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นวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ช่ัวโมง 

หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)   นวดเพ่ือสุขภาพขั้นสูง  600 ชั่วโมง    
(ภาษาอังกฤษ)  Certified Massage Therapy 600 hours 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีความรู้การนวดเพ่ือสุขภาพขั้นสูง เพ่ือในการบริการตามขอบเขตที่ก าหนด 
2. มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะพัฒนาและส่งเสริมงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวมได้

อย่างมีคุณภาพ 
3. มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพ 
4. มีทักษะการนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูงในการจัดการปัญหาสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ 
5. เพ่ือให้สถาบันการศึกษา (ในระบบ) ระดับอาชีวะขึ้นไปจัดการเรียนการสอน  
6. เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทั้งในและ

ต่างประเทศได้ 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 
4. ค าอธิบายหลักสูตร 

ศึกษาองค์ความรู้จริยธรรมและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พยาธิวิทยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือ ฟ้ืนคืนชีพ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ     
สุขอนามัยและภาวะสุขภาพดี สปาพ้ืนฐานและสุคนธบ าบัด การนวดพ้ืนฐาน เทคนิคการนวดแบบตะวันตก       
การนวดเพื่อการกีฬาและการนวดแบบเฉพาะ การนวดไทย ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด และการฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ 

 
5. เนื้อหาของหลักสูตร(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 
 
6. การจัดเวลาและตารางสอน 

ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่ขอรับรองหลักสูตรก าหนด และเป็นการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง 
 
หมายเหตุ โดยสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ได้ต้องเป็นสถาบันการศึกษา(ในระบบ)

ระดับอาชีวะขึ้นไป 
 

7.   จ านวนชั่วโมงท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 600  ชั่วโมง 
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8. คุณสมบัติผู้เรียน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน 

 
9. คุณสมบัติวิทยากรผู้สอน(ตามเอกสารแนบท้ายหลักสูตร) 

 
10. เกณฑก์ารประเมินผล 

1. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน 
2. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติด้วย

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 ราย  
 

11.  วิธีการประเมินผล 
1. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
12.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ตัวอย่าง)  

1. กัญจนา  ดีวิเศษ. (2542).คู่มืออบรมการนวดไทย.กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. 
2. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2559).เอกสาร

ความรู้ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด. 
3. กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (2551). คู่มือฝึกอบรมสปาไทยเพื่อ
สุขภาพ.นนทบุรี. 

4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข.(2551).เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ.กรุงเทพฯ : บริษัท
ชงเธียร มาเก็ตติ้ง จ ากัด. 

5. ชนินทร์ ลีวานันท์.(2551).การนวดเพื่อสุขภาพ.เอกสารความรู้ผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. “เรื่องก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของ
สถานที่  การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ส าหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข”  
นนทบุรี พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2549. 

7. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.(2545).สุคนธบ าบัด.เชียงใหม่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
8. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.การแพทย์แผนไทยกับการส่งเสริมสุขภาพ.(2540). การแพทย์แผนไทยสายใย

แห่งชีวิตและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก .  
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(2551). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ.  พิมพ์ครั้งที่  11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
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18. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 
(2551). การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การ
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