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 ปัจจุบันการเข้ารับบริการจากสถานประกอบการประเภทสปาเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชน เนื่องจาก 

คนไทยหนัมาให้ความใส่ใจกบัสขุภาพกนัมากข้ึน  อกีทัง้ธุรกจิสปาเป็นธุรกจิทีมี่ศักยภาพการตลาดสงูและยังสามารถ

น�าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้งด้านศาสตร์การนวด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

มาสร้างมูลค่าเพิม่ได้ สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ จงึเป็นสถานทีท่ี่ต้องมกีารดแูลอย่างใกล้ชดิ ทัง้ด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล  การบริการ การสรรสร้างบรรยากาศ การตกแต่งด้วยเอกลักษณ ์

ที่โดดเด่น การจัดการด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดการ 

ด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มาใช้บริการของเรา ดังนั้น 

ผูด้�าเนนิการสปาเพือ่สขุภาพ  จึงเป็นบุคลากรท่ีมคีวามส�าคญัในการบรหิารจดัการให้สปาไทยมคีณุภาพและมาตรฐาน  

เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล 

 เอกสารความรู้ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพเล่มนี้  ได้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางความรู้เบื้องต้น  ส�าหรับ

ผู้ที่ต้องการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  และส�าหรับประชาชนทั่วไป

ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับสปา  โดยได้มีการปรับปรุงเน้ือหาในบางส่วนให้ถูกต้อง และทันสมัย คณะผู้จัดท�า 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารความรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ  และขอกราบขอบพระคุณวิทยาจารย์ที่ได้เขียน

และรวบรวม เอกสารความรู้ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  มา ณ โอกาสนี้

            คณะผู้จัดท�า

                   ธันวาคม 2556

ค�าน�า
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 เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าขึ้นเพ่ือใช้ส�าหรับ

เป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู ้ส�าหรับผู้ท่ีมีความประสงค ์

ในการสอบประเมินความรู้ ความสามารถเป็นผู้ด�าเนินการสปา 

เพือ่สขุภาพ แต่ท้ังน้ีการเป็นผูด้�าเนนิการสปาเพ่ือสขุภาพ จะต้องใช้

องค์ความรู้ท่ีมีมากกว่าท่ีมีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นผู้ที่สนใจ 

จะเข้ารับการสอบประเมินความรู้ ความสามารถเป็นผู้ด�าเนินการ 

สปาเพื่อสุขภาพ จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก

เอกสารฉบับนี้
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สารบัญ
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 สปาเป็นการดแูลสขุภาพองค์รวมโดยการใช้ทัง้ศาสตร์และศลิป์ซึง่มกีารใช้น�า้และการใช้

เทคนิคการนวดเพ่ือผ่อนคลายเป็นองค์ประกอบหลัก ในการให้บริการ ในปัจจุบันได้รับ 

ความนิยมอย่างมากทัง้ประเทศทางตะวนัตกและตะวนัออก รวมถงึประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ จงึท�าให้สปาเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลสขุภาพทีม่กีารเจรญิเตบิโต 

และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในการเรียบเรียงเน้ือหาของความรู้ทั่วไป 

เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ ของบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายวิวัฒนาการของสปา องค์ประกอบ

ของสปา ประเภทของสปาและรูปแบบการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ1
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ความหมาย 

 ค�าว่า “Spa” มีทฤษฎีจ�านวนมากที่ได้อธิบายถึงที่มาของค�าว่า สปา โดยบางทฤษฎีได้กล่าวว่า Spa  

มาจากค�าในภาษาละตินคือ sanus per aqua ซึ่งมีความหมายถึง health through water or healing through 

water หรือแปลว่า สุขภาพจากสายน�้า หรือการดูแลสุขภาพโดยการใช้น�้า  

 นอกจากน้ียังมีทฤษฎีท่ีกล่าวว่า Spa มีท่ีมาจากค�าว่า Espa ในภาษาวอลลูน (ปัจจุบันเป็นภาษาท่ีใช ้

อย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ของประเทศเบลเยียม) ซึ่งมีความหมายว่า น�้าพุ 

 ข้อมูลจาก Encyclopedia Britannica,2008 ได้มีการบันทึกว่า ในปี ค.ศ. 1362 มีการตั้งชื่อให้กับ 

เมืองขนาดเล็กทางตะวันออกของประเทศเบลเย่ียมว่า “สปา” ซึ่งในเมืองนี้พบว่ามีแหล่งน�้าแร่อยู่เป็นจ�านวนมาก  

จึงเชื่อว่าเมืองนี้น่าจะเป็นที่มาของค�าว่าสปา ในยุคปัจจุบัน 

 ในปี ค.ศ.1551 วิลเลียม สลิงบี (William Slingby) ได้ค้นพบแหล่งน�้าแร่ในประเทศอังกฤษ และ 

เมือ่ได้น�ามาเปรยีบเทยีบกบัน�า้แร่ทีพ่บในเมอืงสปาของประเทศเบลเยยีมแล้ว พบว่าเป็นน�า้แร่เหมอืนกนั จงึได้ตัง้ชือ่

ให้กับแหล่งน�้าแร่ที่ตนเองพบว่า “English Spa” 

 จากความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของค�าว่า Spa จะเห็นได้ว่าทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกันกับค�าว่าน�้า

ทั้งสิ้น ดังนั้นค�าว่า Spa จึงถูกน�ามาใช้ในสถานที่เพื่อสุขภาพและการรักษาโดยใช้น�้าเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่อดีต

เป็นต้นมา (de Vierville, 2003; Leavy and Bergel, 2003 cited in Wisnom & Capozio, 2012)

 ปัจจุบันนี้ค�าว่า “สปา” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในทิศทางใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง

การดแูลสขุภาพในเชิงองค์รวมของทัง้ร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ (Body –Mind-Spirit) โดยกรรมวธีิการต่างๆ

เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ  

รวมทั้งการบ�ารุงรักษาความงามเป็นต้น

 สปา (Spa) หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่ใช้น�้าเป็นองค์ประกอบ 

ในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับวิธีการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

เป็นปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่าง ร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์

 จากความหมายข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า  สปา หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และจิตวิญญาณ ด้วยวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย โดยใช้น�้าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ  

ผสมผสานกับการใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
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วิวัฒนาการของสปาเพื่อสุขภาพ

 การบันทกึไว้ในประวัตศิาสตร์ “น�า้” ถอืเป็นส่วนหนึง่

ของการบ�าบัดรักษาทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีบทบาท 

ทางศาสนาและในโลกของไสยศาสตร์ โดย “Balneotherapy” 

หรือ การรักษาด้วยการอาบและด�าลงไปแช่ในน�้า เป็นหนึ่งใน

วธีิการรกัษาทีม่นษุย์รูจ้กัมาเป็นเวลานาน และถอืเป็นต้นแบบ

ของสปาในปัจจุบัน           

 วิวัฒนาการของน�้า จากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ ในเรื่องความเจริญรุ ่งเรื่องในวิถีชีวิตของ 

ชนชาวบาบีโลเนียน(Babynonian) อียิปต์ กรีก ฮิบรู(Hebrew) เปอร์เซีย และ ชาวจีน ล้วนกล่าวถึงคุณสมบัติ

ของ น�้า ในการรักษาความเจ็บป่วย ดังนี้ (Crebbin-Bailey, Harcup & Harrington, 2005)
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 บาบิโลเนียนถือเป็นชนชาติแรกที่เร่ิมมีการอาบน�้าโดยการใช้ทั้งน�้าร้อนและเย็นในการอาบ และมีการ 

ลงไปอาบน�้าในแม่น�้า โดยถือเป็นพิธีกรรมที่อุทิศให้แก่เทพเจ้า อี (Ea) ผู้เป็นเทพแห่งสายน�้าทั้งมวลบนผืนโลก

 ฮิบรู ตามบันทึกทางพินัยกรรมโบราณกล่าวไว้ว่า โรคภัยและความเจ็บปวดต่างๆเกิดจากปีศาจและ 

การลงทัณฑ์เนื่องจากบาป จึงมีพิธีกรรมการล้างบาปโดยใช้น�้าเป็นองค์ประกอบหลัก

 อินเดีย ในยุคแรกของประเทศอินเดีย 

จะใช้น�า้เพ่ือการบ�าบดัรกัษาโรคต่างๆ โดยในสมัยนัน้

น�า้ถอืเป็นตวัแทนของพระวิรณุ(Varuna) เทพเจ้า

ผูเ้ป็นทีเ่คารพนบัถอืในศาสนาของประเทศอนิเดยี

 กรีกและโรมันในสมัยของ Pericles  

ในช่วงทศวรรษที ่5 ก่อนคริสตกาล ชาวกรกีเช่ือว่า 

คุณสมบัติทางกายภาพของน�้าเป็นสิ่งที่ท�าให้น�้ามี

พลังในการรักษา

 ฮิปโปเครติส(Hippocrates) นักฟิสิกส์

ผู้มีชื่อเสียง ได้แนะน�าการใช้น�้าร้อนและน�้าเย็น

ในการอาบ โดยจากการสังเกต เขาพบว่า 

การเทราดน�้าเย็นลงบนศีรษะช่วยให้นอนหลับ 

ได ้ง ่ายข้ึน อีกทั้งยังช ่วยลดความเจ็บปวด 

ในดวงตาและหู ด ้วยเหตุ น้ีฮิ โปเครติสจึง 

เป็นคนแรกท่ีได้บันทึกกฎแห่งความตรงกันข้าม 

คอื Cold affusions recall the heat (ใช้ความเยน็ 

เพื่อน�ามาซึ่งความร้อน)
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 คนกรีกและโรมัน รวมไปถึงเช้ือชาติอื่นๆ มีความคิดเห็นที่คล้ายกันในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ

และความสะอาดของร่างกาย ซึง่คนโรมนัได้ยดึหลกัความคดินีแ้ละได้น�าไปต่อยอดโดยการสร้างสถานทีอ่าบน�า้ให้อยู่

ใจกลางเมือง การอาบน�้าจึงกลายเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนโรมันตั้งแต่นั้นมา  

 สถานที่อาบน�้าของโรมันประกอบไปด้วย Frigidarium คือสระน�้าเย็น Tepidarium คือสระน�้าท่ีม ี

อุณหภูมิสูงขึ้นหรือน�้าอุ่น และ Caldarium คือสระน�้าร้อน โดยจะมีการแยกสระน�้าระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

ซึ่งสถานที่อาบน�้าลักษณะนี้จะพบได้ในเมือง บาธ(Bath) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งที่สามารถอนุรักษ์

สถานที่อาบน�้าต้นแบบของโรมันได้ดีที่สุด โดยน�้าที่อยู่ในสระยังคงไหลมาตามท่อที่ขุดโดยช่างชาวโรมันซึ่งได้ท�าการ

ขุดไว้ตั้งแต่คริสต์ศักราชที่ 110

 ในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล แพทย์ชาวกรีกจ�านวนมากได้เดินทางมายังโรม และแนะน�าให้ใช้น�้า 

ในการรักษาโรคชนดิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัผูค้น เช่น เกาต์ โรคผวิหนงั โรคกระเพาะ รวมถงึโรคเกดิจากความบกพร่อง

ในหน้าที่ของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ และหากพบว่าส่วนใดของร่างกายมีอาการบวมน�้า นายแพทย์เซลซุซ 

แพทย์ฝึกหัดในโรม ได้แนะน�าให้แช่ตัวในน�้าเย็น โดยชาลงไปให้น�้าสูงถึงระดับคอ ซึ่งการรักษาชนิดน้ียังคง 

พบเห็นได้ในเมืองบาธเช่นกัน
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 ยุคมืด (The Dark Ages)

 เมื่ออ�านาจการปกครองของโรมันได้อ่อนก�าลังลง การใช้น�้าเพื่อท�าความสะอาดร่างกาย ด้านการแพทย์  

รวมไปถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนจึงลดตามไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้น ยังคงมีการใช้น�้าเพ่ือการบริโภค 

และรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่บ้างในบางพื้นที่ของประเทศอังกฤษ 

 ยุคกลาง (The Middle Ages)

 ช่วงยุคกลาง มีเพียงโรงเรียนแพทย์ในเมือง ซาเลอโน(Salerno) ประเทศอิตาลี เท่านั้นที่มีการน�าเอา 

หลักการใช้น�้าเย็นในการบ�าบัดรักษาของฮิปโปเครติสมาใช้ในการเรียนการสอน และในช่วงนี้ยังเป็นยุคที ่

เริ่มมีการค้นพบน�้าพุร้อนที่บริเวณตอนกลางของทวีปยุโรป และเมืองบุดดาเบส ประเทศฮังการี 

 แหล่งสปาที่มีช่ือเสียงที่สุดในยุคน้ีคือที่เมืองCarlsbad (ปัจจุบันทราบกันในชื่อเมือง Karlovy Vary  

ในสาธารณรัฐเช็ก) ซึ่งในอดีตได้ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งสเปน ขณะท่ีพระองค์เสด็จออกล่าสัตว ์

ในปี ค.ศ. 1347 สถานที่น้ีได้รับความนิยมอย่างมากถึงกับต้องมีการเรียกเก็บค่าบ�ารุงสถานที่ในปี ค.ศ.1351  

เป็นต้นมา

 บคุคลทีเ่ป็นผูร้เิริม่วิธีการอาบน�า้โดยการปล่อยให้กระแสน�า้ไหลผ่านร่างกายดงัเช่นทกุวนันี ้คอื พีย์โตทสุสกิาโน 

(Pieto Tussignano) ซึ่งได้เริ่มวิธีการอาบน�้านี้ในสระน�้าของเมือง บอร์มิโน(Bormio) ประเทศอิตาลี ในปี 1336 

ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการอาบน�้าในปัจจุบัน 

 ในช่วงศตวรรษที่ 15, 16 และ 17 

 แพทย์ชาวยโุรปบางคนสนับสนุนให้น�าน�า้กลบัมาใช้ในวตัถปุระสงค์เพือ่การบ�าบดัรกัษาอกีครัง้หนึง่ปี ค.ศ. 1697 

Sir Jonh Floyer ใช้การบ�าบดัรักษาด้วยความร้อน และเยน็ จากอณุหภมูิในการอาบน�า้ ปี ค.ศ. 1747 John Wesley 

ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับธาราบ�าบัด โดยมีแนวคิดที่ว ่าธาราบ�าบัด เป็นแนวคิดที่ง ่ายและเป็นธรรมชาติที่สุด 

ในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย นักบวชชาวบาวาเรียน (Sebastian Kniepp) ได้คิดค้นทฤษฏีที่ว่าด้วยการ 

ใช้ความร้อนและความเย็นกระตุ้น ระบบประสาทและระบบการไหลเวียนของร่างกาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง 

Professor Winterwitz แห่งกรุงเวียนนา ทุ่มเทใช้ชีวิตของเขาในการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดตั้ง

มูลนิธิเกี่ยวกับธาราบ�าบัดสมัยใหม่  สปาจึงเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และดึงดูดผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการรักษา

อาการเจ็บป่วยให้เข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก 

 ในศตวรรษที่ 19  การบริการในสปาได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างพิถีพิถันและประณีตบรรจง ประกอบกับ

ผู ้คนที่ ให ้บริการมีความรู ้ความสามารถและให้การบ�าบัดรักษาอย่างถูกต้องมีมาตรฐานในระดับมืออาชีพ  

การบ�าบัดรักษาอย่างผิดๆไม่สามารถตบตาผู้คนได้อีกต่อไป นักบ�าบัดเริ่มพิจารณาให้ผู้ที่เข้ารักษาได้รับการเยียวยา 

ทั้งวิธีอาบ อบ แช่ รวมไปทั้งการดื่มกินน�้าสะอาดตามธรรมชาติ(น�้าแร่)อีกด้วย สปาเหล่านี้จึงประสบความส�าเร็จ 

อย่างงดงามและพฒันารดุหน้าอย่างรวดเรว็ ซึง่ในทีส่ดุได้มกีารขยายประเภทการให้บรกิารออกไปรวมถงึมกีารบริการ

อ่ืนๆ เช่น ภัตตาคาร บ่อนคาสิโน ความบันเทิงอื่นๆ เช่น การแสดง ท�าให้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสปา 

ในการเป็นสถานบ�าบดัเพือ่สขุภาพค่อยๆเลอืนหายไป แต่ถกูแทนท่ีเข้ามาด้วยภาพลกัษณ์ของสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
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เพื่อผ่อนคลายมากขึ้น แต่สปาที่ยังคงรักษาแนวคิดเดิมที่เป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาพจึงกลายเป็นที่รู้จักในนามของ 

Health farm แทน 

  ต่อมาในศตวรรษ ที่ 20 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยกระแสความนิยมในสุขภาพที่ดีมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ท่ีจุดประกายปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันในนามของ Baby Boomers หรือผู้หญิง 

ในวยัทีเ่ริม่วติกกงัวลกบัอายทุีม่ากขึน้เรือ่ยๆของตวัเอง จงึหนัมาใช้บรกิารสปาเพือ่ความสวยงามและการดูแลสุขภาพ

ให้แข็งแรง

 วิวัฒนาการของสปาของไทย

 ส�าหรับประเทศไทยมีจุดเด่นในการบ�าบัดด้วย 

วิธีธรรมชาติโดยเฉพาะ การนวดมีหลักฐานปรากฏอยู่ใน

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงถูกขุดพบที่ป่ามะม่วง 

จังหวัดสุโขทัย พบว่า สมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัย 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มกีารรวบรวมต�ารบัยาต่างๆ

ขึ้นเป็นคร้ังแรกเรียกว่า “ต�าราพระโอสถพระนารายณ์”  

การแพทย์แผนไทยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวด 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  

ทรงปฏิสังขรณ ์ วัดโพธาราม “วัดโพธิ์ ” ขึ้นเป ็น 

พระอารามหลวง ทรงโปรดให้ป้ันรปูฤาษีดดัตนครบ 80 ท่า 

และจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน  

60 ภาพ แสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียดประดับบนผนัง

ศาลารายและบนเสาภายในวัดโพธิ์ วิวัฒนาการของ 

การนวดไทยจึงได้ถูกสืบทอดต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

การนวดแผนไทยได้แผ่ขยายเป็นวงกว ้าง ท�าให ้ 

ชาวต่างชาตมิคีวามสนใจทีจ่ะได้รบับริการนวดไทยมากข้ึน 

ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบราชส�านกัหรอืนวดแบบเชลยศกัดิ์ 

ด้วยความโดดเด่นของศิลปะการนวดที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจึงท�าให ้การนวดไทยเป็นที่นิยมในกลุ ่ม 

ชาวต่างประเทศ เกิดการผสมผสานการนวดแผนไทย 

เข้ากับธุรกิจสปา เป็นการจัดรูปแบบการบริการผสาน

ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเข้าไปด้วย เรียกว่า  

ไทยสปา (Thai Spa)
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องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ

 ตามค�านิยามของ The International Spa Association (ISPA) สปาเพ่ือสุขภาพประกอบไปด้วย 

องค์ประกอบส�าคัญ 10 ประการได้แก่  

 1. น�้า (Water) สามารถน�าไปใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การดื่มน�้า เป็นต้น และการใช้น�้าภายนอก เช่น  

การอบไอน�้า การแช่ การอาบน�้า หรือกาใช้น�้ามาเป็นส่วนประกอบในการให้บริการอื่น รวมทั้งการตกแต่ง 

สถานประกอบการสปาด้วยน�้า

 2. การบ�ารงุร่างกาย (Nourishment) เช่น อาหารเพ่ือสขุภาพ เครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพ และสารอาหารบ�ารงุสขุภาพ 

เป็นต้น

 3. การเคลือ่นไหวและการออกก�าลงักาย (Movement and exercise) การเคลือ่นไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อระบบการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญ และ สร้างความสดชื่นกระปรี้ประเปร่า เช่น  

การออกก�าลังกายแบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการให้บริการห้องออกก�าลังกาย (Fitness) เป็นต้น

 4. การสัมผัส (Touch) การสัมผัสที่สื่อสารความรู้สึกต่างๆ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นผ่อนคลายและบ�าบัดอาการ

ปวดเมื่อย เช่น การนวดกล้ามเนื้อ การนวดศีรษะ การนวดเท้า เป็นต้น

 5. การบูรณาการ (Integration) เป็นการบรูณาการกจิกรรมสขุภาพทีม่คีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องกนัระหว่าง

กาย จิตใจ จิตวิญญาณกับสภาพแวดล้อม เช่น โยคะ เป็นต้น

 6. ศาสตร์ด้านความงาม (Aesthetics) การบ�ารุงรักษาความงามกับกระบวนการที่ ใช้ผลิตภัณฑ์  

พืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพรต่างๆ ที่มีผลต่อความงาม เช่น การดูแลผิวหน้า เป็นต้น

 7. สภาพแวดล้อม (Environment) สถานประกอบการสปา มสีภาพแวดล้อมทีด่ ีสภาพภมิูอากาศทีเ่หมาะสม 

มีการระบายอากาศที่ดี การออกแบบตกแต่งได้บรรยากาศที่ดี ท�าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 

 8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม (Art , Culture and Social) เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่สร้างสุนทรียะ

และความประทับใจ ที่แสดงออกถึงศิลปะ และวัฒนธรรม ในการให้บริการ

 9. เวลา และจังหวะ (Time, Space and Rhythms) ความตระหนักถึงการใช้ระยะเวลาและจังหวะชีวิต 

ในการดูแลสุขภาพให้ตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ 

 10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี (Management and Operation System) มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

และมีการจัดการในสถานประกอบการสปาเป็นอย่างดี  
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ประเภทสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ  

 ค�านิยามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐาน

ของสถานที่การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ส�าหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนด

รูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว้ 3 แบบดังนี้ 

  1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ

  2. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

  3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

 “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ  

โดยบรกิารหลกัทีจ่ดัไว้ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสขุภาพและการใช้น�า้เพ่ือสขุภาพโดยอาจมบีรกิารเสรมิประกอบด้วย 

เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบ�าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการท�าสมาธิ  

การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ 

 “กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง  

การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่ 

อาบน�้าโดยมีผู้ให้บริการ

 “กจิการนวดเพือ่เสรมิสวย” หมายความว่า การประกอบกจิการนวดในสถานทีเ่ฉพาะ เช่น ร้านเสรมิสวย

หรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือ

ด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน�้าโดยมีผู้ให้บริการ

 ตามค�านิยามของ The International Spa Association (ISPA – พ.ศ.2538) แบ่งชนิดของสปา 

ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

  1. Club Spa คือ สปาที่ให้บริการเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้นการให้ความสะดวกสบาย

และครบครันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพร่างกาย พร้อมกับบริการด้านอื่นๆ 

  2. Day Spa  คือ สปาที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกต่อการเดินทางส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ เช่น  

ในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน โปรแกรมการบริการค่อนข้างหลากหลาย ลักษณะ 

ผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้นๆพบว่าเป็นสปาที่เปิดให้บริการมากที่สุด

  3. Hotel and Resort Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท  

ทีม่สีถานทีอ่อกก�าลังกาย มีการบริการอาหาร โปรแกรมการบรกิารมกัประกอบด้วย การนวดแบบต่างๆ เพ่ือผ่อนคลาย

ส�าหรับผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศและหลีกหนีความจ�าเจในชีวิตประจ�าวัน สถานที่มักจะมีขนาดใหญ่กว่า 

เมื่อเทียบกับ Day Spa 
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  4. Cruise Ship Spa คือ สปาท่ีตัง้อยู่บนเรอื โปรแกรมการบรกิารประกอบด้วย การนวดแบบต่างๆ 

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ 

  5. Mineral Spring Spa คือ สปาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งน�้าพุร้อน หรือ น�้าแร่ธรรมชาติ 

โปรแกรมการบริการจะเน้นการบ�าบัดโดยใช้ความร้อนของน�้า หรือ แร่ธาตุต่างๆ เช่น ใช้เกลือมาเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการบ�าบัดรักษา ตัวอย่างเช่น สปาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งบ่อน�้าร้อนในประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย ประเทศไทยมีโอกาส

ที่จะพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนตามธรรมชาติหลายแห่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสปาได้เป็นอย่างดีในอนาคต  

เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ระนอง สุราษฏร์ธานี

  6. Destination Spa คือ สปาท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการดูแลสุขภาพเป็นหลักโดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น 

มกีจิกรรมเพือ่สุขภาพครบวงจร อาหารเพือ่สขุภาพ การออกก�าลงักาย การให้ความรูใ้นด้านต่างๆ ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่

มักจะมีความต้องการการพ�านักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ปรับความสมดุล

ของร่างกายและจิตใจ ลดน�้าหนัก ออกก�าลังกายที่ถูกต้อง โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาจัดโปรแกรม 

ให้เหมาะสมกับลักษณะสุขภาพแต่ละคน มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน ์

จากแหล่งธรรมชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรม เช่น ภูเขา ทะเล น�้าพุร้อน โคลน ฯลฯ 

  7. Medical Spa คือ สปาที่ตั้งตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแล

ก�ากับ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ�าบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม โปรแกรมการบริการประกอบด้วยโภชนาการบ�าบัด 

การออกก�าลังกาย กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การนวดแบบต่างๆ การบ�าบัดดูแลลูกค้าด้วยความรู้ด้านสุขภาพ มีบริการ

การแพทย์ทางเลือก ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย แผนจีน ฯลฯ มีโปรแกรมการนวดที่รักษา 

อาการเจ็บป่วย เช่น การนวด กดจุด การบ�าบัดด้วยสมุนไพร การปรับโครงสร้างร่างกาย การสะกดจิต การฝังเข็ม 

ศัลยกรรมผิวหนัง การต่อต้านริ้วรอย ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการพ�านักยาวนานและการบ�าบัด 

ที่ชี้เฉพาะเช่น การลดน�้าหนัก การออกก�าลังกายที่ถูกต้อง การเลิกบุหรี่ เป็นต้น  
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  การแช่เท้า (Foot Bath) การแช่เท้าด้วยน�้าอุ่นจะท�าให้เรารู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับง่าย  

และยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต  

  การบ�าบัดในอ่างน�้าวน (Whirl pool and Jacuzzi treatment) การบ�าบัดในอ่านน�้าวน 

เป็นรูปแบบการใช้น�า้เชงิรบัโดยการลงอาบแช่น�า้อุน่ในอ่างน�า้วนทีมี่หัวฉีดทีพ่่นน�า้ออกมานวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

และมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมาผสมในน�้าด้วย การแช่ในอ่างน�้าวนท�าให้เกิดความผ่อนคลายเช่นเดียวกับ

การอาบแช่น�า้ กระแสน�า้และฟองอากาศท่ีสมัผัสส่วนต่างๆของร่างกายจะกระตุน้ประสาทสมัผสัทีผ่วิหนัง และกดนวด

เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัว และมีการถ่ายเทไหลเวียนของเลือดและน�้าเหลืองด้วย  

ในสถานพยาบาลใช้อ่างน�้าวนส�าหรับการบ�าบัดรักษาโรคต่างๆ และการบาดเจ็บ รวมทั้งใช้ส�าหรับรักษาบาดแผล 

ที่มีการติดเชื้อด้วย  

  การฉดีพ่นร่างกายด้วยน�า้  มหีลายรปูแบบ เช่น  Vichy Shower, Jet Shower หรอื Scotch Hose, 

Swiss Shower เป็นเทคนิคการบ�าบดัด้วยน�า้ ซึง่ผูใ้ห้บรกิารต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างด ีมคีวามรูเ้กีย่วกบักายวภิาค

และสรรีวทิยา โดยจะใช้หวัเจท็ทีม่แีรงของน�า้สงูมาฉดีไปตามร่างกายของลกูค้าโดยลกูค้า ซึง่จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย 

ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย ช่วยท�าให้นอนหลับง่ายขึ้น 

รูปแบบการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ

 การให้บริการสปาในสถานประกอบการนั้นมีหลายรูปแบบ  รูปแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพตามเกณฑ์

การรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามมาตรฐาน (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา ส�านักงานส่งเสริมธุรกิจ

บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข, 2551). ด้านการบริการ ดังนี้ 

 1. การให้บริการโดยการใช้น�า้เพือ่สุขภาพ  (Hydrotherapy/Water Treatment) คือ การให้บรกิารสปา

เพื่อสุขภาพที่ใช้น�้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 6  ได้แก่

  การแช่ตัวในอ่างน�้า (Bath) มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง การแช่น�้าที่อุณหภูมิใกล้เคียง 

กับร่างกาย จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น
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  วัตสุ (Watsu) เป็นค�าที่เกิดจากค�าว่า ชิอัตสุ (shiatsu) ของญี่ปุ่นกับค�าว่า Water ชิอัตสุเป็น 

วิธีการบ�าบัดรักษาอย่างหน่ึงของการแพทย์แผนโบราณของญี่ปุ่น วัตสุมีลักษณะเป็นการบ�าบัดในน�้าโดยผู้บ�าบัด 

จะประคองตัวผู้รับการบ�าบัดที่ลอยตัวในน�้าอุ่น นวดและเคลื่อนไหวเพื่อยืดเหยียดส่วนต่างๆ ของร่างกายตามหลัก

การปฏิบัติของชิอัตสุ คุณสมบัติเรื่องแรงพยุงของน�้าช่วยท�าให้ตัวเบา เคลื่อนไหวง่าย ผู้รับการบ�าบัดแบบวัตส ุ

จะรู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

  การออกก�าลังกายในน�้า เป็นรูปแบบการใช้น�้าเพื่อสุขภาพเชิงรุก ที่พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้น�้า

ในรูปแบบอื่นๆ โดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาการออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพในปัจจุบัน การออกก�าลังกาย 

ในน�า้สามารถกระท�าได้ท้ังในแหล่งน�า้ธรรมชาติ เช่น แม่น�า้ ล�าคลอง หรอืทะเล หรอืในสระว่ายน�า้ การออกก�าลงักาย

ในน�้าสามารถใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือบ�าบัดรักษาปัญหาสุขภาพ หรือเพ่ือฟื้นฟูสภาพ เช่น โรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง การออกก�าลังกายในน�้าเป็นการออกก�าลังกายที่ไม่ต้องรับน�้าหนักตัว ไร้แรงกระแทก ท�าให้มี 

ความปลอดภยัสงู คณุลกัษณะของน�า้เรือ่งแรงพยงุและแรงดนัของน�า้ช่วยให้ระบบไหลเวยีนโลหติมปีระสทิธภิาพสงู 

