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หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ  150 ชั่วโมง 
(ภาษาอังกฤษ)  Health and Beauty for Postpartum  Care  150 Hours 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 
2. มีทักษะการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟอย่างถูกวิธี 
3. มีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทในการประกอบอาชีพ 
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 การให้บริการ 
6. เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ           

ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 

4. ค าอธิบายหลักสูตร 
หลักสูตรที่ต้องผ่านมาก่อน : หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงท่ีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรอง 
          ศึกษากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การให้ค าปรึกษาและมีทักษะ        
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การดูแลสตรีหลังเรือนไฟ
ทั่วไปและเพ่ือความงาม และการดูแลตามศาสตร์และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การนวด การใช้
สมุนไพร โภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม และฝึกทักษะการปฏิบัติในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
หรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ  

 
5. เนื้อหาของหลักสูตร 

(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 
6. การจัดเวลาและตารางสอน 

ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรก าหนด และเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง 
 

7. จ านวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร 150 ชั่วโมง 
 
 
 
  
 



2 

8. คุณสมบัติผู้เรียน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
2. ส าเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมงท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับรอง 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน  

 
9. คุณสมบัติวิทยากรผู้สอน 

(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
10. เกณฑ์การประเมินผล 

1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 ราย  

 
11. วิธีการประเมินผล 

1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง) 

1. กัญจนา  ดีวิเศษ. (2542).คู่มืออบรมการนวดไทย.กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. 
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