






 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีแนบทายประกาศ 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คือ สาขาวิทยาศาสตรประยุกตท่ีศึกษาเก่ียวกับสุขภาพของมนุษย การทํางานของ

รางกายมนุษย ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของชีววิทยา เคมี ฟสิกส รวมไปถึงความรูดานสังคมศาสตร เชน สังคมวิทยา

ทางการแพทย 

ปริญญาบัตรในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีไดศึกษาในวิชา

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไดแก  

• วิทยาศาสตรสุขภาพ 

• แพทยศาสตร 

• ทันตแพทยศาสตร 

• เภสัชศาสตร 

• พยาบาลศาสตร 

• สาธารณสุขศาสตร  

• กายภาพบําบัด 

• จิตวิทยาคลินิก 

• วิทยาศาสตรการแพทย 

• ทัศนมาตรศาสตร 

• เทคนิคการแพทย 

• วิทยาศาสตร 

• เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

• โภชนศาสตร 

• รังสีเทคนิค 

• การแพทยแผนไทย 
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วิชาที่สอบ: วิชาความรูเกี่ยวกับการเปนผูดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 

หมวดท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสปาเพ่ือสุขภาพ 
• ความหมายของสปา 
• ประวัติและวิวัฒนาการของสปา 
• ประเภทของสปาเพ่ือสุขภาพ 

• เอกลักษณสปาไทย 
• สปากับการดูแลสุขภาพองครวม 

หมวดท่ี 2 การบริหารจัดการในสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ 
• สถานการณการดําเนินธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
• การดําเนินการและบริหารจัดการสปาเพ่ือสุขภาพ 
• การบริหารจัดการดานบุคลากรในธุรกิจสปา 
• การบริหารจัดการดานการตลาดการสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธในธุรกิจสปา 
• การประเมินผลการดําเนนิงานในธุรกิจสปา 
• การบริหารจัดการดานการบริการความพรอมของพนักงานผูใหบริการสปา 

หมวดท่ี 3 การบริการในสปาเพ่ือสุขภาพ 
• การนวดเพ่ือสุขภาพ 
• การใชน้ําเพ่ือสุขภาพ 
• การบริการอ่ืนๆอีกอยางนอย 3 อยางท่ีกําหนดไวในสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ 

1)  การขัดผิวกาย 2)  การขัดผิวหนา                    3)  การใชผาหมรอน 
4)  การทําความสะอาดผิวกาย    5)  การทําความสะอาดผิวหนา     6)  การทําสมาธิ 
7)  การนวดหนา                    8)  การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
9)  การบํารุงผิวกาย     10)  การบํารุงผิวหนา 

              11)  การประคบดวยความเย็น    12)  การประคบดวยหินรอน 
    13)  การปรับสภาพผิวหนา       14)  การแปรงผิว                    15)  การพอกผิวกาย 
    16)  การพอกผิวหนา              17)  การพันตัว                       18)  การพันรอน 
    19)  การการอบซาวนา            20)  การอบไอน้ํา                    21)  การอาบดวยทรายรอน 
    22)  ชิบอล             23)  ไทเก็ก               24)  ไทช ิ
    25)  พิลาทิส               26)  ฟตบอล                        27)  โยคะ 
    28)  ฤาษีดัดตน    29)   แอโรบิค 

หมวดท่ี 4 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
• ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
• หลักสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
• การปฏิบัติตนใหอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
• พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558  
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รายช่ือเอกสารวิชาการท่ีแนบทายประกาศฯ 

เอกสารความรูท่ีตองอาน 
1) กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข .

(2559).เอกสารความรูผูดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ:บริษัทเอ็มเอสคอรปอเรชั่น จํากัด. 
๒) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559  

 ๓) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 ๔) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับการปองก ันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

๕) กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

6) ขอกําหนดรูปแบบปายทางออกทางหนีไฟตามกฎหมายมาตรฐาน วสท.และ มยผ. ขอกําหนด
มาตรฐานปายทางออกทางหนีไฟตามกฎกระทรวงในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย  

7) พระราชบัญญัติเครื่องสําอางพ.ศ. 255๘ 

เอกสารความรูท่ีควรอาน (เพ่ิมเติม) 
๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 
๒) พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 
๓) กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข.(2551).ตําราวิชาการการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ. 
๔) กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข.(2550).ตําราวิชาการอาหารเพ่ือสุขภาพ. 
๕) กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข.(2550).ตําราวิชาการสุคนธบําบัด. 
๖) กลุมงานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทยแผนไทย        

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.(2553).ตําราการนวดไทย     
เพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมงแบบราชสํานัก. 

๗) กลุมงานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทยแผนไทย        
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.(2553).ตําราการนวดไทย    
เพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมงแบบท่ัวไป. 

๘) กลุมงานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทยแผนไทย        
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.(2553).ตํารานวดเทาเพ่ือ
สุขภาพ(60ชั่วโมง). 

๙) สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข.(2551).คูมือฝกอบรมสปาไทยเพ่ือสุขภาพ. 

1๐) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.(2548).น้ํามันหอมระเหยไทย. 
1๑) กลุมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ กองสงเสริมพืชสวน กรมสงเสริมการเกษตร(2545).พืชสมุนไพร

น้ํามันหอมระเหย (Essential oil): คูมือพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชุดท่ี 3. 
 1๒) อรัญญา มโนสรอยและคณะ.(2556).เวชสําอาง(COSMECEUTICALS). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร. 
 

13) วิมลพรรณ... 
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1๓) วิมลพรรณ วรรณพฤกษ. (2555). 92 สูตรน้ําสมุนไพร ตานโรค บํารุงสุขภาพ.กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ Feel good. 

1๔) มัณฑนา ภาณุมาภรณ. (2552). เครื่องสําอางเพ่ือความงามและสุขภาพ (COSMETICS FOR 
AESTHETIC AND HEALTH). สมุทรปราการ: คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

 

http://oldweb.pharm.su.ac.th/library2004/Admin/ByPublisherDetail.asp?PublisherID=1123
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