ท�าให้ไม่รู้สึกเหนื่อยมาก คุณสมบัติดังกล่าวท�าให้การออกก�าลังกายในน�้าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย 

 เทคนิคการลอยตัว (Isolation/ Flotation Tank)  คือการลอยตัวในอ่างน�้าพิเศษ ที่บรรจุน�้าเกลือยิปซั่ม

ที่มีความถ่วงจ�าเพาะสูงจนสามารถพยุงตัวให้ลอยได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุง การลอยตัวในน�้าจะท�าให้ร่างกาย

ผ่อนคลายอย่างลกึซึง้เพราะแรงดงึดดูของโลกหมดไป ท�าให้กล้ามเนือ้ทัว่ร่างกายผ่อนคลายและมคีวามตงึตวัน้อยลง 

การลอยตัวในน�้ามีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสบายและลดความเครียด และมักใช้แสงและเสียงประกอบด้วย

รูป :  Vichy Shower
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 5. การให้บริการเสริมอื่นๆ  ได้แก่ 

  5.1 การบริการผิวกาย (Body Treatment) การท�าความสะอาดผิว การสมานผิว การขัดผิว  

การพอกผิว  การพันตัว อาจใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน  

  5.2 การบริการผวิหน้า (Facial Treatment) การท�าความสะอาดผวิ การปรับสภาพผวิ การขัดผวิ 

การนวดหน้า การพอกหน้า  และการบ�ารุงผิวหน้า

  5.3 การบรกิารที่ใช้ศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ท่ีท�าให้เกดิการผ่อนคลาย เช่น Sound therapy, 

Color therapy, Meditation, Oxygen therapy เป็นต้น

 2. การให้บริการโดยการนวดเพื่อสุขภาพ (Massage) รายละเอียดอยู ่ ในบทที่ 7 การบริการ 

นวดเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการสปา ได้แก่ 

  2.1 การนวดแบบไทย เช่น การนวดไทยใช้การประคบร้อน ประคบเย็น หรือ การนวดประคบ

สมุนไพร การนวดตามแนวเส้นประธานสิบ เป็นต้น

  2.2 การนวดแบบตะวนัออก เช่น การนวดแบบอายุรเวช (Ayurvedic Massage) การนวดแบบจีน 

(Tuina) การนวดกดจดุแบบญ่ีปุน่ (Shiatsu) การนวดแบบบาหล ี(Balinese Massage) การนวดเท้า (Foot Massage) 

เป็นต้น   

  2.3 การนวดแบบตะวันตก เช่น การนวดสุคนธบ�าบัด (Aromatherapy Massage) การนวด

แบบ Swedish, Sport, Deep Tissue Massage การนวดหินร้อน (Hot Stone Massage) การนวดเพื่อช่วย 

การไหลเวียนของน�้าเหลือง (Lymphatic Drainage) เป็นต้น

 3. การบรกิารที่ใช้ความร้อน คือ การให้บรกิารที่ใช้ความร้อน ซึง่ส่งผลให้เกดิการขยายตวัของหลอดเลอืด 

(Vasodilatation) บรเิวณผวิหนงัและกล้ามเน้ือท�าให้เกดิการคลายตวั  เช่น การอบไอน�า้ (Steam), การอบสมนุไพร 

(Aromatic Herbal Steam), Caldarium, Haman, Cabinet, Romanม, การพันร้อน, อบเซาน่า (Sauna),  

ผ้าห่มร้อน, การใช้อินฟราเรด 

 4. การบริการที่ใช้ความเย็น (Cold) คือ การให้บริการที่ใช้ความเย็นจัดหรือวัตถุแช่แข็ง ซึ่งส่งผล 

ให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด (Vasoconstriction) บริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อท�าให้เกิดการหดตัว เช่น 

Cryotherapy, Ice Fountain และ Ice Room การประคบเย็น  เป็นต้น    
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 สรุป  ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหนึ่งที่น�าศาสตร์ต่างๆมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งได้มีการพัฒนาการให้บริการ 

ในรปูแบบต่างๆ และเป็นธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารทีม่จีติบรกิาร 

(service mind) ที่เอื้อท�าให้ธุรกิจสปาได้รับความนิยมอย่างสูง รวมทั้งการให้บริการควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ  

ที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

  5.4 การบริการด้วยอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสรรพคุณ  

การให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพมักจะเน้นเครื่องดื่มสมุนไพรท่ีมีคุณค่าสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีแคลลอรี่ต�่า  

ไม่มีคาเฟอีนและแทนนิน เช่น ชาใบหม่อน ชามะตูม ชากระเจี๊ยบ นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องดื่มจากผลไม้สด  

เช่น มะขามป้อม สับปะรด แตงโม ฯลฯ  สมุนไพรส่วนใหญ่จะใช้ในรูปของสด หรือชนิดที่ท�าให้แห้ง ปัจจุบัน 

มีการพฒันาโดยน�ามาสกดัให้ได้สารเข้มข้น และจงึน�าไปท�าผลติภณัฑ์รปูแบบต่างๆ เช่น เครือ่งดืม่และชาชงส�าเรจ็รูป

และเครื่องส�าอาง ฯลฯ ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้และทันสมัยมากขึ้น (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, สุพจน์ วงศ์ใหญ่  

และวัลวลี ตันติกาญจน์, 2551)

  5.5 การขจดัสารพษิ (Detoxification) (ยกเว้นการสวนล้างล�าไส้ใหญ่) การขจดัสารพษิจากร่างกาย

เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งการขจัดพิษออกจากร่างกายทางธรรมชาติมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน  

เช่น ทางผิวหนัง ทางจมูก หู ตา ส่วนการขจัดพิษที่เป็นที่ยอมรับในการบ�าบัดรักษาโรค ได้แก่ การใช้น�้าและ 

การใช้ความร้อน การออกก�าลังกาย การนวดบ�าบัด การฝึกหายใจ บริการทั้งหมดน้ีเป็นศาสตร์ท่ีช่วยในการก�าจัด 

ของเสียออกจากร่างกายที่ดี เพราะช่วยให้เกิดการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน ช่วยขจัดอนุมูลอิสระ  

  5.6 การบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ  เช่น การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการบริการเสริม 

อกีรปูแบบหนึง่ทีเ่ป็นการดงึดดูลกูค้าให้มาใช้บรกิารในสปามากขึน้ ซึง่มหีลากหลายกจิกรรมขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการ

ของแต่ละสถานประกอบการ เช่น แอโรบิค ฟิตเนส ฟิตบอล พิลาทิส ไทชจิีก้ง กฬีาประเภทต่างๆ เช่น ว่ายน�า้ 
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2
 การมีสุขภาพที่ดี เป ็นส่ิงที่ทุกคนต้องการ ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพจะเน้น 

การสร้างเสรมิสุขภาพ มากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย จึงท�าให้ประชาชนส่วนใหญ ่

หันมาใส่ ใจสุขภาพของตนเองกันมากข้ึน มุมมองของสุขภาพและสุขภาพแบบองค์รวม  

จึงครอบคลุมในหลายมิติซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
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ความหมายของสุขภาพ และสุขภาพองค์รวม

  สุขภาพ  เป็นความสมดุลทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

อย่างแบ่งแยกไม่ได้ การขาดความสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ  เสมอ 

การด�ารงภาวะสุขภาพแบบองค์รวมจึงต้องค�านึงถึงการผสมผสานอย่างสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

   “สขุภาพ”  ตามพระราชบญัญัตสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของค�าว่าสขุภาพ หมายความว่า 

ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

ซึ่งจะใช้ค�าว่าว่า “ปัญญา” แทนค�าว่า “จิตวิญญาณ” ที่มีความหมายเดียวกัน

 สุขภาพองค์รวม (holistic health) หมายถึง ความสมดุลของทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ

ไม่เพียงแต่ไม่เจ็บป่วยหรือไม่มีโรคหากยังครอบคลุมถึงการด�าเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของทุกคนด้วย

องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวมมี 5 มิติ ได้แก่

 1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็นมิติทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค หรือ 

ความเจ็บป่วย มีปัจจัยองค์ประกอบทั้งด้าน อาหาร สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ปัจจัยเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ 

และส่งเสริมภาวะสุขภาพ

 2. มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็นมิติที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจที่แจ่มใส ปลอดโปร่ง 

ไม่มีความกังวล มีความสุข มีเมตตาและลดความเห็นแก่ตัว

 3. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็นความผาสุกที่เกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีบุคคลยึดมั่น

และเคารพสูงสุดท�าให้เกิดความหวัง ความเช่ือมั่นศรัทธา มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามด้วยความมีเมตตา กรุณา  

ไม่เห็นแก่ตัวมีความเสียสละและยินดีในการที่ได้มองเห็นความสุขหรือความส�าเร็จของบุคคลอื่น ทั้งน้ีสุขภาวะ 

ทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความหลุดพ้นจากตัวเอง (self-transcending)

  4. มิติทางอารมณ์ (Emotional dimension) มนุษย์จะตอบสนองต่ออารมณ์ทั้งทางด้านบวกและลบ  

ผลที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทั้งนี้อยู่ที่การควบคุมของแต่ละบุคคล 

 5. มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว สังคมและชุมชน โดยชุมชนสามารถ

ให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังคมมีความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทร เสมอภาค มีความยุติธรรมและมีระบบบริการ 

ที่ดีและทั่วถึง
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 มิตสิขุภาพองค์รวมทัง้ 5 มติซิึง่ถอืเป็นสขุภาวะจะมคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั โดยสขุภาวะทางจติวญิญาณ

จะเป็นมิติที่ส�าคัญที่บูรณาการความเป็นองค์รวมของ กาย จิต อารมณ์ และสังคมของบุคคลและชุมชน 

ให้สอดประสานเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จิตวิญญาณเป็นสิ่งส�าคัญของสุขภาพท่ีจะยึดกุมสุขภาวะในมิติอื่นๆ 

ให้ปรับตัวประสานกันอย่างครอบคลุมและครบถ้วนทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และชุมชน หากขาดสุขภาวะ 

ทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบความสุขที่แท้จริง ขาดความสมบูรณ์ในตนเอง มีความรู้สึกบกพร่อง หากมี 

ความพร้อมถึงสิ่งอันมีคุณค่าสูงสุดก็จะมีความสุขหรือสุขภาวะที่ดีได้แม้ว่าจะบกพร่องทางกาย เช่นมีความพิการ 

หรือเป็นโรคเรื้อรังหรือร้ายแรง (ประเวศ วะสี, 2543) 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ  

 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปรัชญา ความเชื่อและทัศนคติ หรือความสนใจ  

โดย “Smith’s Model of Health” (Smith, 1983) ได้วิเคราะห์และแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

 1. รูปแบบทางคลินิก (Clinical Model) รูปแบบนี้ให้ความหมายสุขภาพเป็นการปราศจากอาการ  

อาการแสดงของพยาธิสภาพหรือการที่บุคคลปราศจากความพิการ เป็นการรักษาสมดุลทางด้านสรีรวิทยาซึ่งบุคคล

จะรอให้เกิดอาการและอาการแสดงแล้วจึงมุ่งรักษาโรค

 2. รูปแบบทางด้านการปฏิบัติตัวตามบทบาท (Role Performance Model) เป็นรูปแบบที่ให้ความหมาย

สุขภาพเป็นความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวังได้ครบถ้วน 

 3. รูปแบบด้านการปรับตัว (Adaptation Model) รูปแบบนี้เชื่อว่าบุคคลมีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างจรงิจังและตลอดเวลาเพือ่รกัษาดลุยภาพกบัสิง่แวดล้อม เป็นความสามารถในการปรบัตวักบัสิง่แวดล้อมทีท้่าทาย 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคม และสิ่งท่ีคุกคามทางกายภาพ สุขภาพที่ดีจะเป็นความยืดหยุ่นในการปรับตัว 

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิต

 4. รูปแบบด้านความผาสุก (Eudaemonistic Model) ค�า Eudaemonistic หมายถึงความผาสุก  

(well-being) ความสุข (happiness) รูปแบบน้ีเชื่อว่าการที่บุคคลสามารถกระท�าตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

และมีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพเป็นภาวะที่มีความผาสุกที่ไม่หยุดนิ่ง 

และเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนได้ บุคคลที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง

สามารถจะท�างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยก�าหนดความมีสุขภาพดี (Health determinants)  

 ปัจจัยก�าหนดความมสีขุภาพดขีึน้กบัองค์ประกอบด้านบคุคล สงัคม สิง่แวดล้อมและระบบการบรกิารสขุภาพ 

ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ต่อไปนี้

 1. Income and Social Status : สถานะทางสังคมและภาวะเศรษฐกิจ ย่อมมีผลต่อภาวะสุขภาพ  

ท�าให้บุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองและแสวงหาการบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้

 2. Social Support Networks : การมีเครือข่าย การมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม ตั้งแต่ในครอบครัว  

ที่ท�างาน หน่วยงานอื่นและชุมชน ในลักษณะเชิงบวกย่อมเกิดผลดีต่อสุขภาพ

 3. Education and Literacy : การศึกษา เป็นปัจจัยที่ส�าคัญท�าให้บุคคลรู้จักเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ 

ของตนเองและสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ

 4. Employment Working Conditions: การท�างาน ลกัษณะของอาชพีและสิง่แวดล้อมของสถานทีท่�างาน 

มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนท�างาน เช่น ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีโอกาสเสี่ยง 

ต่อการติดเชื้อในการท�างาน เป็นต้น

 5. Social Environment : สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมทั้งครอบครัว ชุมชนและระบบสังคม  

หากมีครอบครัวที่อบอุ่น ย่อมมีความสารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ความเข้มแข็งของชุมชน และระบบสังคม 

ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

 6. Physical Environment : สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ครอบคลุมทางกายภาพ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน 

ในการด�ารงชีวิต การคมนาคมและยานพาหนะอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ สิ่งเสพติดและมลภาวะที่เป็นพิษ ตลอดจน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก สวนสาธารณะ สวนสุขภาพต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น

 7. Personal Health Practices and Coping Skills : งานอดิเรก การใช้เวลาว่าง การพักผ่อน  

การผ่อนคลายต่างๆ หากได้กระท�าอย่างถูกต้อง ย่อมมีผลต่อภาวะสุขภาพ

 8. Health Child Development : พัฒนาการในวัยเด็กย่อมมีผลต่อภาวะสุขภาพจนถึงวัยสูงอายุ ท�าให ้

การดูแลสุขภาพแตกต่างกัน

 9. Biology and Genetic Endowment : ปัจจัยทางชีวภาพ พันธุกรรม ทุกคนจะมีพันธุกรรมที่สืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ ทั้งของบิดาและมารดา มนุษย์จะได้รับการถ่ายทอดรูปร่างหน้าตา นิสัย พฤติกรรมและโรคบางโรค

สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น เบาหวาน เป็นต้น

 10. Health Services : การใช้บริการสุขภาพ 
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 11. Gender : เพศภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ บางสังคมสตรีมักจะเป็นเพศที่อ่อนแอ เพศหญิงมักจะมีอายุขัย

เฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย

 12. Culture: ประเพณี วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล

ในแต่ละท้องถิ่น ที่มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

 ในภาวะปัจจุบันคนเราเริ่มเห็นความส�าคัญของการมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจที่เป็นสุขสงบ  

แนวการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลกาย ใจ จิตวิญญาณ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข

สมบูรณ์ การแพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพที่เน้นให้ความส�าคัญในการส่งเสริม ฟื้นฟู 

ป้องกันโรคมากกว่าการรักษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาวะการมีสุขภาพดีเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

เป็นแนวคิดสมัยใหม่ล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO)  องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของการตื่นตัว

ของการรักษาสุขภาพของคนยุคใหม่

N E W S T A R T

 N - NUTRITION  : อาหาร

 E - EXERCISE : การออกก�าลังกาย

 W - WATER  : น�้า

 S - SUNSHINE : แสงแดด

 T - TEMPERENCE : อุณหภูมิที่เหมาะสม

 A - AIR  : อากาศ

 R - REST  : การพักผ่อน

 T - TRUST IN GOD : ความเชื่อ ความศรัทธา สมาธิ



PB28

สุขภาพองค์รวมและสปา (Holistic Health & SPA)

 ค�าว่า “Holistic” หมายถึงอะไร “Holistic” หมายถึง “แบบองค์รวม” ซึ่งความหมายด้ังเดิมของ  

Holistic มาจากภาษากรีกคือ ค�าว่า “Holos” หมายถึง “Whole” แปลว่าทั้งหมด ในทางการแพทย์องค์รวม  

หมายถึง การดูแลสุขภาพทั้งหมดคือ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (Body Mind & Spirit) 

 การดแูลสขุภาพแบบองค์รวม หรือการแพทย์ทางเลอืกเป็นศาสตร์และศลิป์ในการดแูลสขุภาพ เป็นปรชัญา

การสร้างสุขภาพและการรกัษาโรค ซึง่พจิารณาตวัคนรวมทัง้หมดทกุอย่าง คอื ทกุอย่างทีน่�ามาประกอบกนัเป็นมนษุย์ 

เป็นชีวิต ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ล้วนส่งผลกระทบเกี่ยวข้องให้เกิดสุขภาพที่ดี และความสุข

ในชีวิต ส่ิงส�าคัญอีกประการของการแพทย์ทางเลือก หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ 

การบ�าบัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบ�าบัดรักษา หรือปฏิบัติตนเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเอง   

ซ่ึงการแพทย์แบบองค์รวม เป็นวิธีการสร้างสุขภาพที่แตกต่างไปจากการแพทย์ในระบบ หรือการแพทย์ทั่วไป 

ตรงที่มิใช่ “รักษา” อาการของโรคอย่างเดียว หากแต่เป็นผู้ช่วยเหลือแนะน�า หรือน�าทางเป็นเสมือนมัคคุเทศก ์

ให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดเลือกวิธีการบ�าบัดที่เหมาะสมให้กับตนเอง รู้จักประเมินตนเอง รักตนเอง ช่วยเหลือตนเอง 

ร่วมไปกับการบ�าบัด รักษาที่ตนเองเลือก ซึ่งจะเป็นการรวมประสานกาย ใจ อารมณ์และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน 

อย่างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรืออย่างดีที่สุด

 ดังจะเห็นได้ว่า เพลโต “Plato” นักปราชญ์ชาวกรีก ที่มีชื่อเสียงของโลกได้เขียนถึงแนวทางการรักษาโรค

แบบ Holistic มาเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วว่า

 “The cure of the part should not be attempted without treatment of the whole, and also no 

attempt should be made to cure the body are to be well you must begin to curing the mind: that is 

the first this.  For this is the error of our day in the treatment of the human body, that physicians 

separate the soul from the body.” (Plato, Chronicles)

 เพลโตได้ให้แนวคิดในการดูแลสุขภาพว่า ไม่มีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดที่จะให้ผลดีเลิศเท่ากับ 

การรักษากายและใจควบคู่กันไป โดยเฉพาะจิตใจ ความคิดค�านึง เป็นเสมือนพลังและยารักษาโรคที่ส�าคัญในการ

ต่อสู้โรคร้ายต่างๆได้อย่างดี ไม่ควรมุ่งเน้นการรักษาที่กายอย่างเดียว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาวะการมีสุขภาพดีทั้งกาย 

ใจ และจิตวิญญาณ สามารถน�าและเชื่อมโยงไปสู่ความอยู่ดีมีสุขในชีวิตให้สมบูรณ์ (Health & Wellness) 
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 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือการแพทย์แบบองค์รวมไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะสาขา หากครอบคลุมถึง 

วิธีการวินิจฉัยโรค และบ�าบัด รักษาโรคในแบบต่างๆอย่างกว้างขวาง วิธีการบ�าบัดรักษาแบบโบราณหลายอย่าง 

ได้ถูกน�ากลับเข้ามาใช้และเร่ิมเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางอีกครั้ง เนื่องจากทางการแพทย์สมัยใหม่ได้พบว่า 

อาการเจบ็ไข้ได้ป่วยต่างๆ และสาเหตขุองโรคร้าย หลายๆชนดิ เกิดมาจากภาวะความเครียด ความไม่สขุกาย สบายใจ 

เป็นสาเหตุใหญ่ และอาการเหล่านั้นอาจหาย หรือป้องกันได้ด้วยการหันกลับมาดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่กันไป 

ซ่ึงอาการต่างๆ หรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย อาจจะมองได้ว่าเป็นค�าเตือน หรือดัชนีบ่งชี้ว่า มีแง่มุมบางอย่าง  

หรือหลายอย่างในชีวิต ก�าลังวิปริตผิดไปจากธรรมดา ไม่ประสมกลมกลืนกัน และเป็นสัญญาณบอกให้รู ้ว่า 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญลักษณ์หรืออาการที่มาเตือนในระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งละเอียดอ่อน อาจมองไม่เห็น 

มองยาก แต่ต้องคอยสังเกตอย่างพิถีพิถันและเอาใจใส่ตนเองอย่างดี 

 การดูแลสุขภาพ หรือการแพทย์แบบองค์รวม ได้น�าศาสตร์ และวิธีการบ�าบัดรักษาหลายอย่างเข้ามาใช้ 

ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพ ทั้งด้านโภชนาการ การใช้สมุนไพรรักษา การออกก�าลังกาย การใช้พลังรักษา  

การนวดบ�าบัด รวมทั้งการขจัดพิษในรูปแบบต่างๆ

หลักการดูแลสุขภาพองค์รวม

 การดแูลสขุภาพองค์รวมเป็นการดแูลสขุภาพเพ่ือให้เกดิความสมดลุของร่างกาย จิตใจ จิตวญิญาณ อารมณ์ 

และสงัคมไม่เพียงแต่ไม่เจบ็ป่วยหรอืไม่มีโรคหากยงัครอบคลมุถงึการด�าเนนิชวีติท่ียนืยาวและมคีวามสขุของทกุคน 

ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. อาหาร (โภชนาการ : Nutrition)

 โภชนาการ หมายถึง การรับประทานอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าครบ 5 หมู่ คือ แป้ง โปรตีน พืชผัก  

ผลไม้ และไขมนัในจ�านวนทีพ่อเหมาะ ถกูสขุอนามัย ซึง่ค�าว่า “สขุอนามัย” หมายถงึ ความสะอาดและ “ธรรมชาต”ิ 

อันหมายถึงกระบวนการซึ่งไม่ถูกขัดขวางจากพลังท่ีมนุษย์สร้างขึ้น คือไม่ผ่านกระบวนการท�าลายแหล่งธาตุและ 

เคมีธรรมชาติที่มีอยู่ในอาหาร หรือโดนท�าลายน้อยที่สุด

 ทศวรรษสุดท้ายก่อนขึ้นสหัสวรรษใหม่ มีความรู้เรื่องอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคเสื่อมของร่างกาย 

ท�าให้คนมีความสนใจที่จะบริโภคอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารผัก (phytonutrients) มากขึ้น  

จึงมีผู้เสนอหลักของการบริโภคอาหารจรรโลงสุขภาพ (functional food) 

 ดงัน้ันหลกัการเบือ้งต้นของอาหารเพ่ือสขุภาพ จงึได้ถกูคดิค้นขึน้มาหลายรปูแบบ เพือ่ให้อาหารได้สขุอนามยั 

สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียด บทที่ 9 ต่อไป
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 2. สุขอนามัยธรรมชาติ (Natural hygiene) 

 เป็นระบบสุขภาพระบบหน่ึง ซึ่งก�าหนดแนวทางการด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับองค์ประกอบตามธรรมชาติ 

หรือทางชีววิทยาของเราเป็นการรับประทานอาหารสุขภาพที่มีรสอร่อยตามธรรมชาติ เรียนรู้การรับประทานอาหาร 

ตามธรรมชาตทิีเ่หมาะสม มนุษย์กจ็ะสามารถพฒันาร่างกายให้มสีขุภาพทีด่ ี และรกัษาตวัเองให้หายจากโรคภยัไข้เจบ็ 

ได้ตามธรรมชาติ

 “หลักพื้นฐานของอาหารสุขอนามัยแบบธรรมชาติอยู ่ที่ว ่า ร่างกายพยายามขวนขวายเพื่อพาตนเอง 

ไปสู่สุขภาพที่ดีเสมอ และมันจะท�าส�าเร็จ บรรลุถึงความมีสุขภาพดีได้ ด้วยการท�าความสะอาดตัวเองให้ปลอดจาก

ของเสียที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย” ซึ่งโปรแกรมอดอาหาร (Fasting) นิยมน�าเข้ามาใช้ควบคู่กับโปรแกรม 

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมในงานเพื่อสุขภาพหลายอย่าง

 3. การอดอาหาร (Fasting)

 การอดอาหารเพื่อรักษาโรค เป็นกระบวนการซึ่งท�าให้ร่างกายรับสารอาหารต�่ากว่า 800 กิโลแคลอรี่/วัน  

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการท�าให้ร่างกายมีโอกาสท�าความสะอาดตัวเองและสร้างระเบียบ กระบวนการ 

ในการเผาผลาญอาหารขึน้มาใหม่ วิธกีารอดอาหารมีหลายแบบ มทีัง้การอดอาหารแบบบริโภคแต่น�า้ ดืม่แต่น�า้ผลไม้ หรอื

การจ�ากัดอาหารบริโภคแต่เฉพาะอาหารอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น รับประทานแต่เฉพาะผลไม้ หรือข้าวเจ้า 

เพียงอย่างเดียว ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดอาจเป็นวันเดียว หนึ่งเดือน หรือนานกว่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับ 

การดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด

 การอดอาหารเป็นการจงใจงดเว้นอาหาร ซึ่งแตกต่างจากการขาดอาหาร หรือขาดสารอาหาร ค�าว่า  

“อดอาหาร (Fasting)” แปลว่า “ไปโดยไม่มีอาหาร หรือ มีความเคร่งครัด” ส่วน “การขาดอาหาร (Starve)”  

แปลว่า “การตายอย่างเชื่องช้าเพราะความหิว”

 การอดอาหารถูกน�ามาใช้เป็นการปฏิบัติธรรม ถือเป็นการช�าระล้างจิตใจและร่างกายให้บริสุทธิ์มาช้านาน  

และในกลไกของร่างกายทีค้่นพบอย่างหนึง่คอื เวลาไม่สบายคนเราจะไม่อยากรบัประทานอาหาร เป็นกลไกอย่างหนึง่

ที่ร่างกายใช้เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ เพราะยามเจ็บป่วยร่างกายจะระดมพลังงานมาต่อสู้กับโรค  

จึงเหลือพลังงานมาท�าความสะอาดจัดการกับระบบย่อยอาหารน้อยลง 

 ประโยชน์ของการอดอาหาร จะท�าให้ร่างกายมีโอกาสได้พกัผ่อนจากหน้าทีจ่�าเป็นส่วนใหญ่ เพือ่ทีจ่ะให้ร่างกาย

ได้หันมามุ่งฟื ้นฟูรักษาตนเอง ทั้งน้ีต้องท�าอย่างเหมาะสม เพราะการอดอาหารอาจมีอันตรายได้ เนื่องจาก 

การแพทย์แผนปัจจุบันพบว่า อาจมีการก่อตัวของน่ิวในถุงน�้าดี เพราะมีน�้าดีคงค้างอยู่เป็นเวลานาน โดยมิได ้

ถูกน�าไปใช้ในการย่อยอาหารอย่างที่ควรท�าตามก�าหนดเวลารับประทานอาหารปกติ
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 4. วิตามินบ�าบัด (Vitamin Therapy) 

 เป็นการใช้วิตามิน แร่ธาตุ หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยียวยารักษาอาการป่วย 

วิตามินและแร่ธาตุสามารถป้องกันโรค รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสรีระและทางจิตอื่นๆ ได้ด้วย

 วติามนิเป็นสารอนิทรย์ีทีจ่�าเป็นส�าหรบัโภชนาการของมนษุย์ ปัจจบุนันี ้มวีติามนิที่ได้รบัการรบัรองว่าจ�าเป็น

อยู ่ 13 ชนิด แม้ว่าวิตามินจะไม่ ได้ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ร่างกายจ�าเป็นต้องใช้ในปริมาณเล็กน้อย 

เพื่อสร้างกระบวนการแปรอาหารไปเป็นเนื้อหนังและพลังงาน เช่น 

 Vit B1 : ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา พบสารไธอามีน(Vit B1)มากในข้าวที่ไม่มีการขัดขาว

 Vit B3 : ช่วยรักษาอาการผิวเป็นเกล็ด ท้องเสีย และโรคจิตเสีย สับสน ประสาทหลอน

 Vit C  : รักษาได้หลายโรค; ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิดหรือเลือดออกตามไรฟัน พบในผลไม้รสเปรี้ยว

 Vit D : ช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อน  

 ส่วนธาตุสังกะสี : สามารถแก้ไขสภาพตาบอดกลางคืน เป็นต้น

 มผีูเ้ชีย่วชาญด้านอาหารหลายสถาบนัไม่นิยมให้รบัประทานวติามินสงัเคราะห์แต่แนะน�าให้รบัประทานอาหาร 

“ครบรูป” แทน ซึ่งจะให้วิตามินตามธรรมชาติดีที่สุด

 5. อาหารสูตรครบรูป (Whole Food Diet) 

 อาหารสตูรครบรปู เป็นแผนการทางโภชนาการที่ใช้อาหารธรรมชาตบิรสิทุธิ ์และครบหมดทกุส่วนในการต่อสู้

กับโรค รักษาสุขภาพที่ดีและดุลทางเคมีของร่างกาย ค�าว่า “อาหารครบรูป” หมายถึง การรับประทานอาหารทั้งหมด

ครบถ้วน โดยไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งใดๆ รับประทานเนื้อสัตว์ป่า หรือเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ  

จะได้รับแหล่งธาตุเคมีธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์ที่สุด ไม่เกิดพิษหรืออันตรายที่ส่งผลตามสายธารอาหารทางนิเวศน์วิทยา” 

สรุปได้ว่า ยิ่งเรากินอาหารธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สด และครบถ้วนมากเพียงไร เราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะรักษาสุขภาพที่ดี

และหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้มากเพียงนั้น 

 ดังนั้นการจะให้มีสุขภาพดีและรักษาภาวะที่มีสุขภาพดีที่สุดไว้ให้ได้ ต้องปฏิบัติดังนี้

