เนื้อหาของหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชัว่ โมง
ชื่อวิชา
๑. หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน
๑.1 กายวิภาคศาสตร์ทวั่ ไป

1.2 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 ธรรมะกับสมาธิเพือ่ สุขภาพ

คาอธิบาย

รูปร่าง ลักษณะ ทีต่ ั้ง หน้าที่ วิธีการทางานของอวัยวะต่างๆ
โครงสร้างของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบประสาท ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนโครงสร้างของ
ระบบทัง้ หมดของร่างกาย และข้อควรระวังในการนวด

หลักทัว่ ไปของกฎหมายวิชาชีพ จรรยาบรรณ และบทกาหนดโทษ
ของกฎหมาย หลักจริยธรรม ศีลธรรมและกิริยามารยาท
การฝึกปฏิบัติธรรมเพือ่ การเรียนรู้ถึงวิธีการนาเข้าสู่สมาธิด้วยการสวด
มนต์และนั่งสมาธิ
1.4 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ประวัติการแพทย์แผนไทย ประวัติอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์ การ
กาเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป ๔ ตรีโทษ การวิเคราะห์ธาตุเจ้า
เรือน สมุฏฐานการเกิดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างสมุฏฐานกับฤดูกาล
อายุ เวลา สถานที่ อาหาร และพฤติกรรม การปรับสมดุล ตรีโทษ
อิทธิพลของดวงดาวทีม่ ีผลต่อสุขภาพ การนาทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทยไปประยุกต์ใช้
1.5 เภสัชกรรมไทยเบือ้ งต้น
หลักเภสัช ๔ การใช้ยาไทยประกอบการนวด ข้อห้าม ประโยชน์
วิธีการใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
หลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้ามของการอบสมุนไพร ประคบ
สมุนไพร
1.6 การเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ วิธีการอ่านอักษรเบรลล์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น เช่น การ
หรือ คอมพิวเตอร์
เปิดปิดเครื่อง การเรียกใช้โปรแกรมทีเ่ กี่ยวข้อง เป็นต้น
1.7 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ พัฒนาบุคลิกภาพโดยทัว่ ไป และการดูแลสุขภาพ ความสะอาดของ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย รวมถึงเสื้อผ้าและการแต่งกาย การใช้วาจาและความคิดใน
การเข้าถึงผู้รับบริการ การเคลื่อนทีแ่ ละการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการเคลื่อนไหว การขอความช่วยเหลือเพือ่ การเคลื่อนไหว การฝึก
การเคลื่อนไหว
1.8 การบริหารจัดการในสถาน
การตกแต่งร้าน การวางแผนการตลาด การจัดทาบัญชี การ
ประกอบการเพือ่ สุขภาพ
วิเคราะห์การได้เปรียบทางการค้า การประชาสัมพันธ์ การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และการประเมินผลการบริหารงาน เป็นต้น
๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา
2.1 ประวัติ องค์ความรู้ และการ ประวัติความเป็นมา คุณค่าของการนวดไทย ผลของการนวดไทยต่อ
ประยุกต์ใช้การนวดไทย
สุขภาพ การนาไปใช้ในระดับสถานบริการสาธารณสุข ตลอดจนหลัก
วิธีการขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้ามในการนวด
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2.2 เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค ลักษณะโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ลักษณะการเดินของแนวเส้น
ประธานสิบ เพือ่ ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ทางการนวด
2.3 การตรวจร่างกายเบือ้ งต้น
หลักการทางานและหน้าทีข่ องระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อต่าง ๆของ
ร่างกายในภาวะปกติศึกษาความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ และสามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้อง เพือ่ แยกอาการทีส่ ามารถ
นวดได้และไม่ได้
2.4 การนวดไทยเพือ่ สุขภาพ
วิธีการ ขั้นตอนการนวดไทยแบบทัว่ ไป ในท่านอนหงาย นอนตะแคง
นอนคว่า ท่านั่ง นวดหน้า นวดศรีษะ การยืดเส้น เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อย
2.5 ทบทวนการนวดไทยเพือ่
ฝึกปฏิบัติเพือ่ ให้รู้ขั้นตอน และวิธีการนวดไทยอย่างต่อเนื่อง ในท่า
สุขภาพ
นอนหงาย (พืน้ ฐานขา – แขน) ท่านอนตะแคง ท่านอนคว่า ท่านั่ง
(นวดโค้งคอและสะบัก) และการนวดหน้า การทดสอบปฏิบัติเพือ่
ความถูกต้องในตาแหน่งและแนวเส้น น้าหนักในการนวด และการ
ลาดับขั้นตอนทีถ่ ูกต้อง
2.6 การนวดไทยผ่อนคลายอาการ การประยุกต์ใช้การนวดไทย เพือ่ ผ่อนคลายอาการทีพ่ บบ่อย เกี่ยวกับ
ทีพ่ บบ่อย
การปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเมื่อยแขน – ขา ปวดสะโพก
ปวดเข่า ปวดข้อเท้า ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการอักเสบ
2.7 การดัดตน
การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อควรระวัง
ต่างๆ ในการปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการใช้ท่าฤาษีดัดตนพืน้ ฐาน
2.8 การประเมินผลการนวด

การประเมินก่อนและหลังการนวด การวิเคราะห์และติดตามผลการ
นวด

3. หมวดการฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพหรือหน่วยงานทีก่ รม
สนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ จานวน ๓๐ ราย
- การทา
รายงานหลังการฝึกปฎิบัติ
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หมายเหตุ เพิม่ วิชา การให้คาปรึกษาสาหรับประชาชน ๒ ชั่วโมง เนื้อหารายวิชาประกอบด้วย ความสาคัญ และประโยชน์การ
ให้คาปรึกษา กระบวนการ การสารวจ การทาความเข้าใจ สาเหตุและความต้องการ การวางแผน แก้ไขปัญหาต่างๆและการให้
คาแนะนา

