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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

สปาตะวันตก (หัตถบําบดั)๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สปาตะวันตก (หัตถ
บําบัด) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สปาตะวันตก 

(หัตถบําบัด) (Holistic health promotion therapist : Western spa massage) หมายถึง 
บุคลากรผูปฏิบัติงานโดยใชวิธีการนวดแบบตะวันตกในการสงเสริมสุขภาพ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองค

รวม สปาตะวันตก (หัตถบําบัด) แบงออกเปน ๒ ระดับ 
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม แบบพื้นฐานที่บุคคล

ทั่วไปสามารถดูแลตนเองและผู อ่ืนไดภายใตคําแนะนํา และการสนับสนุนของผูที่มีความรู 
ความสามารถ 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง การดูแลสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ที่ตองมีความรู 
ความสามารถและความชํานาญในระดับที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตน และใหไปรักษา
ตนเองตอได ทั้งนี้ มิใชเปนการประกอบโรคศิลปะ 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สปา
ตะวันตก (หัตถบําบัด) ใหเปนดังนี้ 

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 ๗๒/๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

(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) ประวัติความเปนมา 
(ข) ชนิดของสปา (Type of spa) 
(ค) ประวัติของการใชน้ํา (History of water use) 
(ง) การใชน้ําบําบัด (Water therapy) 
(จ) สาธารณสุขมูลฐานและสุขอนามัยในสปา (Health, 

hygiene and safety in the spa) 
(ฉ) ข้ันตอนการทํางานในสปา (Spa procedures) 
(ช) การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับสปา (First aid for 

spa) 
(ซ)  การนํ า เสนอบริการและสินค า  (Services and 

products recommendation) 
(ฌ) ทักษะการติดตอส่ือสาร (Communication skill) 
(ญ) 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 ความรูเฉพาะหัตถบําบัด 

(๑) การนวดหนา (Facial Massage) 
(ก)  โครงสร า งและหน าที่ ผิ ว  (Skin structure and 

function) 
(ข) การดูแลผิว (Skin care) 
(ค )  กา รนวดหน า  คอและ ไหล  ( Face, neck and 

shoulder massage movements) 
(ง) การพอกหนา (Face masks) 



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 
 

(จ) ทบทวนสรีระของใบหนาและศีรษะ (Anatomy & 
physiology of the head & face revision) 

(๒) การนวดสวีดิช (Swedish massage) 
(ก)  การ เตรี ยมงานกอนทํ าการนวด  (Theoretical 

knowledge of pre massage treatments) 
( ข )  ผ ล ข อ ง ก า ร น ว ด ที่ มี ต อ ร า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ 

(Psychological and physiological effects of massage) 
(ค )  ก า ร ใ ห ข อ แ น ะ นํ า แ ล ะ คํ า ป รึ ก ษ า แ ก ลู ก ค า 

(Consultation/ assessment) 
(ง) การนวดตัวแบบสวีดิช (Body massage : Swedish 

massage) 
(จ) การดูแลลูกคาหลังทําทรีทเมนท (Aftercare advice) 
(ฉ) ทบทวนกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Anatomy & 

physiology revision) 
(๓) การนวดเทา (Foot massage) 

(ก) โครงสรางมือและเทา (Anatomy & physiology of 
hand and foot) 

(ข) ทบทวนกายวิภาคและสรีรวิทยา  (Anatomy & 
physiology revision) 

(ค) เทคนิคการนวดเทา (foot massage Technique and 
movements) 

( ง )  การดู แล ลูกค า และก า ร ให คํ า แนะนํ า  (Body 
massage : Swedish massage) 

(๔) การบริการตาง ๆ ในสปา (Spa treatments) 
(ก) การขัดผิว (Body exfoliation) 
(ข) การดูแลทั่วรางกาย : พอกตัว พอกโคลน และพันตัว 

(Full - body treatments : body mask, body mud and body wrap) 
(ค) การเตรียมลูกคา และการจัดเตรียมหองทํางาน 

(Client and room preparation) 
(๕)  ข อห ามและข อควรระวั ง  (Contra - indication and 

precaution) 
๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดังตอไปนี้ 
๓.๒.๑ การนวดหนา (Facial massage) 