  1. รับประทานอาหารที่เหมาะสม ซึ่งให้สารอาหารที่จ�าเป็นในปริมาณที่ถูกต้อง

  2. หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษ เช่น 

   - อาหารรมควัน

   - อาหารใส่เกลือ รสเค็มจัด

   - อาหารทอดน�้ามัน

   - อาหารที่มีน�้าตาลปริมาณมาก รสหวานจัด

   - อาหารที่เหม็นหืน

   - อาหารขยะอื่นๆ
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 ประโยชน์ของโภชนาการที่เหมาะสม คือ

   - ช่วยในการรักษาโรค

   - ท�าให้มีพลังงานและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น

   - ก่อให้เกิดความสุขสบาย

 การหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเป็นอันตราย ท�าให้ต ่อมทั้งหมด ตลอดจนอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ท�างาน 

อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 สรุปได้ว่า อาหารหรือโภชนาการที่เหมาะสมจัดเป็นยารักษาโรคและช่วยบ�าบัดรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย 

ได้อย่างด ี และเป็นส่วนทีแ่ยกออกไม่ได้จากการดแูลสขุภาพ โดยเฉพาะเป็นสิง่จ�าเป็นหากจะให้การรกัษาด้วยยาได้ผล 

ต้องมีโภชนาการที่เหมาะสมสอดคล้อง ควบคู่กันไป

 6. การออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายท�าได้หลายลักษณะส�าหรับรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 10 ตัวอย่างการออกก�าลังกาย  

เช่น ชี่กง (Qigong) เป็นการออกก�าลังกายอย่างหน่ึงของคนจีนโบราณ ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลและเพ่ิมชี่  

หรือพลังชีวิตภายในร่างกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสมบูรณ์พร้อมของร่างกาย และเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะ  

รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ค�าว่าชี่กง ในภาษาจีน แปลว่า“การฝึกหัดลมปราณ”

        ดังนั้นปัจจัยหลัก ๆ ของการออกก�าลังกายแบบชี่กง คือ

  - การวางระเบียบร่างกาย (จัดท่าการทรงตัว)

  - การวางระเบียบความคิดจิตใจ                                                                                                                   

  - การวางระเบียบของการหายใจ

 สามปัจจัยน้ีส่งผลกระทบต่อกันและกัน ท�าให้เกิดการผ่อนคลาย การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเป็น 

การฝึกตนภายใน มีการเคลื่อนไหว เป็นจังหวะหมุนวนอย่างนุ่มนวล  

 ประโยชน์ : ชี่กงช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น เพราะมีการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นการท�างานของระบบ 

ทางเดินอาหารและการหลั่งน�้าย่อย แก้ท้องผูกและความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การฝึกชีก่งในขณะทีอ่ยู่ในภาวะสงบนิง่ผ่อนคลายจะท�าให้อตัราการเต้นของหัวใจลดลง ความถี่ในการหายใจ

น้อยลง และร่างกายใช้ออกซิเจนน้อยลง
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ศาสตร์เฉพาะด้าน

โฮมีโอพาธี (Homeopathy) 
 โฮมีโอพาธีเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจในบรรดาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต่างๆ  

นบัร้อยสาขา จากข้อมลูขององค์การอนามยัโลกโฮมีโอพาธเีป็นศาสตร์การแพทย์และประชาชนประเทศต่างๆ น�ามาใช้ 

โฮมีโอพาธีเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีแพทย์และประชาชนประเทศต่างๆ น�ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุดรองจากศาสตร ์

การแพทย์แผนไทยปัจจุบัน เช่น อินเดียทั้งประเทศยุโรปทั้งตะวันตกและตะวันออก อเมริการกลางและอเมริกาใต้ 

เป็นต้น ในฝรั่งเศสมีประชาชนถึงร้อยละ 36 ใช้ประโยชน์จากโฮมีโอพาธี แพทย์แผนปัจจุบันในฝรั่งเศส ร้อยละ 68 

เชื่อว่าโฮมีโอพาธีใช้ได้ผล และร้อยละ 32 น�ามาใช้ในเวชปฏิบัติของตน ข้อมูลสถิติจากระบบประกันสุขภาพ 

ของฝรั่งเศสพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้วยศาสตร์โฮมีโอพาธีถูกกว่าบริการการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉล่ีย 

ต่อครั้งร้อยละ 46 ในเยอรมนีมีแพทย์แผนปัจจุบันร้อยละ 20 ใช้โฮมีโอพาธี โดยการรับบรกิารในองักฤษสามารถ 

เบกิคืนจากโครงการประกนัสขุภาพของรฐับาลได้ในสกอตแลนด์ แพทย์เวชปฏบัิตร้ิอยละ 20 ศึกษาศาสตร์โฮมีโอพาธี 

ในระดับหลังปริญญา และในเนเธอร์แลนด์ แพทย์ราวร้อยละ 45 เชื่อว่าโฮมีโอพาธีใช้ได้ผล

 โฮมีโอพาธีถือก�าเนิดในเยอรมนีโดย  ซามูเอล ฮาห์เนมานน์  ได้พัฒนาศาสตร์นี้ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2339 และ

ได้ตีพิมพ์ต�าราวิชานี้ครั้งแรกชื่อ Organon of the Medical Art เมื่อปี พ.ศ. 2353 ก่อนฮาห์เนมานน์เสียชีวิต  

หนังสือนี้ได้พิมพ์ซ�้า ถึง 6 ครั้ง ในปี พ.ศ.2385 ศาสตร์แขนงนี้ได้รับการยอมรับ แพร่หลายไปในยุโรปหลายประเทศ 

รวมทั้งอเมริกาและเอเชีย

 โดยที่ทฤษฎีพื้นฐานของศาสตร์แขนงนี้แตกต่างอย่างตรงกันข้ามกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ. 2389 แพทยสมาคม อเมริกันได้ก่อตั้งขึ้นและได้ออกข้อบังคับจริยธรรมของสมาชิก ก�าหนดว่าแพทย์ 

ที่เป็นสมาชิกจะท�าเวชปฏิบัติโดยไม่อยู ่บนพื้นฐานของการแพทย์แผนปัจจุบันมิได้ ท�าให้ศาสตร์โฮมีโอพาธี 

ในสหรัฐอเมริการ่วงโรยลง จนถึงปี พ.ศ. 2483 มีรายการเกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์ ในสหรัฐอเมริกาของ 

นายแพทย์ ชเนอร์ ท�าให้มีการปฏิรูปการศึกษาแพทย์ในสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ โรงเรียนแพทย์ที่สอนศาสตร ์

ทางด้านโฮมีโอพาธี  ซึ่งก่อนหน้านั้นมีอยู่ราว 20 แห่ง ปิดตัวลงเรื่อยๆ  โรงเรียนแพทย์ดังกล่าวมีการ  มอบปริญญา

รุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2493 อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษ 2513 ความสนใจศาสตร์การแพทย์แขนงนี ้

ในสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาใหม่หลังจากพบว่าศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันมีข้อจ�ากัดอยู่เป็นอันมาก
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   ตามกฎของ “Law of Similarity” คือกฎของความคล้ายคลงึกนั คอื สิง่ทีค่ล้ายกนั หายได้ด้วยสิง่ทีค่ล้ายกนั 

คือ สารหรือยาปรุงใดๆก็ตามท่ีกระตุ้นให้คนท่ีมีสุขภาพดีทานแล้วก่อให้เกิดอาการป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งข้ึนมา  

สารนัน้กจ็ะสามารถแก้อาการอย่างเดยีวกนัน้ันได้ เมือ่เอาไปให้คนทีป่่วยด้วยอาการนัน้รบัประทาน ค�าว่า “โฮมีโอพาธี” 

มาจากภาษากรีกว่า “โฮมีออส (Homeos)” แปลว่า คล้ายคลึง ส่วนค�าว่า “พาธอส (Pathos)” แปลว่า  

ได้รับความทุกข์ทรมาน ดังน้ัน “โฮมีโอพาธี” หมายถึง “การรักษาโดยใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดผลที่คล้ายคลึงกับ 

อาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่”

ยารักษาใจจากดอกไม้ในสูตรของบาค (Bach Flower Remedies) 
 เป็นการใช้ดอกไม้เป็นยารักษาอาการป่วยทางใจและอารมณ์ ยาขนานนี้ไม่ได้ใช้ด้วยการดม หรือทา  

แต่ใช้ด้วยการรับประทาน เพียงครั้งละ 2-4 หยดเท่านั้น ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในการแพทย์นอกระบบอีกแขนงหนึ่ง ยาที่ได้มาจากดอกไม้ในแบบฉบับของ นายแพทย์บาค ได้รับแรงบันดาลใจ

จากนายแพทย์ชาวเยอรมนั ซามเูอล ฮาห์เนมา จากศาสตร์ทีว่่าด้วยการรกัษาโรคด้วยการกระตุน้ภมิูคุม้กนัในร่างกาย 

(โฮมีโอพาธี) ซึ่ง นายแพทย์บาคได้พบว่า สภาพจิตใจคือตัวก�าหนดภาวะสุขภาพของคนเรา โรคภัยไข้เจ็บ 

มิได้มีสาเหตทุางกาย หากแต่เป็นความเครยีดทางอารมณ์ทีก่�าเนดิอยู่ในความคดิจติใจ ท�าให้เกดิอาการป่วยทางกาย 

การวิจัยเร่ืองพืชพันธุ์พบว่า ส่วนที่เป็นดอกของต้นไม้ มีธาตุในการรักษาเยียวยาอาการป่วยมากกว่าส่วนอื่นๆ 

ของต้นไม้ ยาที่ปรุงจากกลีบ และเกสรดอกไม้จากธรรมชาติมีทั้งหมด 39 ขนาน ใช้เพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตใจ 

รักษาความรู้สึกว้าเหว่  เบื่อหน่าย หดหู่ และเศร้า
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สุคนธบ�าบัด (Aromatherapy)   
 การบ�าบดัด้วยน�า้มันหอม หรือ การนวดอโรมา คอืการบ�าบดัรกัษาโรคโดยใช้น�า้มนัหอมบรสิทุธ์ิ หรอืกลิน่หอม 

ที่สกัดออกมาจากดอกไม้ ใบไม้ ก้านใบ ดอกและราก หรือผลของต้นไม้ ซึ่งเป็นหัวน�้ามันหอมบริสุทธิ์ของสมุนไพร

ในรูปแบบที่มีพลังบ�าบัดรักษามากที่สุด การนวดอโรมา มีประโยชน์โดยตรงแก่ร่างกายและจิตใจ ทั้งจากการซึมซับ

เข้าทางผิวหนังโดยการนวด และด้วยการสูดดม การอบ อาบแช่ และการประคบ

 มนุษย์เราใช้เครื่องหอมเป็นแนวทางการบ�าบัดกายและใจมายาวนานอย่างไม่รู้สึกตัว สมัยอียิปต์โบราณ 

มีการใช้เครื่องหอมในการรักษาศพ ท�าเครื่องส�าอาง ท�ายา และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามากมาย จวบจนปัจจุบัน 

การบ�าบัดรักษาโรคด้วยเครื่องหอมสมัยใหม่ หรือการนวดอโรมา ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานการดูแล 

เพื่อสุขภาพ เพราะน�้ามันหอมระเหยเป็นสารที่มีความสลับซับซ้อน และมีประสิทธิภาพและผลโดยตรงต่อร่างกาย  

คือเมือ่สดูดมเข้าไปแล้ว ร่างกายจะท�าปฏกิริยิาทนัทสีมองส่วนลมิบคิจะส่งฮอร์โมนความรูส้กึสขุกาย สบายใจออกมา  

และหากซมึเข้าผวิหนงั โมเลกุลเหล่านีจ้ะเข้าสูก่ระแสโลหิตแล้วท�าหน้าทีบ่�าบดัรกัษาอาการป่วยไข้ตามชนิดต่างๆ ของ

น�้ามันหอมระเหยอย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งนี้ ในการนวดบ�าบัดต้องใช้ควบคู ่เจือจางไปกับน�้ามันพา หรือ  

Vegetable Oil โดยในการใช้น�้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดควรอยู่ในความดูแลของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง 

วารีบ�าบัด (Hydrotherapy) 
 การใช้น�้าเพื่อการบ�าบัดเป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาจากยุคกรีกและโรมัน ซึ่งนิยมใช้น�้าแร่ (น�้าพุร้อน 

ตามธรรมชาติ มีปริมาณแร่ธาตุสูง ซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังท�าให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดี) ในการอาบแช่ 

มาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อมาได้แพร่ไปสู่ยุโรปตะวันออก มีการอาบน�้าแบบตุรกี (เตอร์กกิช บาธ = Turkish Bath) 

หมายถึง การแช่ที่ร้อนจัดก่อนจะได้รับการนวด แล้วปิดท้ายด้วยการแช่หรือว่ายน�้าที่เย็นจัด) ต่อมาได้มีการพัฒนา

เป็นการอบไอน�า้แบบรัสเซีย (Russian Bath) และการอบเซาน่าแบบฟินแลนด์ (Finnish Bath) กลายเป็นท่ีนยิมกัน 

ในปัจจุบันนี้ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 6
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การใช้พลัง
 1. เรกิ (Reiki)

  เรกิ หรือพลังจักรวาล เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตจากธรรมชาติ และสร้างความสมดุลย์ของพลังงาน 

ในร่างกาย เป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวธรรมชาติ ใช้เทคนิคโดยการเอามือของผู้ให้การบ�าบัด 

วางลงที่ร่างกายผู้เข้ารับการบ�าบัดเฉยๆ และส่งสัมผัส พลังงานผ่านมือไปสู่ตัวผู้เข้ารับการบ�าบัดทั้งที่ร่างกาย  

ความคิด และจิตวิญญาณ โดยจะรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากมือผู้บ�าบัด ซึ่งเรกิน้ีไม่ใช่เทคนิคการนวด  

แต่ในการนวดบ�าบัด หรือการรักษาทาง Holistic Health น�าเรกิเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบ�าบัดรักษา

ให้ดีขึ้น

  เรกิ เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง พลังแห่งจิตวิญญาณ เป็นพลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

  “เร” แปลว่า จิตวิญญาณที่ล่วงพ้นจากภพนี้ไปแล้ว หรือ จักรวาล

  “กิ” แปลว่า พลังงานที่เป็นพลังงานชีวิตที่ส�าคัญยิ่ง

 2. ชิอัตสึ (Shiatsu)

  ชิอัตสึเป็นศาสตร์การนวดของญี่ปุ่น เป็นวิธีการนวดด้วยการกดน้ิวลงบนจุด หรือสุโบ (tsubo)  

ตามแนวเส้นทางพลังงานหรือเมอริเดียนที่ถูกปิดกั้นตามแนวคิดแบบโบราณของญี่ปุ่น ซึ่งพัฒนามาจากการนวด 

กดจุดของชาวจีน และถูกน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของพลังชีวิต หรือ ชี ในร่างกาย โดยเป็นศาสตร ์

การสัมผัส ลูบคล�าอย่างละเอียดอ่อนเพื่อค้นหาความผิดปกติในร่างกาย (ชิอัตสึ ในจีนโบราณถูกเรียกว่า เต๋า-หยิน 

หมายถงึ วธิกีารทีนุ่่มนวลหรือโด-อนิ ต่อมาเรียกว่าเทียนอนั และพัฒนามาเป็นของญีปุ่น่เรยีกว่า ชอิตัส)ึ  ค�าว่าชอิตัสึ 

ได้มาจากค�าว่า ชี ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง“นิ้ว” และอัตสึ หมายถึง “การกด” ชิอัตสึจึงมีความหมายโดยตรง 

ทางภาษาญี่ปุ่น คือ การกดนิ้ว

 3. สร้างความสมดุลให้แก่จักระ (Chakra Balancing)

  สร้างความสมดลุให้แก่จักระ (จักรา) คอืการขจดัสิง่ทีปิ่ดกัน้พลงังานออกไปจากจกัระ โดยใช้วธีิการต่างๆ 

อาจเป็นการท�าสมาธ ิการใช้เรก ิการใช้หนิ หรอืสีในการบ�าบดั ซึง่จะส่งผลให้พลงังานทีถ่กูขดัขวางอยูต่ามจกัรต่างๆ

ให้เกิดความสมดุล และประสานกลมกลืนขึ้นมาได้อีก

  ค�าว่า “จกัร” ในภาษาอนิเดยี สนัสกฤต หมายถงึ “สิง่ทีห่มนุ” หรอื “กงล้อ” ซึง่บ่งชีว่้า ศนูย์กลาง

ของพลังเหล่านี้ก็คือ กงล้อแห่งพลังงาน ตามปรัชญาโยคะโบราณกล่าวว่า จักราเป็นศูนย์ของพลังเร้นลับ 

ที่ให้พลังชีวิตและควบคุมร่างกาย มีทั้งหมด 7 จักร คือจักรราก จักรสะดือ จักรลิ้นปี่ จักรหัวใจ จักรคอ จักรตา  

จักรมงกุฎ
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 4. การรักษาโรคด้วยรัศมีกาย (Aura Therapy)

  เป็นการแพทย์นอกระบบที่เกิดจากความเชื่อและศรัทธาว่า รัศมีกาย หรือออร่าคือสนามแม่เหล็ก 

ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับรัศมีกายที่อยู ่ล้อมรอบตัวเรา เทคนิคการมองรัศมีกายว่าเป็นเช่นไร 

มีพลังงานชีวิตดีหรือไม่ มีความเจ็บป่วยทางกายหรือใจ เกิดได้จากการใช้กระแสจิต หรือดึงพลังจิตเข้าไปตรวจสอบ

คลื่นพลังงานที่กระจายออกมาจากตัวคน หรืออาจใช้เครื่องกล้องตรวจวัดชนิดพิเศษ ซึ่งทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะบางครั้งไม่อาจตรวจพบได้เสมอไป

การฝึกความคิด (Health & Mind Thinking)
 1. การท�าสมาธิ (Meditation)

  การท�าสมาธิคือ “การท�าจิตให้ว่าง หันเหความสนใจไปสู่แง่มุมความสงบที่กระจ่างชัดของธรรมชาติ

ภายในของตัวเราเอง ด้วยความตั้งใจ” ซึ่งในการบ�าบัดรักษาหลายรูปแบบใช้การท�าสมาธิในกระบวนการเยียวยา 

รักษาโรค เป็นการฝึกจิตให้ว่าง สงบ ด้วยการดึงความคิดของตัวเองให้ออกจากสถานการณ์ ในขณะน้ัน  

โดยวิธีการเพ่งความคิดของตัวเองไปรวมไว้จุดใด จุดหนึ่ง หรือการก�าหนดลมหายใจเข้า - ออก เป็นต้น  การท�าสมาธิ

ต้องอาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ สถานท่ีที่เงียบสงบ, ต้องอยู่ในท่าที่สบาย, ท�าร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลาย  

และมุ่งความสนใจไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือสิ่งเดียว

  การท�าสมาธิแบ่งเป็น 4 ประเภท ขึ้นกับการฝึกส่วนต่างๆของร่างกายหรือจิตใจ โดยใช้กลไก 

การควบคุมและปล่อยวางเป็นตัวก�าหนดปัจจัยให้บรรลุถึงภาวะสมาธิ

  - การควบคุมร่างกาย เกี่ยวกับการวางท่า กระดูกสันหลังตรง นิ่งไม่เคลื่อนไหว  

  - การควบคุมความคิด ใช้การเพ่ง, ครุ่นค�านึง การนึกภาพ การใช้เสียงสวดมนต์ให้เกิดสมาธิ

  - การปล่อยวาง ผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ

  - การปล่อยวางความคิดจิตใจให้นิ่งและเปิดใจรับสิ่งใดๆก็ตามที่จะเข้ามา (ปล่อยใจให้เปิด)

  ประโยชน์ของการท�าสมาธิทางสรีระพบว่าช่วยส่งเสริมคลื่นสมอง อัลฟ่า และเบต้า ซึ่งช่วยท�าให้

ร่างกายมีความสมดุล ส่งเสริมระดับความคิดให้เกิดการเยียวยารักษาตนเอง ลดความดันโลหิต ความเจ็บปวด 

และความเครียด อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองซีกซ้ายที่พัฒนาเกี่ยวกับอารมณ์ การควบคุมตนเองให้มีความสุข 

แจ่มใสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในกลุ่มพุทธมามกะ
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 2. การสะกดจิต (Hypnotherapy)

  การรักษาโรคด้วยการสะกดจิตหรอืฮปิโนเธอราพี เป็นการสะกดจิต ท�าให้เกดิภาวะระหว่างจติถกูกด 

ให้อยู่ในภวังค์ คือภาวะที่การรับรู้และจิตส�านึกเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานของจิตส�านึก 

และจิตใต้ส�านึกในระหว่างปกติและภาวะการสะกดจิต จะกลับกัน ในภาวะยามตื่นตามปกติ ความคิดที่มีจิตส�านึก 

หรอืโดยตัง้ใจ จะมบีทบาทเด่นเป็นหลกั(จิตใต้ส�านกึจะเป็นรอง)  ส่วนภายใต้การสะกดจติ ความคดิของจติใต้ส�านกึ

หรือไม่ได้ตั้งใจ/ โดยไม่รู้ตัว จะมีบทบาทเด่นเป็นหลัก (จิตส�านึกเป็นรอง) 

  การน�าเอาการสะกดจิตมาปรับใช้ในทางปฏิบัติมีอยู่กว้างขวางในวงการแพทย์ ทั้งด้านวิสัญญี 

ศลัยกรรม จิตเวช เพือ่บรรเทาความกระวนกระวาย ลดความเจบ็ปวด ใช้ช่วยในการฟ้ืนตวัทางจติใจอืน่ๆ อกีมากมาย

การนวดบ�าบัด (Massage Therapy) 
 การนวดเพื่อการรักษาโรคจะใช้เป็นหลักการรักษาโรคที่นิยมใช้ในหลักของการแพทย์แผนตะวันออก   

ตามหลักของการแพทย์แผนไทยมีอธิบายไว้ในคัมภีร์ชวดารซึ่งว่าด้วยโรคที่เกี่ยวกับโรคเลือดและลม ตามทฤษฎ ี

การแพทย์แผนไทย และเนื้อหาเกี่ยวกับการนวดและการจับเส้น การนวดหรือหัตถเวช เป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง  

ซึ่งมีผลทางการรักษา โรคบางโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบ�าบัดรักษาได้ ด้วยการกินยา การนวด 

จึงมีบทบาทส�าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรคมาแต่ครั้งโบราณ มีวิวัฒนาการและพัฒนาการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

มาโดยตลอด การนวดจึงเป็นศาสตร์และศิลปะที่มีมาช้านาน และมิใช่เพ่ือรักษาความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มีคุณค่า 

ต่อสขุภาพทัง้ร่างกาย และจติใจ การนวดเป็นกระบวนการดูแลสขุภาพและรักษาโรคโดยอาศัยการสมัผสั อย่างมหีลกัการ

ระหว่างผู้ให้การรักษา (หมอนวด) และผู้รับการรักษา (ผู้ป่วย) การนวดทุกรูปแบบจึงมีส่วนสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสังคมอีกทางหนึ่ง

การขจัดพิษ (Detoxification)
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจัดเป็นการ Detoxification หรือการขจัดพิษออกจากร่างกาย วิธีหนึ่ง  

ซึ่งการขับสารพิษออกจากร่างกายทางธรรมชาติมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น ทางทวารหนัก ทางผิวหนัง จมูก หู ตา 

ส่วนการขจัดพิษทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลักการบ�าบัดรักษาโรค สามารถจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้ คือ  

การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ (Colon Therapy), การใช้น�้าและการใช้ความร้อน (Hydro and Thermal Therapy),  

การนวดบ�าบัด (therapeutic Massage), การฝึกหายใจ และการใช้ยาเอนไซม์ หลักการท้ังหมดนี้เป็นศาสตร ์

ที่ช่วยในการก�าจัดของเสียออกจากร่างกายที่ดี เพราะช่วยให้เกิดการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นระบบภูมิต้านทาน  

ช่วยขจัดอนุมูลอิสระ (Free radical) ให้เร็วขึ้น
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การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ (Colon Therapy)
 โคลอนเธอราพี (Colon Therapy) คือการท�าความสะอาดและล้างพิษล�าไส้ใหญ่ด้วยการก�าจัดของเสีย 

ที่หมักหมมอยู่ในล�าไส้ใหญ่ โดยการใช้น�้าบริสุทธ์ิ กาแฟบริสุทธ์ิ หรือสมุนไพร เข้าไปในล�าไส้ใหญ่เริ่มต้นด้วยการ 

ฉีดน�้าสวนทวารเข้าไปในทวารหนักหรือส่วนไส้ตรง (Rectum) ล�าไส้ใหญ่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ซีคั่ม ตัวล�าไส้ใหญ่ 

และไส้ตรง (Rectum)  มคีวามยาวทัง้สิน้ประมาณ 5 ฟตุ การล้างล�าไส้ใหญ่ล้างได้เพยีงครึง่เดยีวของล�าไส้จุดประสงค์

การล้างล�าไส้ใหญ่เพื่อก�าจัดของเสียที่หมักหมมเป็นมูก หรือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายให้ออกไปเป็นการล้างพิษ

ทางทวารหนัก วิธีการที่นิยมคือการใช้น�้ากาแฟบริสุทธิ์ สวนเข้าไปทางทวารหนัก กาแฟมีสารคาเฟอีนจะไปกระตุ้น

การท�างานของตับให้ขับหลั่งของเสียหรือ Toxin ออกมามากขึ้น และร่างกายจะก�าจัดมันออกโดยถ่ายน�้ากาแฟ 

ที่สวนทิ้งทางทวารหนัก ระหว่างการสวนล�าไส้ใหญ่จะมีการนวดท้องร่วมไปด้วยเพ่ือกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว

ล�าไส้ใหญ่ สามารถขับของเสียที่เป็นตะกอนตกค้างอยู่ได้ง่ายขึ้น แต่ข้อห้ามคือห้ามท�าในผู้ที่มีประวัติผ่าตัดล�าไส้  

มีเลือดออกหรือ เป็นแผลในล�าไส้ใหญ่ และทางทวารหนัก ส่วนผู้ที่เคยผ่าตัดไส้ติ่งไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด 

เพราะการผ่าตัดไส้ติ่งไม่ได้ไปกระท�าต่อลิ้นปิดเปิดระหว่างล�าไส้เล็กกับล�าไส้ใหญ่ (Ileo-ceacal Valve) แต่อย่างใด

การแพทย์ทางเลือก
 การแพทย์ทางเลือก คือ ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรค นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย ์

แผนปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั่วโลกประมาณ 350 แขนง โดยในประเทศไทยมีประมาณ  

30 แขนง และใช้ในโรงพยาบาล 129 แห่ง ในโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 371 แห่ง ตัวอย่างการแพทย์ 

ทางเลือก เช่น Acupuncture (การฝังเข็ม) Ayurvedic medicines (การแพทย์อายุรเวท) Biofeedback,  

Body work, Chelation therapy, Chiropractice care, Questionare, Detoxification therapy, Diagnostic test, 

Guide imagenery, Glandular therapy, Herbal medicine (สมุนไพร), Hydrotherapy (ธาราบ�าบัด),  

Hypnotherapy, depression (การสะกดจิต), Nutritional and psychological counseling, Nutritional  

supplement, Homeopathy, Aromatherapy, Meditation เป็นต้น
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หลักของธรรมชาติบ�าบัด
 ในศาสตร์การแพทย์ทางเลอืกมอียูก่ลุม่หน่ึงทีเ่น้นวธิกีารบ�าบดัรกัษาตามแนวธรรมชาตบิ�าบดั โดยองิกบัหลกัการ  

5 อย่าง คือ

  1. พลังในการรักษาของธรรมชาติ

  2. มองคนโดยภาพรวม (ทั้งกายและจิตใจ)

  3. ระบุให้ชัดและรักษาที่สาเหตุ

  4. แพทย์ในบทบาทครู

  5. ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด

 ปัจจุบันมีความนิยมในแนวธรรมชาติบ�าบัดมากข้ึนโดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก และหันมาสนใจแนวทาง

ในการป้องกันสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีของการแพทย์แผนตะวันออก (oriental medicine)  

ซึ่งหลักทฤษฎีนี้จะเน้นการป้องกันสุขภาพ (preventive medicine) มากกว่าการรักษาโรค (curative medicine)

การแพทย์แผนตะวันออก (Eastern medical tradition)
 ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกที่ส�าคัญ เช่น การแพทย์อายุรเวทของประเทศอินเดีย การแพทย์แผนจีน 

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พืน้บ้านของประเทศต่าง ๆ  ในซกีโลกตะวนัออก แต่ทัง้นีศ้าสตร์การแพทย์อายรุเวท 

และการแพทย์แผนจีน นับเป็นหลักทฤษฎีการแพทย์แผนตะวันออกที่ส�าคัญ และเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ  

ในซีกโลกนี้ การแพทย์อายุรเวทอายุเก่าแก่ระดับ 6,000 ปี ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ศรีลังกา  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และธิเบต ในขณะที่การแพทย์แผนจีนที่มีอายุเก่าแก่ระดับเดียวกับการแพทย์อายุรเวท 

ก็ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศธิเบต เกาหลี เวียดนาม และญ่ีปุ่น เป็นต้น  โดยเฉพาะญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจาก 

การแพทย์แผนจีนมาก สังเกตจากต�ารับยาสมุนไพรของญ่ีปุ่น คือ Kanpo medicine ก็มาจากต�ารับยาจีนทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตามการแพทย์แผนตะวันออกก็ยังมีความเชื่อมโยงกับ การแพทย์ของกรีกและโรมัน โดยการเผยแพร ่

ผ่านมาทางประเทศอาหรับ โดยเฉพาะในกลุ่มของชาวอิสลาม แล้วเข้ามามีอิทธิพลต่อการแพทย์ของประเทศอินเดีย 

โดยเฉพาะในกลุ่มชาวอิสลาม

 หลักทฤษฎีของการแพทย์แผนตะวันออกที่แท้จริง คือ การปรับสมดุลของร่างกาย และจิตใจ โดยวิธีการ 

อาจจะแตกต่างกันไป เช่น การปรับสมดุลขอร่างกายโดยการปรับธาตุต่าง ๆ และการปรับสมดุลของจิตใจ เช่น  

การฝึกสมาธิ ชี่กง โยคะ เป็นต้น
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การแพทย์ของประเทศอินเดีย
 ประเทศอินเดียมีความหลากหลายของศาสตร์การแพทย์โดยข้ึนกับกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ของประเทศนี้  

