุขภาพ การใช้น้ าและ
อุณหภูมิเพือ่สุขภาพ การใช้น้ ามันหอมระเหย การท าสมาธิ  การออก
ก าลังกาย การดูแลผิวหน้าและผิวกาย ดังนี้

นวดไทยเพือ่สุขภาพ อย่างน้อย ๒๐ ราย และนวดอื่นๆอย่างน้อย ๒๐ 
รายดูแลผิวหน้า อย่างน้อย ๑๕  ราย 
 การดูแลผิวกาย อย่างน้อย ๕  ราย
การใช้น้ าและอุณหภูมิเพือ่สุขภาพ อย่างน้อย ๑๕ ราย
การใช้น้ ามันหอมระเหย (รวมกับการฝึกปฏิบัติการนวดและการใช้น้ า
เพือ่สุขภาพ)
 การท าสมาธิ
 การออกก าลังกาย

รวม 120 380 500

3. หมวดการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ  เพิม่วิชาการให้ค าปรึกษาส าหรับประชาชน ๒ ชั่วโมง
ความส าคัญ  และประโยชน์การให้ค าปรึกษา กระบวนการ การส ารวจ  การท าความเข้าใจ สาเหตุและความต้องการ การวางแผน
 แก้ไขปัญหาต่างๆและการให้ค าแนะน า
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