(๑) การนวดหน คอ และไหล (Face, neck and shoulder 
massage movements) 

(๒) การขัดหนา (Facial exfoliation) 
(๓) การพอกหนา (Face mask) 



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 
 

๓.๒.๒ การนวดสวีดิช (Swedish Massage) 
(๑) เทคนิคการนวด  การใช งาน  และผลที่ ได  (Massage 

techniques, implementation and benefits) 
(๒) การใหขอแนะนําและคําปรึกษาแกลูกคา (Consultation/ 

assessment) 
(๓)  การนวดตั วแบบสวีดิ ช  (Body massage : Swedish 

massage) 
(๔) การดูแลลูกคาหลังการทําทรีทเมนท (Aftercare advice) 

๓.๒.๓ การนวดเทา (Foots massage) 
(๑) เทคนิคการนวด  การใช งาน  และผลที่ ได  (Massage 

techniques, implementation and benefits) 
(๒) การใหขอแนะนําและคําปรึกษาแกลูกคา (Consultation/ 

assessment) 
(๓) การดูแลลูกคาหลังการทําทรีทเมนท (Aftercare advice) 

๓.๒.๔ การบริการตาง ๆ ในสปา (Spa treatments) 
(๑) การขัดผิว (Body exfoliation) 
(๒) การดูแลทั่วรางกาย : พอกตัว พอกโคลน และพันตัว (Full - 

body treatments : body mask, body mud and body wrap) 
(๓) การเตรียมลูกคา และการจัดเตรียมหองทํางาน (Client and 

room preparation) 
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ

ซื่อสัตยและประหยัด 
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ การดูแลใบหนาและผิวพรรณ 
(๑) การใหคําปรึกษาแกลูกคา (Consultation) 
(๒) สาเหตุของผิวชนิดตาง ๆ (Possible Causes) 
(๓) ปญหาผิว (Skin Disorder) 
(๔) การวิเคราะหผิว (Skin Analysis) 
(๕) การดูแลผิว (Skin Care) 
(๖) ความรูผลิตภัณฑและวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (Product 

knowledge/Cosmetic science) 
๓.๔.๒ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของใบหนาและศีรษะ (Anatomy 

& Physiology of the head and face) 
(๑) ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) 
(๒) ระบบกลามเนื้อ (Muscular system) 
(๓) ระบบประสาท (Nervous system) 
(๔) ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic system) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

(๕) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system) 
๓.๔.๓ นวดเพื่อสุขภาพในสปา 

(๑) นวดน้ํามันหอมระเหย (Aromatic massage) 
(๒) นวดระบายน้ําเหลือง (Lymphatic drainage massage) 
(๓) นวดศีรษะ (Head massage) 
(๔) นวดคอ บา ไหล (Neck and shoulder massage) 
(๕) การนวดนักกีฬา (Sport massage) 

๓.๔.๔ บริการอื่น ๆ ในสปา (Other services) 
(๑) การกําจัดขน (Waxing) 
(๒) การดูแลมือและเทา (Manicure and pedicure) 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ การดูแลใบหนาและผิวพรรณ 
วิธีการนวดระบายน้ําเหลืองบนใบหนา (Facial lymphatic drainage 

massage) 
๓.๕.๒ การนวดเพื่อสุขภาพในสปา 

(๑) วิธีการนวดน้ํามันหอมระเหย (Aromatic massage) 
(๒)  วิ ธี การนวดระบายน้ํ า เห ลือง  (Lymphatic drainage 

massage) 
(๓) วิธีการนวดศีรษะ (Head massage) 
(๔) วิธีการนวดคอ บา ไหล (Neck and shoulder massage) 
(๕) วิธีการนวดนักกีฬา (Sport massage) 

๓.๕.๓ บริการอื่น ๆ ในสปา (Other services) 
(๑) วิธีการกําจัดขน (Waxing) 
(๒) วิธีการดูแลมือและเทา (Manicure and pedicure) 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วเิคราะห
งาน สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

 
 

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

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
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