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ศาสตร์ คือ

  1. Ayurvedic medicine คือ การแพทย์อายุรเวท 

  2. Siddha medicine คือ การแพทย์สิทธา อยู่ในทางใต้ของประเทศ โดยเฉพาะในชนเผ่าทมิฬ

  3. การแพทย์ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ประกอบด้วย

 1. การแพทย์อายรุเวท (Ayurvedic medicine) เป็นการแพทย์ทีอ่ยูท่างเหนอืของประเทศอนิเดยี ในกลุม่ชน

ที่เป็นชาวฮินดู การแพทย์อายุรเวท มาจากรากศัพท์ คือ Ayurveda ประกอบด้วย

  Ayus  =  longevity

  Veda  =  knowledge  

 ดังนั้น จากรากศัพท์ “Ayurveda” คือ ศาสตร์ของการท�าให้ชีวิตยืนยาว โดยเน้นการป้องกันสุขภาพ  

คือ ให้เกิดความสมดุลของร่างกาย และจิตใจ ท�าให้เราไม่ป่วยเป็นโรค ในหลักของอายุรเวทมีทฤษฎีเรื่องไตรธาตุ  

ซึ่งอาการผิดปกติสามารถตรวจสอบได้จากไตรธาตุหรืออารมณ์ของร่างกาย 3 อย่าง คือ ลม (วาตะ) เสมหะ  

และน�้าดี (ปิตตะ) และถ้าต้องการปรับสมดุลนั่นหมายถึงการเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ก็สามารถปรับสมดุล 

ของร่างกายและจิตใจ เช่นการปรับสมดุลของธาตุทั้ง 5 (ปัญจมหาภูตะ) คือ อากาศ (วาโย) ลม (วาตะหรือวายุ)  

ไฟ (อัคนีหรือเตโช)  น�้า (ชละ, อาโป, อปะ) และดิน (ปรีวี) ดังเช่น โดยการรับประทานสมุนไพร เป็นต้น

 ส�าหรับวิธีการรักษาในหลักของการแพทย์อายุรเวท ประกอบด้วย

  1. ใช้สมุนไพร ซึ่งอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น

   - ยาสวนทวาร

   - การนวด (Massage)

   - ยาขี้ผึ้ง (Ointment)

   - น�้าล้าง (Douches)

   - การประคบ (Compress)

  2. การผ่าตัด (Surgery)

  3. การใช้โลหะ (Metallic Compounds)

  4. การใช้ฝิ่นรักษาอาการท้องร่วง

 2. Siddha Medicine เป็นการแพทย์ทางใต้ของอินเดีย ในเขตของชาวทมิฬ เป็นศาสตร์การแพทย ์

ที่มีการใช้ปรอทในการรักษาโรคด้วย มีการใช้หลักของโยคะ และศาสตร์การแพทย์แบบนี้มีความเชื่อมโยงกับศาสนา
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 3. การแพทย์ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ  การแพทย์ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ประกอบด้วย

  3.1 การแพทย์ Islamic medicine เป็นของชาวมสุลมิอาย ุ900 ปี รูจั้กกนัในชือ่ Unani medicine 

ศาสตร์การแพทย์แบบน้ีจะผสมผสานการแพทย์ของกรีก ทั้งนี้เพราะในสมัยเริ่มแรกของอิสลาม ชาวมุสลิม 

ได้ยึดครองกรีก และน�าศาสตร์การแพทย์ของกรีกมาใช้

  3.2 การแพทย์ที่ได้รับอิทธิพลจาก ชาวโปรตุเกตและชาวดัชท์ อายุประมาณ 400 ปี

  3.3 การแพทย์ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ อายุราว 300 ปี

การแพทย์แผนจีน
 การแพทย์แผนจีนมีความเช่ือเรือ่งพลังชีวติหรอื Chi โดยใช้หลกัทฤษฎ ีYin-Yang Theory มกีารปรบัสมดุล

ทางกายโดยการปรับธาตุ 5 อย่าง คือ ดิน น�้า ไฟ ไม้ และทอง ใช้การรักษามีหลายวิธี เช่น

 Moxibustion คือ การใช้สมนุไพร น�ามาเผาให้เกดิความร้อน และให้ผ่านเข้าสูจ่ดุทีม่ปัีญหา เหมาะกบัคนไข้

ที่เป็นหวัด การนวด และการฝึกชี่กง การใช้สมุนไพรและยาอื่น ๆ  การใช้ cupping และการฝังเข็ม

 จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ Holistic Health ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเป็นเพียงแค่

ส่วนหนึ่งของงานสุขภาพองค์รวมเท่านั้น ยังมีศาสตร์การบ�าบัดรักษาอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ท้ังหมดนี ้

ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน น่ันคือมุ่งให้เกิดความสมดุลในตนเอง ด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้อง 

กับงาน “สปา” อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ของผู้ที่รักความงามและสุขภาพควบคู่กันไป สปา  

นอกจากจะเป็นสถานที่เพื่อสร้างการพักผ่อน หย่อนใจแล้ว ยังจัดว่าเป็นโปรแกรมขจัดพิษออกจากร่างกายวิธีหนึ่ง  

ดังจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ย่อมมีความส�าคัญและต่อเนื่องกัน ผู้ที่ ใฝ่รู ้ก็จะมีโอกาสน�าเอาศาสตร์นั้นๆ  

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ชีวิตความเป็นอยู่ได้ตลอดเวลา

 ดังน้ัน การให้บริการในสถานประกอบการสปาในรูปแบบสปาไทย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการด�าเนิน

ธุรกิจสปาท่ีนอกเหนือไปจากอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการ โดยต้องมีการให้บริการ 

ตามมาตรฐานเพื่อรองรับความจ�าเป็นดังกล่าว 
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3
 ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยโดยท่ัวไปการด�าเนินชีวิตจะพึ่งพาธรรมชาติโดยเฉพาะ 

ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ท�าให้ให้เกิดโรคน้อยจึงท�าให้คนในยุคนั้น 

มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และมคีวามเครยีดน้อย การบ�าบดัรกัษาด้วยวธิธีรรมชาต ิหรอื “สปา” 

เป็นการปรับสมดุลในร่างกายตามธาตุเจ้าเรือน อันได้แก่ธาตุดิน น�้า ลม ไฟ และการปรับสมดุล

ทางด้านจิตใจ อันได้แก่การใช้รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพ่ือท�าให้คลายเครียด  

และความรูส้กึผ่อนคลาย ซึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญัในการดแูลสขุภาพ  ธรุกจิบรกิารสปาจงึได้มกีารพฒันา

ภูมิปัญญาทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและท้องถิ่น เช่น การนวดแผนไทยโบราณ  

การอบ และการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งการตกแต่งขึ้นตามอัตลักษณ ์

ท้องถ่ินท่ีแตกต่างกนัของท้ัง 4 ภมูภิาค อนัได้แก่ ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอสีาน และภาคใต้ด้วย 

และยังได้น�าท่วงท�านองเพลงท้องถิ่นมาใช้ท�าให้เป็นการเพิ่มเสน่ห์อย่างมีเอกลักษณ์ไทย  

นอกจากน้ีสมุนไพรในท้องถิ่นยังถูกน�ามาใช้ส�าหรับท�าอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อบริการให้กับ 

ผูม้าใช้บรกิารซึง่เป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลติในท้องถิน่น้ันๆ ธุรกิจบรกิารสปาจงึเตบิโต

อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เอกลักษณ์สปาไทย
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ภูมิปัญญากับสปาในประเทศไทย 

 ธรุกจิบรกิารสปาในประเทศไทยกม็กีารน�าเอาภมูปัิญญาของชมุชนท้องถิน่มาใช้ จึงท�าให้ค�าว่า สปา เป็นค�ารวมๆ 

ทีน่�าเอาวธีิการดแูลสขุภาพอย่างอืน่ด้วย เช่น การนวดไทย การอบ ประคบ การใช้น�า้มนัหอมระเหย การใช้สมนุไพรไทยๆ 

การใช้กล่ินหอมจากธรรมชาติ ฯลฯ  จึงท�าให้ สปา มีความหมายท่ีหลากหลายมากในประเทศไทย และได้มี 

การแบ่งลักษณะของ สปา ออกเป็น 3 ลักษณะ โดยยึดตามแนวองค์ความรู้ ได้แก่

 1. สปาตะวันตก (Western spa) ได้แก่ สถานบริการทางสุขภาพที่ใช้น�้าเป็นหลัก โดยมีมาตรฐาน 

การให้บริการตามแบบประเทศตะวันตก เช่น การใช้อ่างน�้าวน การนวดแบบตะวันตกประเทศต่างๆ การอบเซาน่า 

อบไอน�้า  มีการออกก�าลังกายโดยอาศัยเครื่องมือ (Fitness) เป็นต้น   

 2. ไทยสปา (Thai spa) เป็นสถานบริการทางสุขภาพที่ใช้น�้าเป็นหลัก มีมาตรฐานการให้บริการแนวเดียว

กับประเทศตะวันตก แต่มีการประยุกต์ภูมิปัญญาทางตะวันออกและภูมิปัญญาไทยเข้าไปสู่สถานบริการในสถานท่ี 

ดังกล่าว           

 3. ไทยสัปปายะ (Thai Sapaya) เป็นสถานบริการทางสุขภาพที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก  

ซึง่ชาวไทยมชีวีติอยู่กบัสายน�า้ ด�ารงชีวิตด้วยสายน�า้ เรามนี�า้ตก น�า้พุร้อน ล�าธาร  น�า้ทะเล และยังมภีมูปัิญญาที่โดดเด่น 

เช่น การนวดไทย การใช้ลูกประคบ การอบสมุนไพร การใช้เครื่องร�่าไทย สมุนไพรไทย อาหารไทย ผลไม้ไทย และ

ดนตรีไทย ซึ่งคงความเป็นศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอย่างชัดเจน จะมีบริการที่ใช้น�้าหรือไม่ใช้ก็ได้ โดยเน้น

การใช้วิธีการธรรมชาติ เป็นหลัก (Natural Treatment)  ไทยสัปปายะ (Thai Sapaya) 7 อย่าง ได้แก่ 

  - ที่อยู่อันสบาย

  - สิ่งแวดล้อมอันสบาย

  - ความสบายที่ได้รับจากบุคคลรอบข้าง

  - อิริยาบถอันสบาย

  - อาหารสุขภาพดี 

  - การคมนาคมที่สะดวกสบาย 

  - การได้ยินเสียงเกิดจากความสบาย 
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 นอกจากนี้ การให้บริการในประเทศไทย เป็นทั้งเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Spa) และ 

การบ�าบัด รักษาโรค (Medical Treatment Spa)  ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้น ต้องมีหลักการส�าคัญคือ มี

การบ�ารุง ดูแลสุขภาพทั้งทางกาย  ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ  ออกก�าลังกายแบบต่างๆ ที่เหมาะสม มีโครงสร้าง

ร่างกายที่ดี ทางจิตใจ  ได้แก่ การท�าสมาธิวิปัสสนา  การท�าละมาด การท�ามิสซา ตามแนวทางความเชื่อ ซึ่งจ�าเป็น

ต้องมีนักฝึกจิตบ�าบัด   และทางสังคม โดยการน�าเอารูปแบบของวัฒนธรรมไทยมาใช้ในไทยสัปปายะ การมีกิริยา

มารยาท ที่ดีงาม เชื่อมโยงกับคนในชุมชน เน้นความเป็นจริงของสังคมและชุมชน ความสวยงามแบบไทยๆ  ท�าให้

มีหลายระดับทั้งชุมชน หรือระดับท้องถิ่น เช่น ไทยสัปปายะระดับชุมชน ไทยสัปปายะแบบล้านนา ไทยสัปปายะ

แบบมุสลิม ฯลฯ โดยท�าให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ฟื้นฟู บูรณาการ

สิ่งดีงาม สืบทอดยาวนานและยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคของสปาไทยที่ต้องเร่งแก้ไขได้แก่

 1. ด้านบุคลากร มีความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย สมุนไพร การนวดไทยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ความช�านาญอบรมฟื้นฟูวิชาการ

 2. ด้านการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย หรือ ไทยสัปปายะก็ตาม ผู้บริหาร 

มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดที่ชัดเจนมากน้อยอย่างไร รวมทั้งแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ต้องอาศัย

การเรียนรู้ การศึกษาจนเข้าใจและช�านาญ

 3. ด้านการลงทุน ต้องมีการคิดค�านวณ โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและ 

ท้องถิ่น  รวมทั้งต้องมีความรู้เรื่องการตลาด การขายจุดเด่นที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจส�าหรับสังคมผู้ใช้บริการ 

เพราะการด�าเนินงานไทยสัปปายะหรือการด�าเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรต้องมีความรู้ ความสนใจ 

กับเรื่องที่เกี่ยวข้อง  และที่ส�าคัญการจัดตกแต่งสถานบริการ ก็ควรให้มีไว้ส�าหรับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรูเลิศ

ส�าหรับผู้มีฐานะ ชาวต่างประเทศ หรือกลุ่มชนชั้นกลาง รวมทั้งชาวบ้านต้องได้รับการดูแลอย่างดี ต้องมีการค�านวณ

ความเป็นไปได้ของการคุ้มทุนแบบเลี้ยงตนเอง

 4. ปัญหาการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ปัจจุบันมีผู้ด�าเนินธุรกิจสปาแบบตะวันตก ได้น�าเอาภูมิปัญญาไทย  

น�้าหอม น�้าอบ น�้าปรุง แบบไทย กลวิธีรูปแบบของเราไป รวมเป็นจุดขาย แต่ได้พยายามหลีกเลี่ยงค�าไทย 

ที่บ่งบอกถึงรากเหง้าของภูมิปัญญา นอกจากจะไม่เคารพในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาแล้ว ยังมีการพัฒนา 

ต่อยอดแล้วจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของอีกด้วย  ดังนั้นคนไทยควรให้ความส�าคัญกับรูปแบบวิธีการที่ควรอนุรักษ์ไว้  

เช่น ไม่ควรหลีกเลี่ยงค�าว่า นวดไทย ลูกประคบ อบไอน�้า น�้าหอม แป้งร�่า ดินสอพอง เป็นต้น เพราะ 

หากปล่อยให้ต่างชาติครอบครองตลาดสปาไทย เชื่อว่าค�าเหล่านี้จะหมดไปจากสังคม 
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รูปแบบการให้บริการตามแนวคิดสปาไทย

 รปูแบบกจิกรรมในสปาไทยในปัจจบุนัได้ผสมผสานองค์ความรูต่้างๆ ตามแนวธรรมชาตบิ�าบดั อาหารพชืผกั

สมนุไพร การออกก�าลงักาย การรกัษาจติใจตามแนวพทุธ เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกลมกลนืของร่างกายและจติใจ 

จึงจะบรรลุถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ และที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ การนวดไทย การนวดไทยเป็นการนวดเพื่อสุขภาพ

ปรบัสมดลุเลอืดลมและคลายความตงึเครยีดของกล้ามเน้ือร่างกายและจติใจ ท�าให้รูส้กึสงบผ่อนคลาย ในปัจจุบันได้มี

การผสมผสานการนวดทั้งแบบเชลยศักดิ์และราชส�านัก เข้าด้วยกัน เพ่ือผลประโยชน์ของการักษาสูงสุด ตัวอย่าง 

การให้บริการตามแนวสปาไทย มีดังนี้ 

 1. อาหารกับธาตุเจ้าเรือน 

 ตามทฤษฎีการแพทย์ไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ  

ซ่ึงในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจ�าตัว เรียกว่า“ธาตุเจ้าเรือน” ซึ่งธาตุเจ้าเรือนนี้มี 2 ลักษณะ คือ  

ธาตุเจ้าเรือนเกิด ซึ่งจะเป็นไปตาม วันเดือนปีเกิด และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน ท่ีพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ  

อุปนิสัยและภาวะด้านสุขภาพ กายและใจ ว่าสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้าเรือนอะไร

 เมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลบุคคลจะไม่ค่อยเจ็บป่วย หากขาดความสมดุลมักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรค

ท่ีเกิดจากจุดอ่อนด้านสุขภาพของแต่ละคนตามเรือนธาตุ ที่ขาดความสมดุล ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา 

ความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นสิ่งที่สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งในเบื้องต้นคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของแต่ละคน 

ในชีวิตประจ�าวัน โดยใช้รสของอาหารคุณลักษณะที่เป็นยามาปรับ สมดุลของร่างกายเพื่อป้องกันความเจ็บป่วย  

จะได้รู ้อย่างไรว่าเป็นคนธาตุอะไร มีจุดอ่อนด้านสุขภาพด้วยโรคอะไร และควรจะรับประทานอาหารอย่างไร  

ให้ตรงกับธาตุเจ้าเรือนของตนสามารถอ่านได้จากอาหาร สมุนไพรประจ�าธาตุ ดังต่อไปนี้
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มังคุด เงาะ

ถั่วต่างๆฝรั่ง

อาหารตามธาตุก�าเนิด

 ธาตุดิน  ผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

 ลักษณะรูปร่าง  

 รูปร่างสูงใหญ่ สันทัด ล�่าสัน ทะมัดทะแมง ผิวค่อนข้างคล�้า ผมดกด�า กระดูกใหญ่และแข็งแรง น�้าหนัก

ตัวมาก เสียงดังหนักแน่น อารมณ์มั่นคงอ่อนไหวยาก

 ควรรับประทานอาหารรส  ฝาด หวาน มัน และเค็ม  

 - ฝาด สรรพคุณ สมาน แก้ท้องเสีย (แต่ไม่ควรรับประทานมากเกินไป เพราะจะท�าให้ฝืดคอและท้องผูก)

 - หวาน สรรพคุณ บ�ารุงก�าลัง

 - มัน สรรพคุณ บ�ารุงเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นพิการ ลดปวดเมื่อย

 - เค็ม สรรพคุณ บ�ารุงผิวหนัง (ไม่ใช่เค็มจากเกลือ) ควรเป็นรสอาหารที่มาจากธรรมชาติ เช่น ฝาดจาก

กล้วยดิบ , หวานจากผลไม้ต่างๆ , มันจากถั่ว งา เผือก มัน , เค็มกร่อยจากสมุนไพร เป็นต้น แต่การรับประทาน

อาหารทุกอย่างต้องพอเหมาะ และสมดุล 

 ตัวอย่างผลไม้

 มังคุด ฝรั่ง ฟักทอง เผือก ถั่วต่างๆ เงาะ
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 ตัวอย่างผักพื้นบ้าน

 ผักกระโดน กล้วยดิบ ยอดมะม่วงหิมพานต์  สมอไทย กระถินไทย กระโดนบก มัน กระโดนน�้าผักหวาน  

ขนุนอ่อน หัวปลี เผือก ถั่วพู ผักกระเฉด ผักมันปู ฟักทอง

 ตัวอย่างเมนูอาหาร

 ผักกูดผัดน�้ามันงา ดอกงิ้วทอดไข่ แกงเลียง แกงป่า สะตอผัดกุ้ง

             แกงเลียง                         แกงป่า                           สะตอผัดกุ้ง

  กระโดนบก กล้วยดิบ

ผักมันปู สมอไทย
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 ธาตุน�้า  ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน

 ลักษณะรูปร่าง  

 รูปร่างสมบูรณ์ ค่อนข้างอ้วนถึงท้วม ผิวพรรณสดใส เต่งตึง นัยน์ตามีน�้ามาก ลักษณะเดินมั่นคง ผมดกด�า

เงางาม รบัประทานช้า พฤตกิรรมโดยรวมเช่ืองช้า ทนหิว ทนอากาศร้อนและเยน็ได้ด ีเสยีงโปร่ง ความรู้สึกทางเพศดี

 ควรรับประทานอาหาร เปรี้ยว และขม

 - เปรี้ยว สรรพคุณ ขับเสมหะ ฟอกโลหิต

 - ขม สรรพคุณ แก้ไข้ บ�ารุงน�้าดี เจริญอาหาร

 ตัวอย่างผลไม้

 มะนาว ส้มเขียวหวาน สับปะรด มะเขือเทศ มะยม มะกอก มะดัน กระท้อน ส้มโอ สับปะรด

 ตัวอย่างผักพื้นบ้าน

 ขี้เหล็ก แคบ้าน ชะมวง ผักติ้ว ยอดมะกอก มะขาม มะอึก มะเขือเครือ สะเดาบ้าน มะเขือเทศ ส้มเสี้ยว  

ส้มพอดี ยอดมะยม ยอดมะม่วง

 ตัวอย่างอาหารว่าง

     เต้าส่วน 

     วุ้นกะทิ 

     กล้วยบวชชี 

     แกงบวดฟักทอง

แกงขี้เหล็กปลาย่าง

 ตัวอย่างเมนูอาหาร

 แกงขี้เหล็กปลาย่าง แกงส้มดอกแค 

 แกงอ่อมมะระขี้นก ผัดมะระใส่ไข่

 ตัวอย่างอาหารว่าง

 มะยมเชื่อม สับปะรดกวน กระท้อนลอยแก้ว
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 ธาตุไฟ ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม

 ลักษณะรูปร่าง

 เป็นคนเจ้าอารมณ์ ใจร้อน ไม่อดทน หงุดหงิดง่าย ทนต่อความรู้สึกร้อนได้น้อย รับประทานบ่อย  

รับประทานจุกจิก เส้นผมหงอกก่อนวัย ผมบางและหลุดร่วงง่าย ผิวหนังเหี่ยวย่น ตกกระ เส้นผม ขน หนวด  

อ่อนนิ่ม ข้อกระดูกและกล้ามเนื้อหลวม มีกลิ่นปาก กลิ่นตัวแรง ความต้องการทางเพศปานกลาง

 ควรรับประทานอาหารรส  ขม เย็น และจืด

 - ขม สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ไข้ร้อนใน ไข้พิษ และดับพิษร้อน 

 - เย็น สรรพคุณ บ�ารุงหัวใจ ดับพิษร้อนในร่างกาย (ไม่ใช่อาหารแช่เย็น แต่เย็นจากผักผลไม้ เช่น  

ฟักเขียว แตงกวา แตงโม)

 - จืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ 

 

 ธาตุลม ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

 ลักษณะรูปร่าง

 ผิวหนังหยาบแห้ง รูปร่างโปร่ง ผอมบาง ข้อกระดูกมักลั่นเมื่อเคลื่อนไหว ข้ีขลาด ทนต่อสภาพอากาศ 

หนาวเยน็ไม่ค่อยได้ นอนหลบัยาก เป็นคนช่างสนทนา โทนเสยีงต�า่ออกเสยีงไม่ชดั มบุีตรยาก ความรูส้กึทางเพศน้อย

 ควรรับประทานอาหารรส เผ็ด ร้อน

 - เผ็ด ร้อน สรรคุณ ขับลม ช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ 

 ตัวอย่างผักพื้นบ้าน

 ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย พริกไทย กะทือ ดอกกระเจียว ขมิ้นชัน ผักคราด ชะพลู ผักไผ่ พริกขี้หนู  

สะระแหน่ หูเสือ กะเพรา โหระพา ยี่หร่า กระเทียม พริกไทย ขึ้นฉ่าย กระวาน ผักแพรว

 ตัวอย่างเมนูอาหาร

 แกงปลาดุกใส่กะทือ ต้มข่าไก่ ต้มย�ากุ้ง แกงหอยขมใส่ใบช้าพลู

 ตัวอย่างอาหารว่าง

 บัวลอยน�้าขิง เต้าฮวย เต้าทึง มันต้มขิง ถั่วเขียวต้มขิง เมี่ยงค�า
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 ตัวอย่างผลไม้

 - แตงโม  มันแกว  พุทรา  แอปเปิล

แอปเปิ้ล มันแกว

 ตัวอย่างผักพื้นบ้าน

 สะเดา หัวผักกาด ฟักเขียว แตงกวา คะน้า บวบ 

มะเขือ ผักบุ้ง ผักต�าลึง ผักกระเฉด ผักกระสัง สายบัว   

ผักกาดจีน ผักกาดนา มะระ ผักปลัง

 ตัวอย่างเมนูอาหาร

 ผัดผักบุ้ง แกงจืดต�าลึง ผัดสายบัวใส่พริก แกงส้ม

มะรุม แกงคูน แกงจืดมะระ

 ตัวอย่างอาหารว่าง

 ซาหริ่ม ไอศกรีม น�้าแข็งใส

ผักต�าลึง

ฟักเขียว

ผักกระเฉด
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 2. สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา 

 สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ท�าเป็นเครื่องยา สมุนไพร

ก�าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

และการรกัษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบญัญัตยิา พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมนุไพร หมายความว่า  

ยาที่ได้จากพฤกษาชาตสิตัว์หรอืแร่ธาต ุซึง่มิได้ผสมปรงุหรอืแปรสภาพ เช่น พชืก็ยงัเป็นส่วนของราก ล�าต้น ใบ ดอก 

ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่ง คนไทยในอดตีรูจ้กั และให้ความส�าคญักบัสมนุไพรมาก 

และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในการดูแลสุขภาพ และความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยความงาม 

เป็นส่ิงที่ควบคู่มากับผู้หญิงตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ความงามของผู้หญิงมักมีสมุนไพรร่วมด้วยเสมอ ใช้ประเทืองผิว

นวลนุ่ม หรือขาวขึ้น สมัยก่อนผู้หญิงรู้จักการเสริมความงามด้วยการ น�าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย โดยใช้เป็นสมุนไพรเฉพาะที่อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ขมิ้นในการบ�ารุงผิวพรรณ การใช้น�้าซาวข้าวสระ

หรอืหมกัผม เพ่ือเพิม่วิตามนิให้กับเส้นผม การใช้เกลอืแกงหรือเกลอืสนิเธาว์ขดัหน้า เพือ่ขจดัสวิเสีย้น การใช้ดนิสอพอง

ในการพอกใบหน้า เพื่อให้ใบหน้าเต่งตึงและนุ่มนวล ซึ่งเป็นวิวัฒนาการมากจากดั้งเดิม (ฐาปวีส์ คงสุข, 2545)

 ทั้งนี้สมุนไพรที่มีการน�ามาใช้ในสปาเพื่อสุขภาพ และความงาม สามารถจ�าแนกตามคุณประโยชน์ 

ของสมุนไพร ได้ดังต่อไปนี้

  2.1 สมุนไพรส�าหรับดูแลความงามของผิวหน้า ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน บัวบก ชะเอมเทศ 

ว่านนางค�า มะขาม ว่านสากเหลก็ ไพล และ พญายา เป็นต้น ซึง่พืชสมนุไพรที่ใช้ส�าหรบัดูแลความงามของใบหน้าน้ัน 

มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพร ใช้เป็นสมุนไพรสด ได้แก่ ว่านหางจระเข้ น�ามาฝานเปลือกออก 

แล้วน�าส่วนวุ ้นหรือเมือกทาให้ทั่วใบหน้าโดยไม่ต้องล้างออก สมุนไพรที่น�ามาฝนหรือต�าแล้วผสมกับน�้าผ้ึง  

หรือส่วนผสมอื่นๆ เช่น ขมิ้นชัน ไพล ว่านนางค�า ว่านสากเหล็ก พญายา น�ามาฝนหรือต�าผสมกับน�้าแล้วทาพอก

บริเวณใบหน้า สรรพคุณที่พบช่วยบ�ารุงผิวหน้าให้เปล่งปลั่งสดใส รักษาความชุ่มชื้นของผิวท�าให้หน้าไม่แห้ง  

รักษาผิวหน้าที่ไหม้เกรียมถูกแดดเผา ท�าให้หน้าขาวข้ึน ลดจุดด่างด�าหมองคล�้า กระ ฝ้า รักษาสิว ลดความมัน  

ลบเลือนริ้วรอย ลดอาการผดผื่นคัน 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ คุณสมบัติ

ว่านหางจระเข้ Aloe barbadensis Mill. ใบ
ลดการอักเสบ/รักษาแผลเป็น

/ ให้ความชุ่มชื้น

ขมิ้นชัน Curcuma longa Linn. เหง้า ช่วยให้ผิวขาว/ลดการอักเสบ

บัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ใบ ชะลอวัย/รักษาแผลเป็น/ ให้ความชุ่มชื้น

ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra Linn. ราก ช่วยให้ผิวขาว/ลดการอักเสบ

จันทร์แดง Dracaena loureiri Gagnep. แก่น บ�ารุงผิว

ว่านนางค�า Curcuma aromatic Salisb. เหง้า บ�ารุงผิว/ ให้ความชุ่มชื้น

ว่านสากเหล็ก Malineria latifolia Herb. Ex Kurz ใบ ช่วยให้ผิวขาว

พญายา Naringi crenulata Roxb. แก่น ช่วยให้ผิวขาว/ลดการอักเสบ

มะขาม Tamarindus indica Linn. เนื้อผล ช่วยให้ผิวขาว/ ให้ความชุ่มชื้น

ไพล Zingiber cassumunar Roxb. เหง้า ลดการอักเสบ/ต้านอนุมูลอิสระ

ตัวอย่างพืชสมุนไพรดูแลความงามของผิวหน้า

  2.2 สมุนไพรส�าหรับดูแลความงามของผิวกาย  ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน มะขาม เสาวรส

หรอืกะทกรก ตะไคร้ ต�าลงึ ฝรัง่ มะละกอ พลู คนู ข่า กระเทียม มะนาว ไพล สะระแหน่ พญายา บวับก ว่านนางค�า 

ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ ทองพันช่าง กวาวเครือขาว ว่านชักมดลูก ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ส�าหรับดูแลความงามส�าหรับ

ผิวกายนั้นมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสมุนไพร บางชนิดใช้วิธีการทา ขัด หรือพอก เช่น ว่านหางจระเข้ 

ขมิ้นชัน มะขาม มะนาว บางชนิดใช้วิธีการรับประทาน เช่น เสาวรสหรือกะทกรก ฝรั่ง มะละกอ คูน กระเทียม 

กวาวเครือขาว บางชนิดน�ามาต้มแล้วอาบ เช่น ตะไคร้ ข่า เป็นต้น สรรพคุณที่พบช่วยบ�ารุงผิวกายให้เนียนนุ่ม 

ไม่เห่ียวย่น เปล่งปลั่งสดใส ลดท้องลายหลังคลอด บรรเทาอาการผดผื่นคันแดงแพ้จากแมลงสัตว์กัดต่อย  

รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ลดรอยด่างด�า ท�าความสะอาดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออก สมานผิวหนัง 

ที่หยาบกร้าน 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ คุณสมบัติ

ว่านหางจระเข้ Aloe barbadensis Mill. ใบ ลดการอักเสบ/รักษาแผลเป็น/ ให้ความชุ่มชื้น

ขมิ้นชัน Curcuma longa Linn. เหง้า ช่วยให้ผิวขาว/ลดการอักเสบ

มะขาม Tamarindus indica Linn. เนื้อผล ช่วยให้ผิวขาว/ ให้ความชุ่มชื้น

เสาวรส Passiflora laurifolia Linn. ผล ช่วยให้ผิวขาว/ ให้ความชุ่มชื้น

ตะไคร้ Cymbopogon citratus Stapf. ต้น ต้านจุลชีพ

ต�าลึง Coccinia grandis (L.) Voigt ผล ช่วยให้ผิวขาว/ ให้ความชุ่มชื้น

ฝรั่ง Psidium guajava Linn. ใบ ต้านอนุมูลอิสระ/ยับยั้งแบคทีเรีย

พลู Piper betle Linn. ใบ แก้อาการคัน

คูน Cassia fistula Linn. ฝัก ต้านจุลินชีพ

ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. เหง้า ต้านจุลินชีพ

กระเทียม หัว ต้านจุลินชีพ

มะนาว
Citrus aurantifolia 

(Christm.) Swingle.
ผล ช่วยให้ผิวขาว/ ให้ความชุ่มชื้น

ไพล Zingiber cassumunar Roxb. เหง้า ลดการอักเสบ/ต้านอนุมูลอิสระ

สะระแหน่ Metha cordifolia Opiz. ใบ ลดการอักเสบ

พญายา Naringi crenulata Roxb. แก่น ช่วยให้ผิวขาว/ลดการอักเสบ

บัวบก
Centella asiatica (Linn.) 

