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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

ไทยสัปปายะ (สุคนธบําบัด)๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสัปปายะ (สุคนธ
บําบัด) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสัปปายะ 

( สุคนธบํ าบัด)  (Holistic health promotion therapist : Thai sappaya aromatherapy) 
หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใชเครื่องหอมแบบไทยในการสงเสริมสุขภาพ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองค

รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบําบัด) แบงออกเปน ๒ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม แบบพื้นฐานที่บุคคล

ทั่วไปสามารถดูแลตนเอง ผู อ่ืนไดภายใตคําแนะนํา และการสนับสนุนของผูที่มีความรู 
ความสามารถ 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง การดูแลสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ที่ตองมีความรู 
ความสามารถและความชํานาญในระดับที่สามารถบรรเทาอาการ และใหคําแนะนําเบื้องตนได 
ทั้งนี้ มิใชเปนการประกอบโรคศิลปะ 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไทยสัป
ปายะ (สุคนธบําบัด) ใหเปนดังนี ้

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ ความรูทั่วไป 
(๑) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

(Basic knowledge of anatomy and physiology) 
(ก) เซลลและเนื้อเย่ือ (Cell and tissue) 
(ข) โครงสรางและหนาที่ผิวหนัง (Skin structure and 

function) 
(ค) ระบบโครงกระดูก (Skeleton system) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๔๑ ง/หนา ๔๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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(ง) ระบบกลามเนื้อ (Muscular system) 
(จ) ระบบประสาท (Nervous system) 
(ฉ)  ระบบหั ว ใจและหลอดเลือด  (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) สาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัยในสปา (Health, 

hygiene and safety in the spa) 
(ข) ข้ันตอนการทํางานในสปา (Spa procedures) 
(ค) การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับสปา (First aid for 

spa) 
(ง)  การนํ า เสนอบริ ก ารและสินค า  (Services and 

products recommendation) 
(จ) ทักษะการติดตอส่ือสาร (Communication skill) 
(ฉ) ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ควรทราบ 

(Basic skin diseases) 
(๓) จรรยาบรรณของผู ใหบริการ  (Professional code of 

ethics) 
(๔) กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional law) 
(๕) การทําจิตใหสงบ (Meditation) 
(๖) สนทนาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (Basic English 

conversation) 
๓.๑.๒ ความรูเฉพาะสุคนธบําบัด 

(๑) ประวัติความเปนมาของเครื่องหอมไทย และรูจักพืชหอมไทย
อยางนอย ๓๐ ชนิด ไดแก สมเขียวหวาน โมก มะลิ กระดังงา กุหลาบ มะนาว สมโอ มะกรูด 
ตะไคร ไมหอมอินเดีย แฝกหอม ไพล พิมเสนตน กํายาน โหระพา ขมิ้น สะระแหน กานพูล 
การบูร ขิง ผักชี ตะไครหอม อบเชย ปวยกัก กระวานเทศ จันทนเทศ พริกไทยดํา เทียน
ตาตั๊กแตน เทียนแกลบ มะนาวไทย 

(๒) รูจักกล่ิน ประโยชนของเครื่องหอมไทย และพืชหอมไทย 
(๓) ขอหาม และขอควรระวังในการใชกล่ินหอมเพื่อสุขภาพ 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ สามารถบอกชื่อ ชนิดจากสวนตาง ๆ ที่ไดจากพืชหอมไทยนั้นทั้ง
สดและแหง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๒.๒ สามารถจําแนกกลิ่น และบอกชื่อน้ํามันหอมระเหย หรือกล่ินได
จากพืชหอมนั้นโดยตรงไดถูกตอง 

๓.๒.๓ สามารถอธิบายขั้นตอนการทําเครื่องหอมดังตอไปนี้ได เทียนอบ 
บุหงารําไป (ถุงหอม) น้ําอบไทย น้ําปรุง ตุกตารําเพย แปงรํ่า มาลัยหวงรักชํารวย 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตยและประหยัด 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ กล่ินหอมกับธาตุทั้ง ๔ 
๓.๔.๒ รูวิธีปรุงผลิตภัณฑเพ่ือการนวดหนา นวดตัว พอกหนา พอกตัว 

และอ่ืน ๆ 
๓.๔.๓ รูจัก และใชพืชหอมไทย เครื่องหอมไทยเพื่อวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ ผอนคลาย คลายเครียด ปวดเมื่อย เพ่ิมความสดชื่นกระปรี้กระเปรา นอนไมหลับ 
๓.๔.๔ ขอแทรกซอน และวิธีการแกไขอาการแพตาง ๆ 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ สามารถปรุงน้ําหอมไทย น้ําอบ น้ําปรุง ชนิดตาง ๆ ตามแบบ
พ้ืนบานไทย 

๓.๕.๒ สามารถปรุงน้ํามันหอมไทย น้ําอบ น้ําปรุง ตามธาตุทั้ง ๔ ได 
๓.๕.๓ สามารถปรุงผลิตภัณฑจากสมุนไพร และน้ํามันหอมไทยเพื่อการ

นวดหนา นวดตัว พอกหนา พอกตัว และอ่ืน ๆ เพ่ือใชในสถานบริการของตนได 
๓.๕.๔ สามารถปรุงตํารับ น้ํามันหอมไทย น้ําอบ น้ําปรุง เพ่ือบรรเทา

อาการขั้นพื้นฐาน ไดแก ผอนคลาย คลายเครียด ปวดเมื่อย เพ่ิมความสดชื่นกระปรี้กระเปรา 
นอนไมหลับ 

๓.๕.๕ สามารถสังเกตอาการแทรกซอนตลอดจนแกไขอาการเบื้องตนได 
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห

งาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชุมรัตน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