Urban
ใบ ชะลอวัย/รักษาแผลเป็น/ ให้ความชุ่มชื้น

ว่านนางค�า Curcuma aromatic Salisb. เหง้า บ�ารุงผิว/ ให้ความชุ่มชื้น

ทองพันช่าง
Rhinacanthus nasutus (L.) 

Kurz.
ใบ ต้านจุลินชีพ

กวาวเครือขาว
Pueraria mirifica Airy Shaw 

et Suvatab.
หัว บ�ารุงผิว/ ให้ความชุ่มชื้น

ว่านชักมดลูก
Curcuma xanthorrhiza 

Roxb. 
เหง้า บ�ารุงผิว/ ให้ความชุ่มชื้น

ตัวอย่างพืชสมุนไพรดูแลความงามของผิวกาย
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  2.3 สมุนไพรสาหรับดูแลความงามของผม ได้แก่ บอระเพ็ด ขิง บัวบก ฟ้าทะลายโจร ผักบุ้ง 

อัญชัน ซองแมว ว่านหางจระเข้ ประค�าดีควาย น้อยหน่า มะกรูด ขี้เหล็ก ใบหมี่ ส้มป่อย มะค�าดีควาย มะซัก  

ขี้หนอน และหนามแท่ง ซึ่งพืชสมุนไพรท่ีใช้ส�าหรับดูแลความงามส�าหรับเส้นผมนั้นมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป 

ตามชนิดของสมุนไพร กล่าวคือ บางชนิดใช้ใบ เช่น ใบกาว ใบหมี่ ขี้เหล็ก น้อยหน่า บางชนิดใช้ผล เช่น มะกรูด 

ประค�าดีควายหรือมะค�าดีควาย บางชนิดใช้วุ้นหรือเมือก เช่น ว่านหางจระเข้ สมุนไพรส�าหรับเส้นผมนั้น 

จะน�ามาหมักหรือทาที่เส้นผม และหนังศีรษะ สรรพคุณที่พบช่วยบ�ารุงผมให้เงางามดกด�า มีน�้าหนัก หวีง่าย 

ขจัดรังแค แก้ชันนะตุ แก้อาการคันศีรษะ ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะ ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม  

ท�าให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ และย้อมเส้นผมไม่ให้หงอกก่อนวัย 

พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ คุณสมบัติ

ว่านหางจระเข้ Aloe barbadensis Mill. ใบ ให้ความชุ่มชื้น

ประค�าดีควาย Sapindus emarginatus Wall. ผล ขจัดรังแค แก้ชันนะตุ

น้อยหน่า Annona squamosa Linn. ใบ ฆ่าเหา/ต้านจุลินชีพ

หมี่เหม็น Litsea glutinosa (Lour) C.B.Rob. ใบ ท�าให้ผมนิ่ม

มะกรูด Citrus hystrix DC. ผล ท�าให้ผมนิ่ม

อัญชัน Clitoria ternatea Linn. ดอก
ท�าให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ 

และย้อมเส้นผมไม่ให้หงอกก่อนวัย 

ตัวอย่างพืชสมุนไพรดูแลความงามของเส้นผมและหนังศีรษะ
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ตัวอย่างพืชสมุนไพรดูแลความงามของปากและฟัน

พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ คุณสมบัติ

มะขาม Tamarindus indica Linn. เนื้อผล บรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟัน

การพลู
Syzygium aromaticum (L.) 

Merr.& L.M.Perry
ดอก ระงับกลิ่นปาก

ฝรั่ง Psidium guajava Linn. ใบ ระงับกลิ่นปาก

ทับทิม Punica granatum Linn. ผล ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก

สะระแหน่ Metha cordifolia Opiz. ใบ ระงับกลิ่นปาก

มะนาว
Citrus aurantifolia (Christm.) 

Swingle.
ผล บรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟัน

บัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ใบ รักษาแผลในช่องปาก

  2.5 สมุนไพรส�าหรับดูแลความงามของเท้าและเล็บ ได้แก่ มะนาว มะกรูด ตะไคร้ มะขาม ขิง ข่า 

เป็นต้น ซึง่พชืสมนุไพรที่ใช้ส�าหรบัดแูลความงามส�าหรบัความงามเท้าและเลบ็น้ันมีวธีิการใช้ทีแ่ตกต่างกนัไปตามชนดิ

ของสมุนไพร สรรพคุณที่พบช่วยบ�ารุงเท้าไม่ให้แห้งกร้าน บ�ารุงเล็บให้แข็งแรง อ่อนนุ่ม ระงับกลิ่น ขจัดเซลล์ผิว 

ที่ตายแล้ว 

พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ คุณสมบัติ

มะนาว Tamarindus indica Linn. ผล บ�ารุงเท้าไม่ให้แห้งกร้าน/ขจัดเซลล์ผิว

มะกรูด Citrus hystrix DC. ผล บ�ารุงเท้าไม่ให้แห้งกร้าน/ขจัดเซลล์ผิว

ตะไคร้ Cymbopogon citratus Stapf. ต้น ระงับกลิ่น

มะขาม Tamarindus indica Linn. เนื้อผล บ�ารุงเท้าไม่ให้แห้งกร้าน/ขจัดเซลล์ผิว

ขิง Zingiber officinale Roscoe. เหง้า ต้านจุลชีพ

ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. เหง้า ต้านจุลชีพ

ตัวอย่างพืชสมุนไพรดูแลความงามของเท้า และเล็บ

  2.4 สมุนไพรสาหรับดูแลความงามของปากและฟัน ได้แก่ กานพลู ฝรั่ง ทับทิม สะระแหน่ มะลิ 

บัวบก มะขาม ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ส�าหรับดูแลความงามส�าหรับปากและฟันนั้น มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิด

ของสมุนไพร สรรพคุณที่พบช่วยบ�ารุงเหงือกและฟันให้แข็งแรง ระงับกลิ่นปาก บรรเทาอาการปวดฟัน  

รักษาแผลในปาก และอาการเลือดออกตามไรฟัน ช่วยให้ปาก ฟันขาวสะอาด 



5959

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นิยมใช้ในสปา 
 - ผงหรือครีมส�าหรับขัดหน้า นวดตัวและพอกหน้า สมุนไพรที่ใช้เป็นหลักคือ ขมิ้นชัน ไพล ขมิ้นอ้อย 

ว่านนางค�าแตงกวา และน�้าผึ้ง

 - พอกตัว ขัดผิว  กลุ่มนี้ได้แก่ โคลนขาว ดินสอพอง ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน มะขามเปียก มะขามป้อม 

มะกรูด เกสรดอกไม้ น�้าผึ้ง มะนาว งาด�า

 - ประคบตัว ได้แก่ ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ตระไคร้ ใบมะขาม ใบมะกรูด ใบส้มป่อย การบูร พิมเสน

 - อบตัว ได้แก่ เกสรดอกไม้ทั้ง 5 ชนิด คือ มะลิ กุหลาบ ดอกบัวหลวง พิกุลและบุนนาค และอาจใช ้

เกสรดอกไม้อื่นที่มีกลิ่นหอม เช่น รสสุคนธ์ ผสมกับการบูร

 - เพิ่มความขาวใสให้กับผิวหนัง ได้แก่ หม่อน มะขาม ชะเอมเทศ ทานาคา พญารากเดียว โลดทะนง

 - ชะลอรอยเหี่ยวย่น ได้แก่ ชาเขียว บัวบก

 - ท�าให้ผิวชุ่มชื้น  ได้แก่ งาด�า หลินจือ

 - อ่างแช่สมุนไพร สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ ผลมะกรูด ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า พิมเสน ทั้งนี้ต้องใช้น�้าอุ่น  

เพื่อละลายสารที่มีคุณค่าจากสมุนไพร และได้สัมผัสกลิ่นหอมชื่นใจของการบูรและพิมเสน

 - น�้ามันนวด ได้แก่ น�้ามันดอกทานตะวัน ดอกค�าฝอย น�้ามันร�าดิบ และ sweet almond oil  

 - น�้ามันหอมระเหย  น�้ามันหอมระเหยที่ใช้เป็นหลัก เช่น

  - กลิ่นสดชื่น ได้แก่ มะลิ กุหลาบ

  - กลิ่นผ่อนคลาย ได้แก่  มะลิ โหระพา ไพล กระดังงา

  - กลิ่นสงบ ได้แก่ กระดังงา ลาเวนเดอร์

  - กลิ่นมีชีวิตชีวา ได้แก่ ขิง ข่า

 3. เครื่องหอมไทยในสปา 

 เครื่องหอมไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอันมีเสน่ห์และทรงคุณค่า เป็นศิลปะในการปรุงกลิ่นหอม 

จากดอกไม้ พืชสมุนไพรและสารจากธรรมชาติ ให้เป็นเครื่องหอมอบอวลสร้างบรรยากาศอันร่ืนรมย์ในบ้านเรือน 

การท�าเครื่องหอมไทยแต่เดิมท�ามาจากเครื่องหอมของผู้หญิงชาววัง สืบเน่ืองจากมกีารปลกูดอกไม้ทีม่กีลิน่หอมไว้

มากมาย เช่น มะล ิจ�าปี กระดงังา แต่เม่ือดอกไม้เริม่เห่ียวแห้ง กลิน่หอมกห็มดไปใช้ไม่ได้ ต่อมาจึงมีการน�ามาเป็น

เครื่องหอมไทย แบ่งเป็นประเภทเครื่องหอมต่าง ๆ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ในสปาแผนไทย

  1. เครื่องหอมประเภทปรุงกลิ่น เช่น น�้าดอกไม้สด น�้าอบไทย น�้าปรุง ใช้ผสมในอ่างแช่อาบ  

ปะพรมผวิกายหรือผสมกบัแป้งร�า่ ผงสมุนไพร ดนิสอพอง หลงัจากการแช่อาบ นอกจากนัน้ยงัใช้ผ้าชบุน�า้ดอกไม้สด 

น�้าอบ น�้าปรุง บริการผู้มารับบริการ ใช้เช็ดหน้า เช็ดผิวกาย เพื่อให้รู้สึกสดชื่น คลายความอ่อนเพลียเมื่อยล้า
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  2. เคร่ืองหอมประเภทประทินโฉม เช่น แป้งร�า่ ดินสอพอง แป้งสมนุไพรไทย ใช้ทาหรือพอกผวิกาย

ในข้ันตอนการท�าสปาหรือบริการเป็นของช�าร่วย เวลาใช้กับผิวกายอาจผสมกับดอกไม้สด น�้าปรุงหรือน�้าอบไทย 

นอกจากนั้นยังมีขี้ผึ้งทาปาก ท�าให้ริมฝีปากชุ่มชื้น เป็นต้น

  3. เครือ่งหอมไทยประเภทปรงุแต่ง เช่นร�า่หีบ แป้งพอง บุหงา ธูปหอม เทยีนอบ เป็นต้น การร�า่หบี 

เป็นการท�าให้หีบใส่ผ ้าหอมก่อนจึงเอาผ้าใส่ลงไป เราสามารถน�ามาใส่กับลิ้นชัก หรือตู ้เสื้อผ้าที่ ใช ้เก็บ 

ในแบบแผนไทยได้ อาจจะใช้แป้งพวง หรือบุหงาวางไว้ เพื่อให้มีกลิ่นหอมติดผ้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้แป้งพวง 

บุหงาและธูปหอม ในการท�าให้บรรยากาศในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของเครื่องหอมไทยไปด้วย

  4. เครื่องหอมประเภทอื่น ๆ ยาดม ยาหม่อง ยาหอม ฯลฯ อาจใช้เป็นสินค้าหรือของช�าร่วย  

บริการแก่ผู้มารับบริการ

การสรรสร้างอัตลักษณ์สปาไทย 

 ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากชาวโลกในเรื่องศิลปะประเพณีที่งดงาม สถาปัตยกรรมที่อลังการ รวมถึง

เครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกผลิตด้วยความปราณีต ละเอียด และชาวไทยที่อ่อนช้อย อ่อนหวาน และต้อนรับชาวต่างชาต ิ

ได้อย่างน่าประทับใจ

 จากข้อได้เปรียบดังกล่าว ท�าให้เอกลักษณ์ไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักใหญ่คือ 

   1. อัตลักษณ์ไทยที่ปรากฏขึ้นอย่างมีหลักฐาน (Evident Identity)  เช่น สถาปัตยกรรมต่างๆ

   2. อัตลกัษณ์ไทยทีอ่ยู่ในคนไทย (Habit Identity) เช่น การอ่อนน้อม การเอาอกเอาใจ ท�าให้ประเทศไทย

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาชมความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ยิ่งใหญ่ 

 การผสมผสานกนัระหว่างเอกลกัษณ์ไทยทัง้สองประการ ได้สร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่ไม่สามารถ

หาเอกลักษณ์ใดๆมาเปรียบเทียบได้ และได้กลายมาเป็นจุดแข็งในด้านอุตสาหกรรมบริการที่ไม่มีที่ใดจะสามารถ 

ลอกเลียนแบบได้

 ธุรกิจบริการสปา เป็นธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตก นับเป็นธุรกิจ

ทีม่คีวามเจรญิเตบิโตขึน้อย่างสงู และจากการทีธ่รุกจิมคีวามเตบิโตเรว็กว่าความสามารถในการควบคมุของหน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบ ท�าให้ในปัจจุบนัรปูแบบของสปามคีวามหลากหลายอย่างมาก จนเป็นรปูแบบทีอ่าจกล่าวได้ว่า ไร้ทศิทาง 

ต่างคนต่างท�า และก่อให้เกิดความสับสนว่าสปาไทยที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

 เพือ่ให้ประเทศไทย ซึง่มคีวามโดดเด่นเรือ่งเอกลกัษณ์ไทย สามารถมสีปาทีแ่สดงความโดดเด่นในความเป็นไทย

ได้อย่างภาคภมิูใจ หน่วยงานและองค์กรท่ีเกีย่วข้องจงึได้ร่วมกนัก�าหนดกรอบ และแนวคดิอย่างกว้างๆของเอกลกัษณ์ 

สปาไทย เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจสปาในการน�าไปประยุกต์ใช้ รวมถึงสอดคล้องกับทิศทาง 

ของธุรกิจสปาที่เน้นภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้น
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หลักการก�าหนดกรอบเอกลักษณ์สปาไทย 

 อาศยัการสมัผสัทัง้ห้าทีล่กูค้าทกุคน เมือ่เดนิเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสมัผสัได้เป็นปัจจยัตัง้ และพิจารณา

ถึงรายละเอียดของรูปแบบสินค้าและบริการท่ีจะสามารถสร้างเอกลักษณ์สปาไทยได้ โดยการพิจารณาจะเน้น 

ถึงการสื่อความเป็นไทย ได้แก่

 1. รปู รวมความหมายถงึทุกสิง่ทุกอย่างท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตา สามารถขยายความออกได้เป็นข้อๆ ดงันี้

  1.1 รูปแบบอาคาร สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกคือ รูปแบบอาคาร ซึ่งเป็น 

สิ่งที่อาจสร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้บริการได้ โดยมากสปาทางภาคเหนือจะมีความชัดเจนในด้านรูปแบบและ 

รูปทรงของสถาปัตยกรรม เช่น สามารถน�าบ้านไม้สักมาเป็นสปาและสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน  

ส่วนทางภาคใต้นัน้อาจไม่มีรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไทยชดัเจน ทัง้นีเ้พราะได้รบัอทิธพิลจากวฒันธรรมมลายมูามาก 

จนมีผู้กล่าวว่าสิ่งก่อสร้างทางใต้คล้ายคลึงกับสิ่งก่อสร้างจากอินโดนีเซีย (ตัวอย่างเช่นรีสอร์ทในภูเก็ต มักมีผู้มองว่า

ลอกเลียนแบบมาจากบาหลี)

  1.2 การตกแต่งสวน การสร้างเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นมากอย่างหนึ่ง คือ การตกแต่งสวน 

โดยใช้ไม้โบราณของไทย เช่น โมกซ้อน แก้ว จ�าปี จ�าปา มาปลูกในสวน และสามารถหารูปปั้นที่สอดคล้อง 

กับความเชื่อแบบไทยมาประดับ จะสามารถสะท้อนความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี (ในบาหลี หากเข้าไปในสวน 

จะพบรูปปั้นยักษ์ใช้ดอกชบาแดงทัดหู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของบาหลี) 

  1.3 การตกแต่งภายใน เป็นส่วนที่ส�าคัญมากส�าหรับการด�ารงอยู่ของธุรกิจ เนื่องจากลูกค้า 

จะใช้เวลาอยู่ในสปาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ดังนั้นการออกแบบภายในจึงมีความส�าคัญมากต่อธุรกิจ และการตกแต่ง

ภายในยังเป็นส่วนส�าคญัมากในการสะท้อนเอกลกัษณ์ไทย หรอืสะท้อนแนวความคดิของผูด้�าเนนิการธรุกจิสปานัน้ๆ 

สิ่งที่เป็นไทยๆ จะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่พื้น ซึ่งพื้นที่สะท้อนความเป็นไทย ได้แก่ พื้นไม้ หรือพื้นกระเบื้องดินเผา 

ส่วนพื้นกระเบื้องแกรนิตนั้นอาจดูตะวันตกมากเกินไป รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นไปที่ไม้มากกว่าเหล็กหรือ 

อลูมิเนียม การตกแต่งผนังซึ่งสามารถท�าได้โดยการน�าเครื่องตกแต่งแบบไทยๆ หรือ ผ้าไหมใส่กรอบ แม้กระทั่ง

เครื่องจักรสานที่สามารถน�ามาประดับมุมห้องได้ สิ่งที่สามารถบอกเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีคือ ผ้า 

ลวดลายการทอผ้าจะไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งลวดลายแต่ละลวดลายจะแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย 

ในท้องถิ่นนั้นๆ 

  1.4 เครือ่งแบบพนกังาน ซึง่ต้องเน้นเอกลกัษณ์ไทยโดยการน�าลวดลายแบบไทยๆ มาผสมผสาน

กับผ้าไทย อย่างไรก็ตามเครื่องแบบพนักงานจ�าเป็นต้องรัดกุม และไม่หวือหวาจนเกินไป โดยรักษาความสวยงาม 

และความคล่องตัวของพนักงานในการท�างาน
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 2. รส หมายรวมถึงรสชาติและประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบไทยๆ ที่จัดไว้บริการ

ส�าหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสปา ส่วนประกอบต่างๆ ของพืชผักผลไม้ ธัญพืช จะถูกน�ามาปรุงสดหรือแปรรูป 

ให้เหมาะสมตามฤดูกาลและความนิยมของการบริโภค ปราศจากสารพิษและสารปรุงแต่ง มีกลิ่นและรสชาติ 

ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังถูกน�ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล มุ่งประโยชน์เพื่อบ�ารุง 

สุขภาพและความงดงาม

 3. กลิ่น หมายความถึงการใช้ศาสตร์และศิลปะแห่งคันธบ�าบัด (Aromatherapy) ซึ่งเป็นกระบวนการและ

วิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ และบ�าบัดรักษาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของมนุษย์ด้วยกลิ่นหอมและน�้ามันระเหย  

ที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของ พืชสมุนไพรไทย เช่น ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม้ ยางไม้ และกลิ่นหอมที่ได้จากสัตว์ 

เป็นต้น

 4. เสียง ดนตรีไทยมีความไพเราะครบถ้วนของอรรถรส ทั้ง เครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ดนตรีไทยที่ใช้บรรเลง

ในสปาไทย ควรเป็นดนตรีของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน รู้สึกผ่อนคลาย 

กับท่วงท�านอง โดยในแต่ละท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างใน 4 ภาค ดังนี้

  4.1 ภาคเหนือ เป็นดนตรีท่ีประกอบด้วยเครื่องสาย สะล้อ ซ้อ ซึง หรือพิณเปี๊ยะ เป็นต้น  

ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ซ่ึงเป็นท�านองท่ีให้อรรถรส ไพเราะและน้อมโน้มความรู้สึก 

ในบทและท�านอง สามารถน�าชีวิตและจิตใจไปสู่สุนทรียภาพ เพราะท่วงท�านอง อารมณ์เพลงที่สอดคล้องต่อเนื่อง 

กันอย่างสมบูรณ์

  4.2 ภาคอีสาน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีเป่า เครื่องสาย เครื่องตี เช่น แคน โปงลาง พิณ เป็นต้น 

ความพื้นบ้านแบบง่ายๆ ที่ผสมผสานกัน ท�าให้เกิดท่วงท�านองที่มีความไพเราะตามแบบฉบับของวัฒนธรรม 

และท้องถิ่น

  4.3 ภาคกลาง การน�าเอาเครื่องดนตรีหลายอย่างๆมาบรรเลงรวมกันเป็นวง เช่น ขิม ระนาด  

ซออู้ ซอด้วง ฆ้องวง เป็นต้นท�าให้เกิดท่วงท�านองที่น่าฟังยิ่งนัก

  4.4 ภาคใต ้เสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีความไพเราะ บ่งถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม

และท้องถิ่น เช่น ซอ กลอง 

 5. สัมผัส หมายถึงสัมผัสจากมือในการให้บริการนวด การท�าทรีทเม้นท์ต่างๆ โดยถ่ายทอดความอ่อนโยน

แบบไทยๆ ผ่านการใช้ลีลาและท่าทางตามศาสตร์ ศิลปะและมารยาทแห่งการนวด  ผลที่ได้ต่อสุขภาพอันเกิดจาก 

การนวดและการท�าทรีทเม้นท์
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 สรุป การบริการแบบไทยๆ ที่สร้างเสน่ห์ให้กับผู้มาใช้บริการจึงท�าให้ธุรกิจสปาไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

และยังได้มีการสร้างสรรค์บรกิารใหม่ๆ ขึน้มาด้วยศาสตร์ใหม่ๆ ทีน่�ามาผสมผสานกนัเพ่ือให้สอดรับกบัความต้องการ 

ของผูม้าใช้บรกิารท่ีแตกต่างกนั เช่น ได้ปรบัรปูแบบการนวดเชลยศกัดิ ์ และการนวดราชส�านกัให้เป็นรปูแบบใหม่ๆ 

ในรูปแบบการนวดที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และสถานประกอบการนั้นๆ  และยังมีการให้บริการอื่นๆ อีก  

เช่น  การนวดด้วยลูกประคบ  การอบตัว  การอาบแช่สมุนไพร  การฝังทราย  การอาบแสงตะวัน และกิจกรรม

เสริมอื่นๆ เช่น ฤาษีดัดตน การท�าสมาธิ โยคะ ชี่กง ทั้งหมดนี้เป็นการบริการซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวมเท่านั้น แต่ยังเพื่อความงามอีกด้วย ท�าให้เกิดความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

กล่าวโดยสรุปคือ ธุรกิจสปาไทยเป็นธุรกิจบริการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับวงการนวดแผนไทยโบราณ

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยด้วย ดังนั้นคาดคะเนว่าในอนาคตสปาไทยจะมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง จึงสมควรเป็นอย่างย่ิงที่จะร่วมมือกันพัฒนาสปาไทยให้สามารถพัฒนาไปได้ไกลทั้งด้านการบริการ 

บุคลากร และศาสตร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับสากลได้มากยิ่งขึ้น 
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4
 ภายใต้สภาวะการณ์ตลาดธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจ

สปาเพื่อสุขภาพและนวดไทย เป็น cluster ที่ส�าคัญหน่วยหนึ่งในหลายๆผลิตภัณฑ์บริการ 

ด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมสปาของไทยมีอัตราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2546  

เป็นต้นมา ความต้องการบุคลากรในธุรกจิสปา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผูใ้ห้บรกิารสปาและนวดไทย  

ผู ้ด�าเนินการสปา และพนักงานต้อนรับที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับการลงทุนในธุรกิจสปาของ 

ผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนั้นการผลิตและพัฒนาผู้ด�าเนินการสปาและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่อง  

จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารจัดการ
ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
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สถานการณ์การด�าเนินการธุรกิจสปาในประเทศไทย  
(อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, 2552)

 ธุรกิจสปาในประเทศไทยนอกจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นธุรกิจที่สามารถน�าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ทั้งด้านศาสตร์การนวดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ในการให้บริการเพื่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถน�าศิลปวัฒนธรรม 

ในแต่ละท้องถ่ินมาสร้างมลูค่าเพิม่ในการบรกิารได้สงูมาก ซึง่รฐับาลไทยได้ให้สนับสนุนและเห็นความส�าคญัจงึก�าหนด

ให้บริการสปา เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้ายุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในตลาดโลกในอนาคต

 นอกจากน้ี ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหน่ึงในการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

มศีกัยภาพสงูขึน้ เนือ่งจากสขุภาพเป็นสิง่ส�าคญัทีม่นุษย์ทกุคนต้องมีสขุภาพทีด่ ีอกีทัง้แนวโน้มปัญหาและความสนใจ

ด้านสุขภาพของประชาคมโลกเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนั้นเป็นการท่องเที่ยวเพื่อบ�าบัดรักษาสุขภาพและ 

มีแนวโน้มขยายตัวสูงในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เนื่องจากสถานบริการสปาได้ประยุกต์วิธีการบ�าบัดรักษา 

แบบการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีทั้งการรักษาแผนโบราณและการบ�าบัดที่อิงธรรมชาติ  ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้น 

ตามล�าดับในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยในยุโรปมีสปามากกว่า 1,000 แห่ง และในอเมริกามีมากกว่า 6,000 แห่ง  

ที่ให้บรกิารดงักล่าว ส�าหรบัในเอเชยีมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เพือ่รองรบัลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร ทัง้นีช้าวยโุรปมากกว่า

ร้อยละ 30 ท่ีมีการท่องเทีย่วเพือ่การดแูลรกัษาสขุภาพขณะทีช่าวอเมรกัินมากกว่าร้อยละ 60 ใช้บรกิารสปาเพ่ือสขุภาพ   

ส่วนชาวเอเชียมีประมาณร้อยละ 30 สนใจใช้บริการสปาและนวดบ�าบัด (ปวารณา อัจฉริยบุตร, จิราพร ประสารการ, 

ขนิษฐา ธนาวิรัตนิจ ,2547)

 อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลาดธุรกิจสปาเป็นตลาดระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้หลายประเทศ 

เร่งพัฒนาธุรกิจนี้  ธุรกิจสปาไทย จึงต้องพัฒนามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านบุคลากร 

เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลด้วย และแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ ์

ทางเศรษฐกิจและการเมอืงจะท�าให้ธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่วของประเทศไทยได้รบัผลกระทบและ

ลดจ�านวนรายได้ลงไปบ้าง แต่สปาเพือ่สขุภาพยังเป็นธุรกจิทีม่ผู้ีใช้บรกิารอย่างต่อเน่ือง  ท้ังนีอ้าจเน่ืองจากความร่วมมอื

ที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจสปาไทยในปัจจุบันจะเจริญเติบโตจนเป็นที่รู้จัก 

ในตลาดโลก แต่ก็ยังจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพการบริการซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้อง 

กระท�าอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริการสปาเพื่อสุขภาพมีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้ให้บริการ 

ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจสปาที่นอกเหนือไปจากอาคารสถานที่  

วัสดุอุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและมีจ�านวนเพียงพอเพื่อรองรับ 

ความจ�าเป็นดังกล่าว
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การพัฒนาและออกแบบสปาเมนู (Spa Menu Development)

 สปาเมนู (Spa Menu) คือ รายการทรีทเม้นท์ต่างๆ ที่สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพเตรียมไว้  

เพือ่ให้ผูม้าใช้บรกิารสปาได้เลอืก โดยจะมีรายละเอยีดทีจ่�าเป็นให้ผู้ใช้บรกิารได้ทราบถงึประโยชน์ของการท�าทรทีเม้นท์

ในแต่ละรายการ ทราบถงึส่วนผสมของผลติภณัฑ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ในการท�าทรทีเม้นท์ ราคาทีเ่สนอกบัผูใ้ช้บรกิาร 

และขั้นตอนต่างๆ พอสังเขป แนวทางการพัฒนาและออกแบบสปาเมนูของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกัน  

ขึ้นอยู่กับแนวคิด (Concept) จุดเด่น และความถนัดของผู้ประกอบการ ตลอดจน ขนาดของสปา ที่ตั้ง อุปกรณ์ 

เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ

 สปาเมนู (Spa Menu) เป็นการจัดการน�าเสนอรายการทรีทเม้นท์ต่างๆ ที่เตรียมไว้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ 

ได้เลือกโดยจะมีรายละเอียดพอสังเขปให้ทราบถึงประโยชน์ของการท�าทรีทเม้นท์ในแต่ละชนิด ทราบถึงส่วนผสม

ของการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ในการท�าทรีทเม้นท์ ราคาที่เสนอกับผู้มาใช้บริการ แนวทางการก�าหนด 

รายการในสปาเมนูของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่จุดเด่นและความช�านาญของผู้ประกอบการ 

ส่วนใหญ่จะน�าเสอบริการหลักให้กับลูกค้า

 การออกแบบรายการทรีทเม้นท์และบริการต่างๆ ในสปามีหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางธุรกิจ  

ในแต่ละช่วงเวลา สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งทางธุรกิจ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีขั้นตอน และก�าหนดเวลาที่

จะต้องพิจารณา ปรับปรุง สปาเมนูเป็นระยะๆ โดยน�าข้อมูลจากค�าติชมบริการสปาของผู้ใช้บริการ รายได้  

และแนวโน้มของตลาด มากลั่นกรอง วิเคราะห์ เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสปาเมนูต่อไป

 ผู้ออกแบบสปาเมนู ส�าหรับสปาที่เริ่มด�าเนินธุรกิจ อาจไม่ใช่ผู้บริหารสปา แต่เป็นทีมงานที่ปรึกษา  

ที่อาจใช้ข้อมูลจากตลาดในขณะนั้น หรือจากประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้น ผู้ด�าเนินการสปา (Spa Manager)  

ท่ีรับผิดชอบบรหิารจัดการสปา จงึจ�าเป็นต้องมคีวามรูร้ะดบัหนึง่ ทีส่ามารถขบัเคลือ่นธรุกจิสปาให้ประสบความส�าเรจ็ 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือปรับปรุงสปาเมนูก็ตาม ผู้ด�าเนินการสปาควรศึกษาจากต�ารา เพื่อความเข้าใจ

ถึงขั้นตอน แนวทาง วิธีค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการออกแบบสปาเมนู
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 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การพิจารณาทรีทเม้นท์และบริการในสปา เพื่อบรรจุในสปาเมนู ให้ค�านึงถึงชนิด

และความหลากหลายของทรีทเม้นท์ และบริการที่จะดึงดูดความสนใจของผู ้ใช้บริการที่เป็นเป้าหมายหลัก  

(Core Target Market) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แนวคิดทางการตลาด การใช้ความสามารถและทักษะ 

ของพนักงานผู้ให้บริการสูงสุด เต็มประสิทธิภาพ และต้องเข้ากันกับขนาด จ�านวนห้องบริการของสปาด้วย  

ในความเป็นจรงิ บางครัง้องค์ประกอบของธุรกจิสปาแต่ละแห่ง กส็ามารถยืดหยุน่ได้ บางแห่งกม็ข้ีอจ�ากดั ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ เพราะการลงทุนสูง สถานที่ไม่อ�านวย เป็นต้น ตัวอย่างของสิ่งที่สามารถยืดหยุ่นได้  

สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือบางอย่างที่ราคาไม่แพงนัก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เวลาเปิดปิดของสปา  

แนวคิดหรือรูปแบบของสปา และ ประเภทและชนิดของทรีทเม้นท์ หน้าที่ของผู้ด�าเนินการสปา คือ ต้องสามารถ 

ผสมผสานการบริการ และเพิ่มผลก�าไรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

 ข้อแนะน�าเพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบหรือปรับปรุงสปาเมนู

  1. ท�าสปาเมนูที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ควรมีหลายรายการจนเกินไป อาจท�าให้ลูกค้าสับสน

  2. เลือกทรีทเม้นท์ที่สอดคล้องกับแนวคิด (Concept) ของสปา

  3. เลือกเทคนิคการท�าทรีทเม้นท์ที่สนับสนุนการบริการที่ต่อเนื่องกัน อย่าให้ขัดแย้งกัน

  4. ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ แต่ไม่จ�าเป็นต้องมี Signature Menu หลายรายการเกินไป

  5. ออกแบบรายการทรีทเม้นท์ให้มคีวามหลากหลายของราคา เพ่ือให้เหมาะสมกบัลกูค้าหลายๆ กลุ่ม 

ที่มีก�าลังซื้อต่างกัน

  6. จัดพิมพ์สปาเมนู โดยแยกรายละเอียดของราคาจากเมนูหลัก เพื่อประหยัดและง่าย เมื่อจ�าเป็น

ต้องแก้ไขราคา

  7. จัดรายการบริการให้เป็นหมวดหมู่ ติดตามง่าย ไม่สับสน และใช้วัสดุการพิมพ์ที่มีคุณภาพ

  8. ยึดแนวคิด (Concept) ของสปาในการเขียนรายการ ค�าอธิบาย ในสปาเมนู

  9. ออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ของผู้ให้บริการ ห้องทรีทเม้นท์

และเป้าหมายทางธุรกิจ

  10. อย่าออกแบบระยะเวลาในการให้บริการ/ท�าทรีทเม้นท์ ที่ยาวเกินไป หากสปามีข้อจ�ากัด 

ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก
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การบริหารงานด้านวางแผนการตลาดและบริหารตราสินค้า
(Marketing and Brand Management)

 ผู้ประกอบการธุรกิจสปา อาจลงทุนด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก ตลอดจนวัสดุ 

การตกแต่งจากการออกแบบจากสถาปนิกชั้นยอด และวางแผนธุรกิจโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านสปามืออาชีพ  

แต่เมือ่สปาเปิดด�าเนินการ การท�าการตลาด ประชาสมัพนัธ์ธรุกจิ การวางแผนส่งเสรมิการขายให้ได้มาซึง่ผูใ้ช้บรกิาร 

บริษัททัวร์อย่างต่อเน่ือง สม�่าเสมอ เป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการและความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้น  

ธุรกิจจ�าเป็นต้องมีผูด้�าเนนิการสปามอือาชพี สามารถประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภานในและภายนอกองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)

  การวางแผนการตลาดถือเป็นหัวใจส�าคัญของผู้จัดการสปา ที่จะท�าให้ธุรกิจสามารถท�าก�าไร 

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด  

(Marketing Mix) และบุคลากร ดังนี้

 กลยุทธ์ด้านบริการ (Product)

  บริการของสปา : ประกอบด้วย รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส การจัดการในแต่ละด้านจะม ี

ความแตกต่างกนั การออกแบบเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวคดิของการให้บรกิารสปากแ็ตกต่างกนั ผูบ้รหิารสปาจ�าเป็น

ต้องรู้องค์ประกอบแต่ละด้านว่าต้องมีการดูแลให้เกิดความเรียบร้อยและน่าสนใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างไร

  การจัดการด้านรปู : หรอืบรรยากาศภายในของสปา (Sight or Ambient) การดแูลความเรยีบร้อย

ภายในสปาและความสวยงามของสถานที่ทั้งภายในและภายนอกท�าให้เกิดความแตกต่างและบ่งบอกถึงระดับของ 

สปานั้นๆ

  การจดัการด้านรส : จะต้องถกูสขุอนามยั โดยเน้นถงึความสะอาดของอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้

ที่ใช้ประกอบการให้บริการ การรับประทานหรือการดื่ม สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารต้องเน้น 

ถึงหลักโภชนาการ 

  การจัดการด้านกลิ่น : เป็นหัวใจส�าคัญของสปา เพราะการบ�าบัดแบบองค์รวมจะต้องสร้าง 

ความสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ กลิ่นมีผลต่อระบบการหายใจ(Respiratory System) ระบบการย่อยอาหาร 

(Digestive System) ระบบความจ�า(Memory System) โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ นอกจากนั้นก็จะช่วย 

ในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย แต่ต้องระวังในการเลือกใช้กลิ่น โดยต้องใช้กลิ่นเฉพาะน�้ามันหอมระเหยท่ีสกัด 

จากธรรมชาติเท่านั้น อย่าใช้น�้าหอมที่มาจากสารสังเคราะห์ที่มีลักษณะกลิ่นที่เหมือนกับดอกไม้หรือสมุนไพร  

อย่างเช่น การเลอืกซือ้น�า้มนัดอกกุหลาบจะต้องพจิารณาทัง้กลิน่และราคาเป็นเบือ้งต้น หากน�า้มนัหอมระเหยกหุลาบ 

ขนาด 15 มล. ราคา ขวดละ 80 บาท ให้สรุปได้เลยว่าของปลอม เนื่องจากน�้ามันหอมระเหยกุหลาบของจริง 

จะมีราคาประมาณ 3,000 บาทต่อ 15 มล. 
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  การจัดการด้านเสียง : เสียงเพลงที่ใช้ในสปาจะเป็นเพลงบ�าบัด ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเต้น 

ของหัวใจและท�าให้ผู้ฟังมีอารมณ์ที่ผ่อนคลาย เสียงธรรมชาติหรือดนตรีบรรเลงมักจะถูกน�ามาใช้ในสปา ดนตรีบ�าบัด

จะใช้การผสมผสานของท�านอง จังหวะและการประสานเสียงของเครื่องดนตรี 

  การจัดการด้านสัมผัส : ถือเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ของสปา เพราะรายได้กว่าร้อยละ 70 มาจาก 

การนวด ผู้บริหารสปาจะต้องรู้ถึงประโยชน์ของการนวดในแต่ละชนิด ข้อพึงระวังในการนวด ข้อห้ามส�าหรับบุคคล

บางประเภทที่จะต้องห้ามนวด ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ามันหอมระเหยที่ใช้ผสมในน�้ามันนวด 

 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

  การก�าหนดราคาแต่ละโปรแกรมในการให้บริการแก่ลูกค้าต้องค�านึงถึงต้นทุนการด�าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น อาจท�าได้หลายวิธีเช่น การตั้งราคาจากต้นทุนบวกด้วยก�าไรที่ต้องการ หรือ ตั้งราคา 

เมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งขนั บางครัง้อาจใช้เกณฑ์การตัง้ราคาโดยส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าทีเ่ป็นกลุม่บริโภคทีแ่ท้จรงิ  

สปาที่มีลักษณะเหมือนกันอาจมีการต้ังราคาที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของกิจการ ในการก�าหนดกลยุทธ์

อาจใช้วิธีลดราคาบริการเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายก็เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก การก�าหนดราคาควรสะท้อนถึงผล 

ที่คาดว่าผู้ใช้บริการจะได้รับจากการเข้ามาใช้บริการในสปา

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)

  ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหมายถึงสถานที่เป็นจุดที่มีการให้บริการสปาหรือที่มีการกระจายสินค้าหรือ

บริการ สปาแต่ละแห่งจะมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่แตกต่างกัน ผู้บริหารสปาจะต้องศึกษาพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

ให้ดี การออกเย่ียมเยียนลูกค้าเป้าหมายก็สามารถได้ผล ปัจจุบันการขายบริการสปา อาจเป็นการบริการจ�าหน่าย 

เป็นชุด (package) ไปพร้อมการท่องเที่ยว หรือแม้แต่ตั้งเคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสินค้าก็จะช่วยในการจัดหา 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้

 กลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ (Promotion)

  การประชาสัมพันธ ์ค ่อนข้างได้ผลดีส�าหรับการสร ้างความรู ้ จักของกลุ ่มลูกค้าเป ้าหมาย  

การประชาสัมพันธ์มักจะใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการโฆษณา แต่ก็มีข้อเสียในส่วนที่จะท�าให้คนทั่วไปรู้จักสปา 

ของเรานั้นต้องใช้เวลาที่นานกว่า การจัดท�าการส่งเสริมการขายเป็นระยะๆเป็นวิธีการที่ใช้กันบ่อยโดยจะได้ 

กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาทดลองใช้บริการของสปา การใช้พนักงานขายให้ติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจะเป็นที่นิยม

ท่ีสุดในกิจการสปา (personal Selling) สิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าการประชาสัมพันธ์ก็คือการสร้างการยอมรับ 

ในบริการที่มีคุณภาพ
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 กลยุทธ์ด้านบุคลากร (Personnel)

  การฝึกอบรมพนกังานให้มทีกัษะการนวดทีด่มีคีวามส�าคญัในการรกัษามาตรฐาน และต้องใช้เฉพาะ

พนักงานท่ีได้รับการอบรมหลกัสตูรทีก่ระทรวงสาธารณสขุรบัรอง ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัต่อผูม้าใช้บรกิาร การอบรม

พนักงานให้มีทักษะในการให้บริการ เป็นสิ่งที่ต้องจัดอบรม สัมมนา พนักงานอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นเทคนิค 

การให้บริการ การนวด ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา

 2. การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความส�าคัญต่อการบริหารธุรกิจสปาให้มีศักยภาพ 

ในการแข่งขันและการท�าก�าไรให้กับธุรกิจจะมีส่วนที่สนับสนุนการจัดวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่

  คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industry Rivalry) ผู้บริหารสปา จะต้องศึกษา 

คู่แข่งขันทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมบรกิารประเภทเดยีวกนั เพือ่ให้ทราบถงึววิฒันาการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านความต้องการ

และอุปทานในสปา

  ลูกค้า (Customers) ต้องมีการก�าหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนเพื่อให้มีการจัดบริการตรงกับ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้ามีความหลากหลายแต่ทุกคนล้วนแต่ต้องการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผู้บริหารสปา 

จะต้องท�าการบริหารความคาดหวัง (Expectation) เพ่ือหาจุดที่เหมาะสมในการบริการเพ่ือให้การบริการ 

เกดิคุณภาพท่ีด ีการบริหารความต้องการของลูกค้า (Managing Demand) เป็นสิง่ทีต้่องให้ความสนใจอย่างต่อเนือ่ง

ท้ังด้านการพฒันาการบรกิารเสรมิ (Developing complementary services) การพัฒนาระบบการจองการใช้บรกิาร 

(Developing reservation systems) การประมาณการความต้องการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มลูกค้าที่เราได้วางแผนไว้ 

(Partitioning Demand) การก�าหนด

ราคาที่จูงใจลูกค้า (Establishing price 

incentives) รวมถงึท�าการส่งเสรมิการขาย 

ในช่วงทีม่ลีกูค้ามาใช้บริการน้อย (Promoting 

off-peak demand) ท้ังน้ีเพือ่ให้รายได้เข้า

ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้

ภาพที่ 1 Managing Demand

ที่มา: Fitzsimmons, 1994 
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  คูแ่ข่งขนัรายใหม่ทีเ่ข้ามาในอตุสาหกรรม (New Comers)  อตุสาหกรรมใดกต็ามที่ใช้เงนิลงทนุ

ไม่มาก เทคโนโลยีไม่สงู โอกาสทางธรุกจิมมีากกย่็อมท�าให้คูแ่ข่งขนัรายใหม่ๆเข้ามาสูธ่รุกจิในอตุสาหกรรมนัน้ง่ายขึน้

เช่นเดียวกับสปา ที่มีองค์ประกอบตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารสปาจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปรัปตัวอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้

  สนิค้าทดแทน (Substitution) การบรกิารด้านสขุภาพเป็นธรุกจิทีส่ามารถด�าเนนิการได้ตัง้แต่ระดบั

ครัวเรือนจนกระทั่งถึงระดับโลก แต่ความต้องการในบริการก็จะถูกก�าหนดโดยผู้บริโภคว่ามีศักยภาพหรือก�าลังซ้ือ 

หรือไม่ แต่ท่ีน่าสังเกตในบางกลุ่มลูกค้าถึงจะมีก�าลังซื้อสูงแต่ก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพ่ือแลกกับความสุขสบาย 

ในราคาทีส่งู โดยเฉพาะการนวดไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จากประเทศไหนหรอืจากอารยธรรมไหนกต็ามกจ็ะมลีกัษณะเฉพาะตวั  

อีกทั้งเป็นศิลปะและความสามารถเฉพาะตัวของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้บริโภคพร้อมที่จะทดลองของใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 

เช่น ถ้าไม่นวดเท้าที่สปาในโรงแรม 5 ดาว ก็สามารถไปนวดตามร้านนวดเท้าที่อยู่เรียงรายตามท้องถนนได้

  อุปทาน (Suppliers) การจัดการด้านอุปทานหรือSuppliers จะเน้นที่การน�าทรัพยากร 

มาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่าทีส่ดุและต้องจดัหามาจากแหล่งทีม่ต้ีนทุนต�า่ในระดบัทีย่อมรบัได้ แนวทางการบรหิารอปุทาน

จะต้องพิจารณาเตรียมความพร้อมของปริมาณห้องทรีทเม้นท์ที่พึงจัดให้มีไว้รองรับการใช้บริการของลูกค้า  

การจัดอบรมพนักงานนวดจึงมีความจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญส�าหรับธุรกิจสปาท่ีมีการขยายตัวอย่างมาก ผู้บริหาร 

จะต้องหาวิธีการที่จะให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้รู้จักกิจการของเรามากขึ้น

ภาพที่ 2 Managing Supply

ที่มา: Fitzsimmons, 1994 
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 3. การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้มีการใช้บริการ (Middleton & Clarke, 2011)

  สปา เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนและมีเสน่ห์ในการเข้าสัมผัส แต่การวางภาพลักษณ์ของสปา 

มักจะถูกจัดอยู่ในบริการที่ฟุ่มเฟือยและเหมาะกับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงจึงท�าให้อุปสงค์ (Demand) ภายในประเทศ 

มีน้อยกว่าความต้องการทีจ่ะใช้บรกิารของชาวต่างชาต ิผูบ้รหิารจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องกระตุน้ให้เกดิความต้องการ

โดยเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค  ทั้งด้านกลุ่มอ้างอิง ค่านิยมและด้านจิตวิทยาด้วยการใช้กลไก 6 ขั้นตอน

  ขั้นตอนที่ 1: บริการที่จัดให้ลูกค้าเป้าหมาย (Products or services Input)

  บรกิารด้านสขุภาพหรอืทรทีเม้นท์ที่ได้จดัไว้ (สปาเมนู) จะต้องมคีวามโดดเด่นเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งขนั 

สปาแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง การลอกเลียนแบบบางครั้งก็ไม่สามารถจะดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้  

การสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆอย่างก็จะจูงใจให้ลูกค้าอยากทดลองเช่นมีการจัดบริการการนวดไทย  

การออกก�าลังกายด้วยการเต้นอโรบิคในน�้า โยคะ หรือการนั่งสมาธิ

  ขั้นตอนที่ 2: การสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้ถึงการให้บริการ

  การสื่อสารอาจจะกระท�าได้ 2 ลักษณะ ด้วยการสื่อสารแบบทางการ (Formal communication) 

และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal communication) 

  การสื่อสารแบบทางการ (Formal communication) จะมุ ่งเน้นการใช้สื่อโฆษณาหรือ 

การประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นการลงโฆษณา การจัดท�าแผ่นพับโฆษณา การท�าการส่งเสริม

การขายในรูปแบบต่างๆ การท�า Event Marketing การท�าการประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่การจัดท�า Website  

เป็นการสื่อได้อย่างดีแต่ก็มีข้อเสียเพราะจะต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมากในการลงโฆษณาตามสื่อต่างๆ 

  การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal communication) การสื่อสารประเภทนี้ถือว่าส�าคัญ

มากในการท�าการตลาดสปา เนื่องจากการให้ข้อมูลกับคนใกล้ชิด เพื่อน หรือลูกค้าที่ ใช้บริการอยู่แล้ว  

สปาเป็นบรกิารท่ีต้องได้รับความเช่ือถอืจากกลุม่ผูใ้ช้บรกิาร การพูดปากต่อปาก (Word of mouth) เป็นสิง่ส�าคญัมาก 

ดังที่ (Sawyer, 2002) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารโดยการใช้ปากต่อปากเป็นการท�าการตลาดโดยใช้บุคคลอ้างอิง 

สามารถเพิ่มยอดขายได้ในระยะยาว. 

  ขั้นตอนที่ 3: เข้าใจถึงลักษณะของลูกค้าและกระบวนการตัดสินใจ

  การสร้างการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มักเกิดข้ึนกับธุรกิจสปาที่ได้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด คนไทย 

ส่วนมากยังไม่กล้าเข้าไปใช้บริการในสปาเพราะไม่รู้จะท�าตัวอย่างไรเมื่อเดินเข้าไปในสปา การให้ข้อมูลเพ่ือท้าทาย

ในการให้ลูกค้าเป้าหมายเข้าไปใช้บริการจึงมีความจ�าเป็น หากลูกค้าเกิดการยอมรับในการให้บริการสปา  

ว่าเป็นไปตามที่ได้ยินหรือฟังมาก็ย่อมท�าให้เกิดความประทับใจสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดี
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  ขั้นตอนที่ 4: เข้าใจมูลเหตุจูงใจที่ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการสปา

  การใช้บริการสปา มักจะได้ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นการหาประสบการณ์ (Experience)  

ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการได้ขยายวงกว้างจากผู้มีฐานะทางการเงินหรือทางสังคมดี มายังกลุ่มที่มีฐานะปานกลางโดยเฉพาะ

วัยท�างาน ต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละสาขาอาชีพ ความต้องการอยากได้ อยากมีก็ต่างกัน  

บางกลุ่มอาจมีความคิดว่าขาดการเข้าไปใช้บริการในสปาไม่ได้ถือว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง แต่บางคนก็มีเพียง 

ความต้องการอยากรู ้ อยากมีประสบการณ์บ้าง แต่บางคนก็มีเป้าหมายในการเข้าสปาเพ่ือการใดการหนึ่ง 

ซึง่ผูบ้รหิารสปา จะต้องรูถ้งึความประสงค์ของลกูค้า (Maslow 1954,) ได้กล่าวว่าความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์

เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา อาหาร น�้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย ความยอมรับในสังคม ความรัก ส�าหรับผู้ใช้บริการ

สปาจะมีความต้องการทีม่ากกว่าปกตเิพราะต้องการการยอมรบัในสงัคม ฐานะทางสงัคมบ่งบอกถงึว่าเป็นผูท้ีม่รีสนิยม

ในการใช้ชีวิต การได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างก็เป็นสิ่งที่ผู้ท่ีมีฐานะการเงินดีต้องการ จะเห็นได้ว่าต่างคน 

ต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานะของแต่ละบุคคล สปาจึงมีช่องว่างทางการตลาดที่จะท�าธุรกิจได้  

การสร้างทศันะคตทิีด่ีให้กบัผูใ้ช้บรกิารมคีวามส�าคญัอย่างมากเพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง

อาบ อบ นวด กับ สปา นั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากมีทัศนะคติเชิงบวกก็จะส่งเสริมให้ธุรกิจ 

ขยายไปได้ไกล แต่ถ้าตรงกันข้ามก็ย่อมท�าให้ธุรกิจต้องปิดตัวหรือเปลี่ยนแนวธุรกิจไปในไม่ช้า 

  ขั้นตอนที่ 5: ลูกค้าจะท�าการตัดสินใจที่จะเลือกการใช้บริการ

  การยอมรับในภาพลักษณ์และตราสินค้า (Brand) แล้วย่อมท�าให้ง่ายต่อการที่จะตัดสินใจ 

ในการเลือกใช้บริการที่ได้เสนอต่อผู้ใช้บริการ ภาพลักษณ์ที่ดีย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ และสามารถคัดสรรลูกค้า

ได้ตามที่ก�าหนดภาพลักษณ์ของสปาได้ การจัดรูปแบบการให้บริการก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ขัน้ตอนท่ี 6: การใช้บริการ

ซ�้าหรือเลิกใช้บริการ

 หากลูกค้ามีความพึงพอใจ

ในการให้บริการของสปา ก็จะม ี

การมาใช้บริการซ�้าอีกแต่ถ้าลูกค้า 

ผิดหวังต่อการให้บริการของสปา 

ก็จะท�าให้เสียลูกค้าและท�าให้สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ

ภาพที่ 3 แผนผังการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้มีการใช้บริการ

ที่มา: Middleton & Clarke, 2001
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การบริหารจัดการด้านการเงินในธุรกิจสปา 
(Wisnom, M. S., &  Capozio, L., 2011)

 บางครั้งอาจคิดว่าเรื่องการเงินเป็นความส�าคัญระดับรองลงมา จากการบริการงานด้านอ่ืนๆในธุรกิจสปา 

เพราะมุ่งหวังแต่จะหาลูกค้ามาใช้บริการ การท�าการตลาดและส่งเสริมการขาย และดูแลด้านบริการลูกค้า  

แต่การบริหารจัดการด้านการเงิน มีความส�าคัญและบ่งชี้ถึงสภาพการด�าเนินการของธุรกิจว่าจะอยู่รอดหรือ 

ต้องปิดกิจการลง การบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจสปา ต้องอาศัยเครื่องมือด้านการเงินด้านต่างๆ เช่น 

  - การก�าหนดเป้าหมายของรายได้และผลก�าไร และการท�างบประมาณด้านต่างๆ

  - การวางแผนและปฏิบัติการด้านรายได้ และผลตอบแทนของพนักงาน

  - งบการเงิน (Financial Statements)

 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ก็มีความจ�าเป็นต้องจัดเตรียมงบประมาณทางการเงิน เพื่อตรวจสอบสถานะ

ทางการเงินของกิจการ รายงานทางการเงินของกิจการ ประกอบด้วย

  - งบดุล - Balance Sheet 

  - งบก�าไรขาดทุน - Income Statement 

  - งบแสดงสถานะเงินสดของกิจการ - Cash Flow Statement

  - งบแสดงสถานะหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น - Statement of Shareholder’s equity   

 ผูด้�าเนนิการสปา จ�าเป็นต้องศกึษาหาความรู ้หรอืท�าความเข้าใจกบัรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ใช้ในกจิการ 

เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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การคาดการณ์รายได้ของธรุกจิสปาเพือ่สขุภาพ 
(Control (Wisnom, M. S., & Capozio, L., 2011)) 

 การก�าหนดเป้าหมายยอดขายของกิจการ สู่การจัดท�างบประมาณรายรับรายจ่ายและผลก�าไรของกิจการ  

จะต้องเริ่มจากการจัดท�า forecasting หรือการคาดการณ์รายได้ของกิจการในแต่ละช่วงเวลา (เดือน, ไตรมาส และ

ท้ังปี) ขึ้นก่อน การท�าประมาณการหรือคาดการณ์รายได้ที่แม่นย�า จ�าเป็นต้องพิจารณาจากผลประกอบการในอดีต 

ภาวะการณ์ด้านตลาด ตลอดจนเง่ือนไขด้านต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจสปาเป็นหลัก อาจจะต้องใช้ข้อมูลทางการตลาด 

การท�านายภาวะการณ์ของธรุกิจสปา การท่องเทีย่ว รสนยิมของผูใ้ช้สปา จากหน่วยงานหรอืสือ่สิง่พมิพ์ทางธรุกจิสปา

มาประกอบด้วยก็ได้

 ส่วนงบประมาณส�าหรับด�าเนินการให้ประโยชน์ต่อการควบคุมรายรับ รายจ่าย ของธุรกิจ เพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายทางผลก�าไร และอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ และลดการผิดพลาด งบประมาณเป็นเครื่องมือ 

ในการวางแผนธุรกิจ ก�าหนดระยะเวลาที่จะมีรายรับ รายจ่าย ในรูปแบบของตัวเงิน ก�าหนดเป้าหมายทางการเงิน 

ของกิจการ เป็นแนวทางให้ผู้จัดการธุรกิจควบคุมต้นทุน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานในองค์กร

ได้ทุกระดับ ตลอดจนผลการด�าเนินการของธุรกิจในช่วงต่างๆ ของปี เป็นต้น

 อย่างไรกต็าม งบประมาณไม่จ�าเป็นต้องหยุดอยูก่บัทีต่ลอดเวลา สามารถปรบัปรงุ เพิม่ หรือลดประมาณการ

ต่างๆ ขึ้นลงได้ตามความจ�าเป็น และสถานะการณ์ ตลอดจนตัวแปรด้านต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ  

ผู้ด�าเนินการสปาจึงจ�าเป็นต้องติดตามสถานะการณ์การแข่งขัน ดูคู่แข่งทางธุรกิจ ปัจจัยทางการเมือง แนวโน้มและ

ความนยิมของผูใ้ช้สปาทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป การประเมนิหรอืตดิตามผลประกอบการ เพ่ือเปรยีบเทยีบกบังบประมาณ

เป็นรายเดือน หรือไตรมาส จะท�าให้เห็นผลต่างระหว่างตัวเลขในงบประมาณกับรายได้จริงจากธุรกิจ น�าไปวิเคราะห์

และหาทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้รายได้กลับสู่เป้าหมายทันเวลา หรือลดการขาดทุนลง

 งบประมาณรายปีของธุรกิจสปา จะประกอบด้วย งบประมาณ รายได้ รายจ่าย ก�าไร (Income Statement)  

ตามปกติ หากแต่จะเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมทางด้านบริการด้านสปาลงไปด้วย เพื่อความชัดเจน และง่าย 

ต่อการวิเคราะห์ว่าบริการกลุ่มใดเข้าเป้า กลุ่มใดไม่เข้าเป้า ยกตัวอย่างเช่น การจัดงบรายรับรายจ่ายของหมวด

  - การนวด (Massage)

  - การนวดหน้า (Skin Care)

  - ผม (Hair)

  - ท�าเล็บ (Nails)

  - การออกก�าลังกาย (Fitness)

  - อาหาร เครื่องดื่ม (Food and Beverage)

  - ขายปลีก (Retail)

  - สมาชิก (Memberships)
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 การประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในแต่ละประเทศ มีโครงสร้างด้านค่าตอบแทน รายได้ หรือค่าจ้าง 

ของพนักงานแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับรายได้ของสปา การแข่งขัน อุปทานด้านแรงงาน และค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ 

ของสปา  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสปาส่วนใหญ่มีแนวคิดการก�าหนดรายได้ของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวด 

หรือพนักงานผู้ให้บริการ แบบที่เรียกว่า Commission – Based (60/40 split) คือ ให้จ่ายเป็นรายได้ประจ�า  

60 เปอร์เซ็นต์ และเป็นรายได้ที่ขึ้นกับจ�านวนชั่วโมงที่ท�างานจริงอีกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างของรายได้

แนวนี้ เป็นผลดีต่อค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของเจ้าของธุรกิจ เพราะขึ้นลงตามจ�านวนรายได้จริง และถูกยอมรับ 

กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจสปามานาน

 ในภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลาดสปาเพื่อสุขภาพได้เติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และมีแนวโน้ม 

ว่าจะมีการขาดแคลนพนักงานผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันด้านบริการของธุรกิจสปาก็เพ่ิมขึ้นหรือรุนแรงขึ้น 

ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริการของตนเองให้แตกต่าง เป็นเลิศขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มราคาค่าบริการ

ให้สูงข้ึน กอปรกับความขาดแคลนพนักงานผู้ให้บริการที่ทวีความรุ่นแรงขึ้น ท�าให้เกิดกลุ่มพนักงานอิสระ คือ  

ไม่เป็นพนักงานประจ�ารับเงินเดือน แต่รับรายได้เป็นอัตราแน่นอนตามชั่วโมงที่ท�างาน โครงสร้างที่เรียกว่า  

Commission – Based หรือ 60/40 split อาจใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิม ผู้ด�าเนินการสปาจึงจ�าเป็นต้องวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านแรงงาน การแข่งขัน และตรวจสอบรายรับรายจ่ายของธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธุรกิจของตน 

ด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้ด�าเนินการสปา 

จะต้องน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืหรอืตวัช่วยในการบรหิารจัดการ ด้านรายได้ และผลตอบแทนของพนักงาน และสามารถ

น�าไปประกอบการตัดสินใจ ที่เพิ่มหรือลดขนาดของพนักงาน เมื่อตัวชี้วัด Yield Management เพิ่มขึ้นหรือลดลง

การวางแผนและปฏิบัติการด้านรายได้และผลตอบแทนของพนักงาน 
(Wisnom, M. S., & Capozio, L., 2011)
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การบริหารจัดการด้านบุคลากรในธุรกิจสปา 
(Spa Human Resources Management)

 การบรหิารจดัการด้านทรพัยากรมนษุย์ (Human Resources Management) ในธุรกิจสปามคีวามแตกต่าง

กันบ้างจากธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากความพิเศษด้านทักษะของบุคลากรในธุรกิจสปา ตัวอย่างเช่น พนักงานนวด

จ�าเป็นต้องมีทักษะหรือความช�านาญ ประสบการณ์ด้านนวดประเภทต่างๆ มาก่อน ตลอดจนลักษณะงาน  

(Job Descriptions) ของพนักงานในต�าแหน่งอื่นๆ ก็มีความพิเศษแตกต่างจากบุคลากรอาชีพอื่นด้วย และยังต้อง

ท�างานร่วมกันเป็นทมี จงึจะท�าให้ธรุกจิประสบความส�าเรจ็ และเมือ่ขนาดของธรุกจิมขีนาดเลก็ ยิง่ต้องมคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้ผูด้�าเนนิการสปาหรือผู้บรหิารท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว และความสามารถด้านอืน่ๆ มาท�าหน้าที ่ เพราะจ�าเป็น

ต้องมคีวามรบัผิดชอบด้านต่างๆ เพิม่มากขึน้ จงึเป็นความท้าทายของผูด้�าเนินการสปา ทีต้่องพฒันาตวัเองอย่างมาก 

เพราะประเทศไทยยงัขาดแคลนพนกังานในด้านบรหิารจดัการสปา และสถาบนัการศกึษาทีจ่ะให้ความรูห้รอืฝึกอบรม

ด้านธุรกิจ สปาในปัจจุบัน หลักกว้างๆ ท่ีต้องเข้าใจก่อน คือ กลุ่มของพนักงานในธุรกิจสปา จะประกอบด้วย  

3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  - ผู้จัดการสปา หรือ ผู้ด�าเนินการสปาและผู้ช่วย

  - ผู้ให้บริการ หรือ Spa Therapists/ Spa Supervisor / Spa Trainers

  - กลุม่ท่ีเสรมิงานในธรุกจิสปา เช่น พนกังานต้อนรบั, พนกังานดแูลความสะอาด , พนกังานด้านบญัช,ี 

พนักงานด้าน IT เป็นต้น

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในธุรกิจสปาในภาวะตลาดปัจจุบัน ซึ่งขนาดของตลาดและรายได้จาก

อุตสาหกรรมสปา และนวดไทย ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากเมื่อหลายปีก่อน ภาวะการขาดแคลนบุคลากร 

ด้านสปาและนวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานด้านบุคลากรขยายตัวเติบโตตามจ�านวนสปา และร้านนวดไทยขนาดใหญ่

ที่เปิดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นความจ�าเป็นที่ผู้ด�าเนินการสปาจะต้องพัฒนา

ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการด้านแรงงานและองค์กร ตลาดแรงงาน และการผลิตบุคลากร  

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านสปา ตลอดจนกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับแรงงาน เพื่อลดความผิด และ/หรือความเสี่ยงที่จะกระท�าผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ ที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของตนได้
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 การจัดโครงสร้างขององค์กร (Organization Chart)

 การจัดองค์กรมีแนวคิดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการและความซับซ้อนในการให้บริการ การ

บริหารงานบุคคล จ�าเป็นต้องมีแบบแผนและกฎระเบียบที่เหมาะสมกับลักษณะและขนาดขององค์กร สปาควรจัด

ให้มีคู่มือพนักงาน ที่ให้รายละเอียด นโยบายทั่วไปของบริษัท หน้าที่ของพนักงาน การจ้างงาน เพื่อให้พนักงานใช้

เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ท�าให้พนักงานรู้หน้าที่และสิทธิด้านต่างๆของตนอย่างถูกต้อง

ภาพที่ 4 แผนผังการจัดโครงสร้างองค์กร

 การก�าหนดภาระหน้าที่หรือลักษณะงานของบุคลากรในธุรกิจสปา 

 (ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท, 2554)

 การก�าหนดภาพหน้าที่ของบุคลากรมีความส�าคัญมากในการจัดการบริหารให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพในการวัดผลการท�างาน การว่าจ้าง การให้ผลตอบแทน และสามารถวางแผนการพัฒนาสายอาชีพให้

แก่พนักงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดหน้าที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถกล่าวคือ Put the right 

man to the right job  

 ลักษณะหน้าที่ ในสปาขนาดใหญ่ อาจจะมีการแยกตัวบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งหน้าที่การงาน แต่ในสปา

ขนาดเล็กลงมา บุคลากรคนเดียวอาจจะได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่หลายอย่าง ดังนั้นบุคลากรผู้นั้นจ�าเป็นต้องมี

พื้นฐานความรู้หลากหลายเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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 เจ้าของกิจการ (CEO/ Owner/ Board of) 

  - วางนโยบายและก�าหนดทิศทางของธุรกิจ (Set up policy, vision, mission of company)

  - ก�ากับ ดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่วางไว้ 

  - จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

  - ก�าหนดหน้าที่หลักของแต่ละแผนก เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 ผู้ด�าเนินกิจการ (Spa Manager / Spa Operator)

  - ด�าเนินการตามนโยบายของธุรกิจที่เจ้าของกิจการวางไว้ (Implementing Policy)

  - วางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ (Strategic Planning)

  - ควบคุม / ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (Controling)

  - จัดการกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ (Dealing with Complaint)

  - ตั้งงบประมาณการบริหาร (Budgeting)

 ผู้ฝึกอบรม (Trainer/Supervisor)

  - อบรมบุคลากรให้มีความช�านาญเฉพาะด้าน โดยเน้น Therapist เป็นส�าคัญ มีการทดสอบฝีมือ

เป็นระยะ

  - น�าความรู้ใหม่ๆ (Technical Knowhow) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

  - ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมในสปาให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

  - อบรมพนักงานให้ปฏบิตัอิยู่ภายใต้กรอบของกระทรวงสาธารณสขุทีก่�าหนดมาตรฐานผูใ้ห้บรกิาร

  - ดูแลการขึ้นทะเบียนของพนักงานนวดและผู้จัดการสปาให้ถูกต้อง

 พนักงานผู้ให้บริการ (Therapist)

  - ให้บริการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  - ดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาดในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

  - ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการในเรื่องการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน/ ระหว่าง/  

หลังการเข้ารับบริการ เพื่อให้ได้ผลที่ดีตามหลักของแต่ละทรีทเม้นท์

  - พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในงานบริการที่ตนรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ

  - ปฏิบัติตามจริยธรรม / จรรยาบรรณ และท�าตามกฎหมาย
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 เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing and Public Relation)

  - วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางการตลาดให้เป็นไปตามนโยบาย (Policy) เช่น Menu,  

Marketing Events, Marketing Mix.

  - ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนที่วางไว้ (Implementation)

  - ดูแล Website

  - ดูแลให้ข้อมูลทาง Email

 พนักงานต้อนรับ (Receptioist)

  - ให้ข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้า

  - รับนัดหมายการใช้บริการ

  - ท�าประวัติลูกค้า (Client Record Card)

  - แนะน�าผลิตภัณฑ์

  - แนะน�าสปาเมนู

  - การให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ด้านการดูแลสุขภาพ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติของแต่ละทรีตเม้นต์ (Client 

Consultation)

  - ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น

  - เก็บเงิน / ออกใบเสร็จรับเงิน / ท�าระบบช�าระเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรวจสอบได้

  - ท�ารายงาน รายรับประจ�าวัน (Treasury Report) และ การใช้บริการประจ�าวัน

  - ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณ (Front Desk / Retail Shop)

 แม่บ้าน (Spa Attendant)

  - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสปา

  - ดูแลความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง

  - ดูแลซัก อบ รีด

  - ให้บริการเครื่องดื่ม (จัดเตรียม ต้มเครื่องดื่ม เสริฟ) ผ้าร้อน ผ้าเย็น

  - จัดเก็บอุปกรณ์ ผ้า ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

  - ในกรณีที่มีตู้เก็บของ (Locker) ให้ผู้ใช้บริการเก็บของส่วนตัว หรือเปลี่ยนชุด บางแห่งอาจจะ

แยกให้แม่บ้านดูแลกุญแจตู้เก็บของด้วย

  - ดูแลเปิด ปิดสปาตามเวลาที่ก�าหนด

  - จัดดอกไม้ ของประดับในสปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  - ดูแลส่วนออกก�าลังกาย หากมีส่วนออกก�าลังกายในสปานั้น
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  พนักงานธุรการ (Admin  , Accountant)

  - จัดสรร คัดเลอืกพนักงานในต�าแหน่งท่ีว่างลง หรือขาดไป โดยต้องมวีธีิการทดสอบความรูเ้บ้ืองต้น 

เฉพาะแต่ละต�าแหน่ง เพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสม

  - พัฒนาบุคลากร

  - ประเมินผลงานบุคลากร

  - จัดจ้าง ก�าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งจ่ายเงินเดือน จัดซื้อ จัดหา

  - คุมสินค้าคงคลัง

  - ท�าบัญชีมาตรฐาน / ประกันสังคม / ต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ

  - ท�ารายงาน และน�าส่งรายงานตามระเบียบราชการ เช่น สรรพสามิต สรรพากร ประกันสังคม

  - ดูแลจัดการบริหารระบบสารสนเทศ (IT)

  - ท�าบัญชีงบดุล 

  - ตรวจตราดูแลให้มีการซ้อมการหนีไฟ ตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิง ทางหนีไฟและอื่นๆ 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 การบริหารจัดการด้านการบริการ ความพร้อมของพนักงานผู้ให้บริการสปา 

 (Daily Staffs and Service Management)

  การตรวจสอบคุณภาพ

  การจดัท�ามาตรฐานการให้บรกิารและการปฏบิติัการทีด่นัีน้ ต้องสามารถตรวจสอบได้ มวีธิกีารตรวจ

สอบและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้

  แนวคิดในการประเมินผลงาน (ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท, 2554)

  การประเมินผลงานหรือประสิทธิภาพของการปฎิบัติงานในแต่ละประเภทที่ได้มีการมอบหมายใน

แต่ละหน้าที่แล้วจ�าเป็นต้องมีการประเมินผลและติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยกระบวนการ PDCA (plan, do, check, 

action) หากปรากฎว่าในแต่ละวงจรเกิดมีปัญหาที่ต้องแก้ไขก็สามารถด�าเนินการได้ทันทีแต่ถ้าการปฎิบัติไม่สามารถ

ด�าเนนิการได้บรรลุผลจริงๆ อนัเน่ืองมาจากการตัง้เป้าหมายไม่สอดคล้องความเป็นจรงิหรอืสภาวะการณ์กม็คีวามจ�าเป็น

ต้องทบทวนการวางแผนใหม่
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  ผลการประเมินที่ได้แสดงความหมายผลการด�าเนินงานในสปาดังนี้

  1. การประเมินผลการด�าเนินงานในสปา

  การประเมินผลนั้น ต้องท�าเป็น % โดยให้น�้าหนักตามความส�าคัญของแต่ละหัวข้อหลักดังนี้

หัวข้อ Weight %

สถานที่ 20

บุคลากร 25

การให้บริการ 35

สินค้า 5

อุปกรณ์ 15

รวม 100

น้อยกว่า 50 50-60 60 ขึ้นไป

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน

  ผู้ด�าเนินการสปาควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง หัวข้อที่ได้คะแนนต�่า ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

และรักษามาตรฐานที่ได้คะแนนสูงอยู่แล้วให้ดีดังเดิม หรือดีกว่าเดิม เพื่อความก้าวหน้าของสปาที่บริหารงานอยู่

Do

Plan

Action

Check
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การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

 การบริหารจัดการในด้านนี้ซึ่งครอบคลุม การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในสถานประกอบการ   

การจัดบริการด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ การจัดบริการด้านความปลอดภัยในการท�างาน โดยเฉพาะ 

การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ  

ที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

  - ป้ายระบุสถานที่ การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ห้องเซาน่า ห้องอบไอน�้า

  - การฝึกปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต รวมทั้งการจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ�าเป็น

  - จัดหาผู้ดูแลด้านความปลอดภัย

  - ระมัดระวังเรื่องการจัดเก็บสารเคมีและวัสดุไวไฟ

  - จัดให้มีแผนผังแสดงการหนีไฟ

  - ดูแลสวิตช์และสายไฟ ปลั๊กไฟ

  - บริเวณที่มีบริการความร้อน เช่น เซาน่า อ่างน�า้วน ห้องอบไอน�้า ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  

มีป้าย มีการตรวจสอบสม�่าเสมอและต้องมีผู้ดูแลผู้รับบริการตลอดเวลาที่ใช้บริการอยู่

  - มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยการท�าประวัติ สอบถามข้อมูลส่วนตัว สุขภาพ เพื่อคัดเลือกบริการ

ที่เหมาะสมให้ และห้ามมิให้เข้ารับบริการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายขณะนั้น

  - การปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสม

กับท่านั่ง ท่ายืนและวิธีการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้ปลอดภัย ต่อผู้ใช้  

และผู้รับบริการ

  - ตรวจสภาพแวดล้อมในการท�างาน

  - จัดให้มีการปรับปรุงและควบคุมอันตรายให้ลดน้อยลง

  - การสุขาภิบาลที่ดีในสถานประกอบการ

  - ความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการ และการท�างานอื่นๆ

  - การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  - การจัดให้มีการฝึกอบรม - ส่งเสริมความปลอดภัย

  - การทบทวนการบริหารงานความปลอดภัยฯ

  - ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ - การป้องกัน

  - เก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
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จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปาและนวดไทย

 ด้วยวิถีชีวิตของคนในสังคมที่หันมาให้ความสนใจและรักษาสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยม

การใช้บริการสปาจากต่างประเทศ  ส่งผลให้ธุรกิจสปาของประเทศไทยได้มีการเติบโตและขยายตัวอย่างมากในช่วง

เวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ตามมาคือจ�านวนบุคลากรในธุรกิจสปาได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

 กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจสปาทั่วประเทศไทยได้จัดท�ามาตรฐานธุรกิจ

สปาเพ่ือสุขภาพ เพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการให้บริการ และสามารถส่งเสริมธุรกิจสปาในประเทศไทยให้

เป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

 อย่างไรก็ดี การมีมาตรฐานที่เป็นตัวบทกฎหมายนั้น อาจไม่ได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของกระบวนการ

ให้บริการของธุรกิจสปา ทางสมาคมสปาในส่วนต่างๆ จึงได้ร่วมกันร่างจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปาเพื่อเป็น 

กรอบก�าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในธุรกิจสปาที่สามารถใช้ร่วมกัน ทั้งยังเป็นวิถีทางในการสร้างความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจสปาในประเทศไทยให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

หมวดที่ 1

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสปา

 1. มีจิตใจดี และพร้อมให้การบริการแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและสร้างการบริการที่เป็นเลิศและบริการลูกค้า

ทุกคนด้วยความเต็มใจ รวมถึงความเป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในการให้บริการและความต้องการของ

ลูกค้า

 2. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเคารพต่อวิชาชีพของตนโดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการหลอกลวงหรือแสวงหา

ประโยชน์โดยไม่เหมาะสม

 3. มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวดความสามารถของตนต่อลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน รวมถึง

ควรมีน�้าใจต่อเพื่อนร่วมงานในการท�างาน

 4. ไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือในการให้บริการ ทั้งในแง่ของคุณภาพของการให้บริการ คุณภาพของวัตถุดิบ 

ที่ใช้ในการบริการ จ�านวนเวลา และความพึงพอใจ

 5. ไม่เรียกร้องค่าบริการเพิ่มเติมจากลูกค้าหรือกระท�าการใดๆ อันเป็นเข้าใจว่าต้องการทิปจากลูกค้า

 6. ห้ามลวนลามย่ัวยุ หรือแสดงกริยาใดๆ ทางกายหรือหรือวาจา อันส่อไปในพฤติกรรมทางเพศหรือ 

น�าไปสู่การกระท�าอนาจาร และห้ามร่วมประเวณีกับลูกค้าโดยเด็ดขาด 
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 7. ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขประเภทต่างๆ จนท�าให้คุณภาพการให้บริการเสื่อมถอย และห้ามมิให้มี 

การประกอบอบายมุขใดๆ ในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด

 8. ผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่านพึงปฎิบัติตนอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา รวมถึงข้อบังคับหรือ

ระเบียบของสปาที่สังกัด และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 9. ผู้ประกอบวิชาชีพสปาที่เป็นผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีผลประโยชน ์

ทับซ้อนกับสปาต้นสังกัดของตน

หมวดที่  2

ทัศนคติต่ออาชีพและภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานสปา

 1. เข้าใจและรกัในงานบรกิาร  โดยให้บรกิารด้วยความเชีย่วชาญ  พร้อมรบัฟังค�าตชิมจากลกูค้า  และพร้อม

ปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างเต็มใจและเปิดใจกว้าง

 2. พึงตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ประกอบการธุรกิจสปา  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ซี่งจ�าเป็นต้องได้รับ 

การอบรมมาอย่างเข้มข้น  และการที่ได้เข้าท�างานในสถานประกอบการสปาถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและ

เป็นอาชีพสุจริตที่มีความส�าคัญต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

 3. บ่มเพาะนิสัยในการช่วยเหลือหรือแนะน�าผู ้อื่นเม่ือเห็นว่าผู ้อื่นมีปัญหาด้านร่างกาย ผิวพรรณ  

หรือมีความกดดันทางจิตใจ ซึ่งอยู ่ ในขอบเขตที่การบริการสปาสามารถบ�าบัดให้ทุกข์ให้ผ่อนคลายได้ แม้ว่า 

จะไม่ใช่ลูกค้าของตนก็ตาม  ทั้งในและนอกสถานที่ท�างาน

 4. เป็นผู้ที่เปิดกว้างในความคิดและทัศนคติในการท�างาน ยอมรับในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ หรือศึกษา 

หาความรู้ในวิชาชีพของตน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาของโลกและการเติบโตของธุรกิจ

 5. พึงสร้างความน่าเชื่อถือ และ ท�าตนให้เป็นผู ้ที่มีบุคลิกดี สมกับเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจสปา 

ของประเทศไทย
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หมวดที่  3

กริยามารยาท

 1. ใช้วาจาสุภาพต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน  ไม่พูดจาดูหมิ่นลูกค้า  เพื่อนร่วมงาน  โดยเด็ดขาด

 2. ให้ความเคารพต่อสถานที่ประกอบการอย่างเคร่งครัด  โดยไม่พูดคุย หรือตะโกนส่งเสียงดังระหว่าง 

เพื่อนร่วมงานด้วยกันในสถานประกอบการไม่ว่าจะมีลูกค้าใช้บริการอยู่หรือไม่ รวมถึง ระมัดระวังกริยาท่าทางและ

มารยาท  ในการเดิน ลุก นั่งให้เป็นไปตามระเบียบมารยาทไทย

 3. มีหน้าตายิ้มแย้ม  และไม่แสดงสีหน้าหรืออารมณ์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือลูกค้าเห็นหรือรู้สึกได้

 4. ระมัดระวงัการใช้ภาษาถิน่ต่อลกูค้า  พงึให้เกยีรติและยกยอ่งลกูคา้โดยไม่พดูจาก�ากวมหรือส่อไปในทาง

ล้อเลียนหรือเสียดสี  ทั้งยังต้องระมัดระวังในการพูดคุยหรือเชื่อมโยงเรื่องส่วนตัวของตนต่อลูกค้า

 5. ระมัดระวังในการออกความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวของลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องร่างกายของลูกค้า  

 6. ระมัดระวังการสนทนาที่น�าไปสู่การอึดอัดทั้งของลูกค้า  และผู้ประกอบการสปาเอง

 7. ห้ามนินทาลูกค้าโดยเด็ดขาด  การนินทาลูกค้าถือเป็นการลบลู่ดูแคลนผู้มีพระคุณต่อธุรกิจสปา

 8. ไม่พูดจายุยง  ส่งเสริม  ให้เพื่อนร่วมงานทะเลาะเบาะแว้ง  หรือท�าให้เกิดการดูหมิ่นเกลียดชังในหมู ่

ผู้ร่วมงาน  หรือเกิดความระแวงกันเอง

 9. ใช้มารยาทไทยที่เป็นการยอมรับในสังคมเป็นแนวปฏิบัติหลักในการแสดงกริยา

หมวดที่  4

การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด  และให้เคารพสถานประกอบการเสมือน

หนึ่งสถานที่ที่อันควรที่เคารพอื่นๆ 

 2. ดูแลและบ�ารุงรักษา  และพัฒนาสถานประกอบการให้มีความสะอาด  และสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน

สถานทีอ่ย่างสม�า่เสมอ รวมถึงให้ความสนใจในการร่วมกนัประหยดัทรัพยากรและลดต้นทนุให้กบัสถานประกอบการ 

ที่ตนสังกัด

 3. ท�าประโยชน์ให้กับสถานประกอบการของตน  ใส่ใจในรายละเอียด  และรู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
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หมวดที่  5

มาตรฐานการแต่งกายของพนักงานสปา

 1. รักษาความสะอาดของตนอยู ่เสมอ ไม่ ให้มีกลิ่นตัวหรือมีกลิ่นอันน่ารังเกียจ รวมถึงเครื่องแบบ 

ต้องมีความสะอาด สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และบุคคลทั่วไป

 2. การแต่งหน้าต้องไม่ฉูดฉาด  หรือโดดเด่นจนเกินงาม

 3. ไม่ควรไว้ผมที่รกรุงรัง หรือมีสีสันจนเกินงาม ผู้ประกอบการสปาควรรวบผมตึงทุกคร้ัง และไม่ควรม ี

ที่หนีบผมที่มีสีสันฉูดฉาด

 4. ไม่ควรไว้เล็บยาวและห้ามทาสีเล็บโดยเด็ดขาด

 5. ไม่ควรใส่เครื่องประดับใดๆ ระหว่างการให้บริการ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้

 6. พึงออกก�าลังรักษาร่างกายของตนให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ

จริยธรรมธุรกิจ  (Business  Ethics )

 การบริการธุรกิจในปัจจุบัน ปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด 

การแข่งขนักนัได้อย่างเป็นธรรม บนพืน้ฐานของผลประโยชน์แก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างองค์กร

ทีม่คีวามเป็นมอือาชพีกบัองค์กรธรุกจิอืน่ๆ คอืจรยิธรรมทางธุรกจิ แนวความคิดด้านจรยิธรรมธุรกจิได้กลายมาเป็น 

บทบาทส�าคญัอย่างมากในวชิาการบริหารธรุกจิสมัยใหม่ ต�าราด้านการบรหิารธุรกจิแนวใหม่ (Modern  Management)  

ได้น�าบทจริยธรรมธุรกิจเป็นประเด็นหลักในการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาด้านการบริหารธุรกิจได้เกิดส�านึก 

ด้านจรยิธรรมในการประกอบธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัเกดิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกจิทีผ่่านมา ประเด็นด้านจรยิธรรม

ธุรกิจได้รับความสนในเป็นอย่างมากเกิดจากแนวความคิดว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศ

อ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงว่าการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนยังขาด

คุณธรรมและจริยธรรม

 ไม่เฉพาะในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เท่านัน้  ทีน่กับรหิารทัง้ในภาครฐัและเอกชนได้เพิม่ความส�าคญั

ของประเด็นทางด้านจริยธรรมธุรกิจ การพบว่าในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา(NSE-New York Stock  

Exchange) ได้รายงานผลการประกอบการเกินการเป็นจริงเพียงเพื่อต้องการสร้างราคาหุ้นให้สูงขึ้น ได้ท�าให้เกิด 

ข้อค�าถามถึงระดับจริยธรรมของนักธุรกิจอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่มาของการเพิ่มปัจจัยในการบริหาร 

ที่ประสบความส�าเร็จจากการที่ดูเพียงผลประกอบการ มาเป็นการขยายนิยามไปที่ความเป็นธรรมมาภิบาล 

ขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ  
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 จรยิธรรมธรุกจิจึงเป็นเรือ่งทีม่คีวามใกล้ตวัของทกุคนในองค์กรธรุกจิมากกว่าทีเ่คยเป็นองค์กรทีม่วีสิยัทศัน์

จะด�าเนนิการบรหิารธรุกจิ  และสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจทีมี่ความถกูต้องทางด้านจรยิธรรม  เพราะการ “สร้างความถกูต้อง”  

ในการด�าเนนิธุรกจิสามารถสามารถสร้างผลก�าไรให้กบัธุรกจิ  และยงัเป็นการป้องกนัค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากการฟ้องร้อง  

หรอืจ่ายค่าปรบัทีพ่งึเกดิขึน้โดยเฉพาะตวัอย่างทางด้านจรยิธรรมทีช่ดัเจนมากทีส่หรฐัอเมรกิาคอืการทีบ่รษิทัผลติบหุรี่

ต้องจ่ายค่าปรับให้แก่รัฐบาล และผู้สูบบุหรี่เป็นจ�านวนมาก เพียงเพราะการโกหกของจ�านวนนิโคตินที่น้อยกว่า 

ความเป็นจริง นอกจากนี้การท�าธุรกิจที่ขัดต่อความถูกต้องและจริยธรรมน้ัน สามารถน�าไปสู ่ความสูญเสีย 

ทางด้านชื่อเสียงขององค์กร  ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้ศึกของพนักงานที่ในทางลบ การขาดการจงรักภักดีและ 

ขาดการสร้างสรรค์ในการท�างาน

 ดังนั้น  ผู้บริหารที่ด�าเนินธุรกิจตามความถูกต้องและจริยธรรมในสิ่งที่ควรเป็นไปน้ัน คือผู้บริหารที่

บริหารธุรกิจบนความกล้าหาญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคุณค่าขององค์กร  และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 จรยิธรรมทางธรุกจิ  จงึอาจมคีวามหมายถงึ “การศึกษาของคณุค่าด้านจรยิธรรมของบคุคลในการบรหิารธรุกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ”

 ปัจจัยสามด้านในการพิจารณาการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจ

  1. ทางเลอืกทีเ่กดิขึน้ตามหลกัของกฎหมายและการตดัสนิใจว่าจะด�าเนินการตามกฎหมายหรอืไม่

  2. ทางเลือกทางเศรษฐกิจ  และสังคมที่อยู่เหนือจากปัจจัยด้านกฎหมาย

  3. ทางเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ของบริษัท

 นายอนันท์  ปันยารชุน  ให้ค�าจ�ากัดความของ “จริยธรรมธุรกิจ”  ว่า  คือการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจ

และจริยธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนโยบายและการปฏิบัติของภาคธุรกิจ ในการสร้างความส�าเร็จ 

ในการประกอบการอย่างมีความรบัผดิชอบ  มีความยัง่ยืน  มีผลในระยะยาว  ในขณะเดยีวกนั  กช่็วยสร้างความสมดลุ

ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกิจการนั้น ๆ  อันได้แก่ ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมอย่างสมดุล  

จริยธรรมและการด�าเนินธุรกิจมิได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  ทั้งนี้ตลาดไม่สามารถที่จะคงอยู่ยั่งยืนได้ด้วยค่านิยม 

ทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยังต้องอาศยัมาตรฐานทางจรยิธรรมเพือ่สร้างให้ตลาดไม่เป็นทีท่ีแ่ต่การเอารดัเอาเปรยีบ 

แต่เป็นที่ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน  

 ในการด�าเนินธุรกิจสปาจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆที่กล่าวมา ทั้งด้านวางแผนการตลาดและบริหาร 

ตราสินค้า ด้านการเงินในธุรกิจสปา ด้านบุคลากรในธุรกิจสปา ด้านการบริการและความพร้อมของพนักงาน 

ผู้ให้บริการสปา ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาธุรกิจสปาให้ได้มาตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 5 
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 รัฐบาลไทยได้เห็นความส�าคัญจึงก�าหนดให้บริการสปา เป็นหน่ึงในกลุ ่มสินค้ายุทธศาสตร์ที่มุ ่งสร้าง 

ความเป็นเลศิในตลาดโลกในอนาคต อย่างไรกต็าม จากการทีต่ลาดธุรกจิสปาเป็นตลาดระดบัโลกทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ 

จึงท�าให้หลายประเทศเร่งพัฒนาธุรกิจนี้  ธุรกิจสปาไทย จึงต้องพัฒนามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานด้านบุคลากร เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลด้วยและแม้ว่า

ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองจะท�าให้ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ได้รับผลกระทบและลดจ�านวนรายได้ลงไปบ้าง แต่สปาเพื่อสุขภาพยังเป็นธุรกิจที่มีผู ้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง   

ทั้งนี้อาจเนื่องจากความร่วมมือท่ีเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจสปาไทยในปัจจุบัน 

จะเจริญเติบโตจนเป็นที่รู้จักในตลาดโลก แต่ก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพการบริการซึ่งถือเป็น 

เรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องกระท�าอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริการสปาเพื่อสุขภาพมีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ
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5
 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะให้บริการส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมารับบริการ

ในด้านต่างๆ ของ สปาเพือ่สขุภาพ ในการให้บรกิารจงึมีโอกาสเกดิการตดิเชือ้ได้จากผูใ้ห้บรกิาร 

ผูร้บับรกิารและการให้บรกิารตลอดจนการได้รบัเชือ้โรคจากสถานประกอบการฯ เอง  ซึง่มปัีจจยั

ที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อหลายประการ ดังนั้นการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจึงเป็น 

สิง่จ�าเป็นและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีผู่ด้�าเนนิการสปา เพือ่สขุภาพและผู้ให้บริการพงึทราบและ

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของตนเองและผู้รับบริการในสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพ 

สุขอนามัย
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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ปัจจัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในสถานประกอบการฯ

 การติดเชื้อในสถานประกอบการฯจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอก

ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้

 1. ปัจจัยด้านบุคคล

  ปัจจัยภายในของบคุคลท้ังของผูใ้ห้บรกิาร (Spa Therapist) และ ผูรั้บบรกิาร (Clients) หรอื ลกูค้า 

โดยปกติหากร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะมีระบบและกลไกในการป้องกันการติดเช้ือ แต่อย่างไรก็ตามหากร่างกาย

อ่อนเพลีย หรือเกิดภาวะผิดปกติ จะส่งผลท�าให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน 

ลดลงได้  ร่างกายจะอ่อนแอลงจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

 2. ปัจจัยด้านเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค (Infectious agent) 

  เน่ืองจากเช้ือท่ีท�าให้เกดิโรคมีขนาดเลก็มากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในสถานประกอบการฯ 

เชื้อโรคที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา ปรสิตหรือพยาธิ การเกิดการติดเช้ือและท�าให้เกิดโรค 

ในร่างกาย ขึ้นอยู่กับจ�านวนเชื้อที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย ความรุนแรงของเช้ือโรค และภูมิคุ้มกันของร่างกายในการ 

ต่อต้านเชือ้โรค  หากเกดิการตดิเชือ้ขึน้ในสถานประกอบการฯกม็ีโอกาสแพร่กระจายเชือ้โรคได้ ดงันัน้การแพร่กระจาย

ของเชือ้เป็นสิง่ทีส่�าคญัในการป้องกนัการตดิเชือ้อย่างย่ิง ซึง่เช้ือทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคแต่ละชนิดมีการแพร่กระจายเชือ้

ที่แตกต่างกันวิธีการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Mode of transmission) ได้แก่ (อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2552)

  2.1  Contact  transmission เป็นการแพร่กระจายเชือ้โรคจากคนสูค่น การสมัผสัเชือ้โรคจากอุปกรณ์ 

หรือสิ่งของที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ หรือการสัมผัสน�้าลาย น�้ามูกของผู้ที่มีเชื้อโรค

  2.2 Common vehicle transmission เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการมีเชื้อโรคปนเปื้อน 

ในอาหาร น�้า เลือด

  2.3  Airborne transmission เป็นการแพร่กระจายเชือ้โรคจากการสดูหายใจเอาเชือ้ทีอ่ยู่ในอากาศ

เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

  2.4 Vector borne transmission เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคโดยแมลงหรือสัตว์น�าโรค  

คนได้รับเชื้อจากการถูกแมลงหรือสัตว์กัด

 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการฯ 

  สิง่แวดล้อมทีก่่อให้เกดิการตดิเชือ้ในสถานประกอบการฯ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ เครือ่งมือและ

เครื่องใช้ ในการให้บริการ ตลอดจนการบ�าบัดของเสียในสถานประกอบการฯ อาจเป็นแหล่งเชื้อเกิดโรคและมีผลต่อ

การติดเชื้อได้
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การดูแลสุขอนามัยในสถานประกอบการฯ

 การให้การบรกิารสปาเพือ่สขุภาพในสถานประกอบการฯ ทัง้ผูใ้ห้บรกิารและผูร้บับรกิารมีโอกาสแพร่กระจาย

เชื้อโรคและสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง ดังนั้นการดูแลสุขอนามัยและการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเป็นสิ่งที่ม ี

ความจ�าเป็น ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคคล ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม

1. ด้านผู้ให้บริการ 

 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการฯ เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุด จึงมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค มีสุขอนามัยที่ดีและดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นในการดูแล

สุขอนามัยของผู้ให้บริการประกอบด้วย

 1.1 การตรวจสุขภาพของผู้ให้บริการ ควรมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับท�างานและควรได้รับการตรวจ

ร่างกายเป็นประจ�า หากผู้ให้บริการเจ็บป่วยอาจให้หยุดงานแล้วแต่ความจ�าเป็น ซ่ึงผู้ด�าเนินการหรือผู้จัดการ 

ควรพิจารณาเป็นกรณี

 1.2 การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยทั่วไปผู้ให้บริการควรดูแลสุขอนามัยของร่างกาย ได้แก่

  1.2.1 ความสะอาดของร่างกายโดยการอาบน�้าและดูแลไม่ให้มีกลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์  

  1.2.2 ความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะ ระวังอย่าให้มีรังแค โดยการสระผมอย่างน้อย 

สัปดาห์ละ 2 ครั้งและใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเส้นผมตามความจ�าเป็นเพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะมีสุขภาพดี ตลอดจน

การดูแลทรงผมให้เรียบร้อยในระหว่างการให้บริการ 

  1.2.3 ความสะอาดของเล็บมือและเล็บเท้า  ควรตัดให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอเนื่องจากบริเวณ

เล็บมือและเล็บเท้าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้   

  1.2.4 ความสะอาดของช่องปากและฟัน ควรดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ควรแปรงฟันและ  

แปรงลิ้น ให้ถูกวธี  ระมัดระวังการมีกลิ่นปาก และ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ เป็นต้น

  1.2.5 ความสะอาดของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและรีดให้เรียบ  

มคีวามเหมาะสมในการให้บริการ ไม่คับหรอืหลวมจนเกนิไป ไม่ควรสวมเครือ่งประดบับรเิวณนิว้มอืและข้อมอื  เช่น 

แหวน ก�าไล สร้อยข้อมือ เป็นต้น เพราะอาจท�าให้เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรคหรอืเป็นอนัตรายต่อผูร้บับริการได้ 

  1.2.6 การดแูลสขุอนามยัอืน่ๆ ได้แก่ การขบัถ่ายอจุจาระเป็นเวลาทกุวนั  การมทีีอ่ยู่อาศยัสะอาด 

เป็นระเบียบ  มีอากาศถ่ายเทดี การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
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 1.3 การท�าความสะอาดมือ มือเป็นอวัยวะส�าคัญที่ใช้ท�ากิจกรรมต่างๆในการประกอบการฯแต่ละวัน  

เช่น การใช้มือในการนวดตัว นวดหน้า นวดเท้า การเตรียมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นการท�าความสะอาดมือ  

จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิง เพ่ือป้องกันการติดเช้ือและแพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   

เพราะมือที่ไม่สะอาดจะท�าให้การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

 การล้างมือที่ถูกวิธีเป็นวิธีการในการขจัดส่ิงสกปรกที่อยู่บนมือและสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประหยัดเป็นวิธีการง่ายและรวดเร็วที่สุด ดังนั้นสถานประกอบการฯทุกแห่ง 

ควรให้ความส�าคญักบัการล้างมอืทีถ่กูวธิแีก่ผูใ้ห้บรกิารตลอดจนการดแูลมอืให้สะอาด ไม่มบีาดแผล ผวิหนังบรเิวณมอื  

เล็บมือไม่แห้งหรือแตกโดยมีข้อบ่งชี้ในการล้างมือมีดังนี้

  1) ก่อนหรือหลังการให้บริการหรือระหว่างให้บริการ เช่น นวดไทยแล้วจะมานวดบริเวณศีรษะ 

เป็นต้น             

  2) ก่อนและหลังรับประทานอาหาร

  3) ก่อนการเตรียมผลิตภัณฑ์

  4) หลังการหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งสกปรก

 การล้างมือที่ถูกต้องในการให้บริการในสถานประกอบการฯ ควรล้างด้วยน�้าสะอาด ใช้สบู่ก้อนหรือสบู่เหลว

ธรรมดา กรณีที่ใช้สบู่ก้อน ควรจัดบริเวณ/ภาชนะเก็บสบู่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด แห้งและไม่ชื้นแฉะ ขั้นตอน 

การล้างมือที่ถูกต้อง มีดังนี้

           1) ถอดเครื่องประดับที่มือออก เช่น แหวน นาฬิกาข้อมือ เป็นต้น

            2) ล้างมือให้เปียกด้วยน�้า

           3) ใช้สบูห่รือสบูเ่หลวในการฟอกมอืให้ท่ัวทัง้สองข้าง ด้วยท่าท่ีถกูต้องครบ 7 ข้ันตอนคอื ฝ่ามอืถกัูน 

ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 

ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือและถูรอบข้อมือ โดยถูมือขั้นตอนละ 5 ครั้งและสลับกันทั้งมือซ้ายและมือขวา

           4)  ล้างสบู่ออกให้หมดด้วยน�้าสะอาด

           5)  เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดหรือกระดาษซับมือให้แห้ง  ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือชนิดใช้ผืนเดียว

แขวนไว้ทั้งวันเพราะผ้าเช็ดมือที่เปียกชื้นจะแพร่กระจายเชื้อโรคได้

 กรณีที่ใส่ถุงมือในการบริการต่อลูกค้า  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของผู้ใช้บริการรายนั้นๆแล้ว  ให้ถอดถุงมือและ

ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่ ตามวิธีการล้างมือที่ถูกต้องและเช็ดให้แห้งก่อนให้บริการรายต่อไป



103103

 1.4 การใช้หน้ากากอนามัย  ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยในการให้บริการเพื่อป้องกันการหายใจ

สดูอากาศทีม่เีชือ้โรคเข้าสู่ระบบทางเดนิหายใจ และแพร่กระจายเชือ้โรคระบบทางเดนิหายใจระหว่างผูร้บับรกิารและ

ผู้ให้บริการ ซึ่งหน้ากากอนามัยมีทั้งชนิดที่ท�าด้วยผ้า และใยสังเคราะห์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หากเป็นผ้าที่สามารถ 

น�าไปซักและผึ่งแดดให้แห้งแล้วใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและ

ความเหมาะสมของสถานประกอบการฯ
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3. การท�าความสะอาดและการท�าลายเชื้อ

 การท�าความสะอาด (cleaning)  หมายถึง  การขจัดอินทรียสาร สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน

ต่างๆออกจากอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม การล้างท�าความสะอาดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการท�าลายเชื้อ 

และสามารถลดจ�านวนเชื้อโรคให้น้อยลงได้ (อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2553)           

 การท�าลายเชื้อ (disinfection) หมายถึง การก�าจัดเช้ือจุลชีพที่ปนเปื้อนบนเครื่องมือ อุปกรณ์หรือ 

บนพื้นผิวต่างๆ (อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2553)           

 การท�าความสะอาดจะใช้น�้าสะอาด สารขจัดคราบ เช่น ผงซักฟอก สบู่หรือน�้ายาล้างจาน เป็นต้นและ 

จะท�าความสะอาดโดยการเช็ด ขัดและถูอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ

 3.1 วธิกีารและขัน้ตอนการล้างท�าความสะอาดทีค่วรปฎบิตัมีิดงัน้ี (กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ, 2554)

  1) ถอดชิ้นส่วนต่างๆ  ของอุปกรณ์เครื่องมือใน ทุกส่วนที่สามารถถอดออกได้

             2) กรณีสามารถล้างท�าความสะอาดได้ทันทีหลังการใช้งาน  ควรเช็ดหรือขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ  

ออกจากอุปกรณ์  เครื่องมือ  ออกก่อนด้วยกระดาษช�าระ

             3) แล้วจึงล้างด้วยน�า้สะอาด  โดยวธีิการให้น�า้ไหลผ่านเคร่ืองมอืนัน้  ก่อนน�าไปล้างสารขจดัคราบ

             4) กรณีไม่สามารถล้างได้ทนัท ี ควรแช่อปุกรณ์ เครือ่งมอืนัน้ลงในผงซกัฟอก น�า้สบูห่รอืน�า้ยาล้างจาน  

เพื่อให้คราบที่ติดแน่นสามารถล้างออกได้ง่าย

             5) ขณะล้างท�าความสะอาด ควรขัดพ้ืนผิวทั้งภายในและภายนอกให้ทั่วถึง และต้องใช้แปรง 

ขนาดเหมาะสมขัดถู ในบริเวณที่มือไม่สามารถเข้าถึงได้ แล้วจึงล้างออกด้วยน�้าสะอาดจนหมดคราบ

            6) น�าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ล้างสะอาดแล้ววางลงในภาชนะที่สามารถระบายน�้าได้ดี แล้วจึงน�าไป

ผึ่งแดดให้แห้ง  ก่อนจัดเก็บเพื่อรอการใช้ครั้งต่อไป

2. ด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ

 ผลิตภัณฑ์ที่น�ามาใช้ในสถานประกอบฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องส�าอาง ส�าหรับใช้เพื่อความสะอาด  

ความสวยงาม  หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม  ตลอดจนเครื่องประทินผิวต่างๆ  ส่วนอุปกรณ์จะเป็นสิ่งของ 

ที่น�ามาใช้เพื่อการให้บริการ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าขนหนู เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องมือจะเป็นสิ่งที่น�ามาใช้

เพื่อการให้บริการหลัก เช่น ตู้อบไอน�้า หม้อนึ่ง เครื่องออกก�าลังกาย เป็นต้น

 การดูแลและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง  

ท่ีจะต้องมีการจดัการการเกบ็รกัษา การท�าความสะอาดให้ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือความปลอดภยัเน่ืองจากเชือ้โรคบางชนดิ

อาจติดต่อจากผู้รับบริการคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ ดังนั้นการดูแลเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การท�าความสะอาดอุปกรณ์

และเครื่องมือจึงถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้รับบริการ  
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             7)  กรณีเป็นฟองน�้า  ควรจัดท�าหีบห่อแยกเป็นชิ้นๆ  ส�าหรับการใช้งานแต่ละครั้ง

 กรณีทีอ่ปุกรณ์เครือ่งมอืนัน้จะต้องสมัผสักบัผวิหนงัภายนอกของผูใ้ช้บริการโดยตรง การล้างท�าความสะอาด

ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น  เพียงพอในการขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หมดไปแต่หากอุปกรณ์เครื่องมือนั้นต้อง

ใช้ในกิจกรรม เช่น ดูดสิว ตัดผิวหนังรอบเล็บมือ เล็บเท้า อุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้เมื่อผ่านการล้างท�าความสะอาด

แล้ว ต้องได้รับการท�าลายเชื้อก่อนน�าไปใช้กับผู้ใช้บริการคนต่อไปทุกครั้ง

 3.2 วิธีการท�าลายเชื้อสามารถท�าได้ 3 วิธี ได้แก่

  3.2.1  การท�าลายเชื้อด้วย 70% แอลกอฮอล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

   1) ล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือให้เรียบร้อย

   2) เช็ดอุปกรณ์ เครื่องมือให้แห้ง

   3) เชด็ อปุกรณ์ เครือ่งมอืที่ใช้ภายนอกร่างกาย โดยเฉพาะส่วนทีต้่องสมัผสักบัผูใ้ช้บรกิาร

ด้วย 70% แอลกอฮอล์

  3.2.2  การท�าลายเชื้อด้วยวิธีการอบด้วยความร้อนมีขั้นตอนดังนี้

                        1) ล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือให้เรียบร้อย

                        2) น�าอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาอบด้วยความร้อนจนแห้ง

             3.2.3 การท�าลายเชื้อด้วยวิธีการต้มมีขั้นตอนดังนี้

                     1) ล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือให้เรียบร้อย

                    2) ต้มน�้าให้เดือดก่อนแล้วน�าอุปกรณ์และเครื่องมือไปต้ม โดยให้น�้าท่วมอุปกรณ์และ

เครื่องมือทุกชิ้นเป็นเวลานาน 20 นาที

 3.3 เครือ่งใช้ประเภทผ้าต้องไม่ให้มกีารแพร่กระจายเชือ้โรคจากผู้รบับรกิารคนหน่ึงไปสูผู่ร้บับริการคนอืน่ๆ 

ต่อไป  จึงควรมีจ�านวนที่เพียงพอใช้ ไม่เกิดการใช้ซ�้าและมีขั้นตอนการท�าความสะอาด ดังนี้

  3.3.1 ผ้าที่ใช้แล้วต้องท�าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้โดย

             1) แยกผ้าที่ใช้แล้วใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด

             2) น�าไปซักท�าความสะอาด และผึ่งให้แห้งก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่

             3.3.2  วิธีการซักท�าความสะอาด

             1) ใช้อุณหภูมิปกติ โดยไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น 

   2) ซักด้วยน�้าสะอาด 1 ครั้ง เพื่อเป็นการขจัดคราบสกปรกออกก่อน

   3) ซกัด้วยผงซกัฟอก 1–2 ครัง้ เพ่ือการท�าความสะอาดทัง้นีข้ึ้นกบัความสกปรกของผ้า

              4) ซักด้วยน�้าสะอาด 1–2 ครั้ง เพื่อขจัดฟองผงซักฟอกออกจนเห็นว่าหมดฟอง

              5) ผึ่งแดดให้แห้งสนิท

              6) พับและจัดเก็บในตู้เก็บผ้าสะอาดแยกตามประเภท เพื่อรอการน�าไปใช้ครั้งต่อไป
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       3.4  อปุกรณ์ท่ีต้องใช้ร่วมกนั ได้แก่ อ่างอาบน�า้ (Tubs bath) อ่างน�า้วน (Hydrotherapy Tubs & Whirlpool) 

เครือ่งอบไอน�า้(Steam) ห้องอบไอน�า้(Steam room) ห้องอบความร้อนแห้ง(Sauna room) เป็นต้น จ�าเป็นต้องได้รบั

การท�าความสะอาดทันทีหลังการใช้บริการแต่ละครั้งเนื่องจากต้องเตรียมไว้ให้บริการรายต่อไป โดยท�าความสะอาด

ตามขั้นตอน 1 - 4 ดังนี้

  3.4.1 ขั้นตอนที่ 1 เช็ดคราบและรอยเปื้อนออกโดยเฉพาะบริเวณที่ผู ้ใช้บริการนั่ง โดยใช้ 

ผ้าชุบน�้าสะอาดเช็ดเพื่อขจัดคราบและรอยเปื้อนต่างๆออกไป

   1) กรณีเป็นอ่างอาบน�้า (Tubs bath) ต้องปล่อยน�้าออกให้หมดก่อน

   2) กรณีเป็นอ่างน�้าวน (Hydrotherapy Tubs & Whirlpool) หากจะใช้กับผู้ใช้บริการ

รายต่อไปต้องมีการเปลี่ยนน�้าและล้างระบบน�้าเดิมที่ค้างอยู่ในท่อทิ้งให้หมด

   3) กรณีเป็นห้องอบไอน�้าหรือห้องอบความร้อนแห้งต้องมีการท�าความสะอาดทุกครั้ง   

หลังมีผู ้ใช้บริการแต่ละราย เน่ืองจากกรณีผู้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจมีสารคัดหลั่งออกมาท�าให้เกิด 

การแพร่กระจายเชื้อได้โดยที่ผู ้ให้บริการไม่สามารถประเมินและคัดกรองได้ และหลังการให้บริการประจ�าวัน 

ควรท�าความสะอาดหลังทิ้งให้อุณหภูมิห้องอบไอน�้าหรือห้องอบความร้อนแห้ง 

  3.4.2 ขั้นตอนที่ 2 เช็ดถูท�าความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน�้าผงซักฟอกหรือน�้ายาท�าความสะอาด 

ตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ

  3.4.3 ขั้นตอนที่ 3 ขจัดคราบผงซักฟอกโดย

   1) ใช้ผ้าชุบน�้าสะอาดเช็ดจนไม่เห็นคราบผงซักฟอก

   2) หรือใช้น�้าสะอาดล้างฟองผงซักฟอกออกจนหมด

  3.4.4 ขัน้ตอนท่ี 4 เช็ดให้แห้งโดยใช้ผ้าทีส่ะอาดและแห้งเชด็พืน้ผิวทีน่ัง่และบรเิวณโดยรอบให้แห้ง  

จึงให้บริการรายต่อไป

4. ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554)

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ หมวดที่ 2 มาตรฐาน

ของสถานที่ การให้บริการและผู้ให้บริการ  ส่วนที่ 1 มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพให้มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

และต้องจัดการดูแลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ของสถานประกอบการฯ  

การจัดการระบายอากาศ การจัดการของเสีย การบ�าบัดน�้าเสีย การจัดการน�้าดื่มน�้าใช้ การจัดหาให้มีเครื่องสุขภัณฑ์

ทีเ่พยีงพอ มีการจดัการน�า้ดืม่น�า้ใช้ มกีารจดัการสิง่ปฏกูิลมลูฝอยและน�า้เสยี การจัดหาให้มเีครือ่งสขุภณัฑ์ทีเ่พยีงพอ 

เช่น ห้องอาบน�้า ห้องส้วม ห้องผลัดเปล่ียนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้ารวมทั้งควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน�าโรค 

อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเป็นต้น
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 4.1 การจดัแบ่งสดัส่วนการใช้พืน้ทีข่องสถานประกอบการฯ การจดัสรรพืน้ที่ใช้สอยของสถานประกอบการฯ  

โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้รับบริการต้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลและมีความปลอดภัย  

ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่ของสถานประกอบการฯ ดังนี้

            4.1.1 ภายนอกอาคารมีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารส�าหรับการก�าจัดของ โดยแยกไว้

เป็นสัดส่วนชัดเจน ตลอดจนมีการจัดพื้นที่ส�าหรับการตกแต่งภูมิทัศน์

             4.1.2 ภายในอาคารควรแยกสดัส่วนชดัเจนระหว่างเขตสะอาดกบัเขตปนเป้ือน ตามหลกัสขุาภิบาล

ให้สอดคล้องกบัการจดัพืน้ที่ใช้สอยภายนอกอาคาร โดยจัดแยกเขตพ้ืนทีส่ะอาด คือบรเิวณทีจั่ดไว้เป็นห้องหรอืพืน้ที่

ส�าหรบัให้บรกิาร รวมทัง้เป็นห้องส�าหรับจดัเกบ็ผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ต่างๆ จ�าเป็นต้องมกีารรกัษา

ความสะอาด การจดัวางเป็นระเบยีบเรียบร้อยมกีารตรวจสอบสภาพการใช้งาน เขตพืน้ทีป่นเป้ือนเป็นบรเิวณ อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ เครื่องผ้าท่ีใช้งานแล้วต้องจัดแยกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคาร  

เป็นพื้นที่ตั้งพักถุงหรือถังบรรจุมูลฝอยและผ้าเปื้อน

 4.2 การจัดการระบายอากาศ สถานประกอบการฯ จะต้องค�านึงถึงการระบายอากาศท้ังภายในและ 

ภายนอกอาคารให้มีการหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ตามหลักวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ซึ่งก�าหนดเบื้องต้น 

ไว้ถึงการระบายอากาศที่ดี ต้องมีการถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ได้ระหว่าง  6-12 รอบ/ชั่วโมง การจัดการระบายอากาศ

มีแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

              4.2.1. การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ดูแลของวิชาชีพเฉพาะหรือช่างผู้ช�านาญการ ต้องจัดให้มีระบบการบ�ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม�่าเสมอ

              4.2.2. ระบบปรับอากาศแบบหน่วยกลาง  (Central Air Condition System)

                    1) หลีกเลี่ยงการตั้งหอระบายอากาศความร้อน (Cooling Tower) ในบริเวณที่ 

อาจพ่นละอองน�้าไปถูกผู้คนได้ ซึ่งควรดูทิศทางลมด้วย

                    2) ไม่ติดช่องท�าอากาศบริสุทธิ์  (Fresh Air Grille) ใกล้บริเวณที่ตั้งหอระบายอากาศ

ความร้อน (Cooling Tower)  

                    3) การท�าความสะอาดต้องด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอเดือนละครั้งแต่ต้องพิจารณา 

ด้วยว่าปริมาณฝุ่นรวมท้ังชั่วโมงการใช้งานมากน้อยเพียงใด อาจด�าเนินการล้างท�าความสะอาดให้เร็วขึ้นได้  

ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยควรด�าเนินการดังนี้

   - ถอดหน้ากากของช่องลม 2 ช่อง (ช่องปล่อยลมเย็นออกกับช่องรับลมย้อนกลับ)   

ซึ่งจะพบอยู่บนฝ้าเพดานภายในห้องมาล้างท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาดและผงซักฟอก

   - ถอดแผ่นกรอง (Filter) ซึ่งจะอยู่ที่ช่องรับลมย้อนกลับออกมาล้างด้วยน�้าสะอาด   

โดยสังเกตว่าจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านเดียวให้ฉีดด้วยน�้าที่ด้านตรงข้าม เพื่อให้ฝุ่นหลุดออก
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             4.2.3 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ต้องได้รับการบ�ารุงรักษาและดูแล  

การท�าความสะอาด  ต้องด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอเช่นกัน  โดยควรด�าเนินการ  ดังนี้   

   - ถอดหน้ากากแอร์ออก  ล้างท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาดและผงซักฟอก

   - ถอดแผ่นกรอง (Filter) ซึ่งอยู่ถัดเข้าไปจากหน้ากากออกมาฉีดล้างด้วยน�้าสะอาด  

โดยสังเกตว่าต้องฉีดน�้าที่ด้านตรงข้ามกับที่ฝุ่นเกาะเพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมา

           4.2.4 ในพื้นที่เปิดโล่งไม่ตั้งวางอุปกรณ์ เครื่องมือ ปิดกั้นช่องทางผ่านของลมธรรมชาติ

           4.2.5 ในอาคารหรอืห้องที่ไม่มรีะบบระบายอากาศ  ควรเปิดหน้าต่างให้มกีารถ่ายเทอากาศได้สะดวก

หรือติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่สามารถระบายอากาศได้เหมาะสมกับพื้นที่ห้องและมีการถ่ายเทอากาศบริสุทธ์ิ 

ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด (ระหว่าง 6-12 รอบ/ชั่วโมง)

           4.2.6 ดูแลรักษาความสะอาดช่องทางการระบายอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ ส�าหรับ 

การหมุนเวียนอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้

 4.3 การจัดการของเสีย จากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อก�าหนดตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยเรือ่งการก�าหนดสถานทีเ่พ่ือสขุภาพหรอืเสรมิสวยฯ น้ัน ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องมีความ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และต่อสังคมที่ต้องรับผลกระทบ จึงควรมีการด�าเนินการ การจัดการมูลฝอย ดังต่อไปนี้

              4.3.1 การจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ส�าหรับจัดการมูลฝอย ให้มีจ�านวนเพียงพอ

และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ได้แก่

               1) อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส�าหรบัเกบ็รวบรวม ได้แก่ ท่ีตกัผงแบบมฝีาปิด ไม้กวาดและไม้ดนัฝุน่

               2) ถุงรองรับมูลฝอยใช้ส�าหรับสวมลงในถังมูลฝอย

               3) ถังส�าหรบับรรจุหรือกกัเกบ็มลูฝอย ซ่ึงต้องมฝีาปิดได้อย่างมิดชดิและควรเป็นฝาลักษณะ

เปิด–ปิด โดยการใช้เท้า

               4) วสัดอุืน่ๆทีจ่�าเป็นในการเกบ็รวบรวมมลูฝอย เช่น เชอืกส�าหรบัมดัผกูปากถงุเมือ่ต้องการ

เก็บถุงมูลฝอยเป็นต้น

                   5) อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส�าหรับผู้เก็บมูลฝอย ได้แก่ ถุงมืออย่างหนา ผ้ายางกันเปื้อน  

หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย เป็นต้น

              4.3.2  มีการคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อยเป็น 4 ประเภท ดังนี้

                   1) มูลฝอยอันตราย

   - มูลฝอยอันตรายชนิดไม่มีคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส�าอางที่เหลือใช้ สารเคมี  

หรือภาชนะบรรจุสารเคมี  กระป๋องอัดสเปรย์ กล่องโฟม  เป็นต้น

   - มูลฝอยอันตรายชนิดมีคม ได้แก่ ใบมีดโกน เศษแก้วแตก วัสดุมีคมเป็นต้นซึ่งต้องใช้

ภาชนะบรรจุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุของของมีคม
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                   2) มูลฝอยมีค่า (Recycle) เช่น กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก ที่ใช้งานไม่ได้

ต้องก�าจัดทิ้งเป็นต้น

                   3) มูลฝอยเศษอาหาร เป็นมูลฝอยที่เหลือจากการรับประทาน

                   4) มูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยอื่นๆที่ไม่เข้าพวกที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น ถุงพลาสติก 

ใส่อาหารรวมทั้งเมล็ดและเปลือกผลไม้ เป็นต้น

            4.3.3 ต้องจัดให้มีบริเวณพื้นที่ส�าหรับพักเก็บชั่วคราว กรณีไม่สามารถก�าจัดทิ้งได้ภายใน 1 วัน 

ซึ่งพื้นที่ส�าหรับพักเก็บต้องมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์กัดแทะหรือคุ้ยเขี่ยได้

  4.3.4 ต้องมีการบริหารจัดการที่จ�าเป็น  ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้

                   1) ควรล้างท�าความสะอาดภาชนะบรรจุมูลฝอยทุกวัน  โดยใช้น�้าสะอาดและผงซักฟอก  

แล้วผึ่งแดดให้แห้งก่อนน�ามาใช้อีกครั้ง

                   2) ควรดแูลรักษาความสะอาดพ้ืนทีบ่ริเวณพักเก็บมลูฝอยให้สะอาดทกุวนัและอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ พื้นผิวเรียบไม่ช�ารุดเป็นหลุมขรุขระ ไม่มีน�้าขังและไม่มีช่องทางให้สัตว์กัดแทะเข้ามาคุ้ยเขี่ยได้

                   3) ประสานกับราชการส่วนท้องถิ่นในการก�าจัดมูลฝอยของสถานประกอบการให้มีรอบ

ของการก�าจัดที่สม�่าเสมอทุกวัน

 4.4 การบ�าบดัน�า้เสยี ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่44 (2538) ซึง่ออกตามความในพรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระบุให้อาคารสถานบริการจะต้องจัดให้มีระบบการระบายน�้าและระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ในการปรับปรุงน�้าเสียจากอาคารให้เป็นน�้าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้ง 

การตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้ง ก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน�้าทิ้งจะต้องถูกด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ โดยมีตัวชี้วัด

คณุภาพทีส่ามารถยืนยัน ความปลอดภยัของน�า้ท้ิงจากสถานประกอบการจงึควรด�าเนนิการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

 4.5 การจัดการน�้าด่ืมน�้าใช้ สถานประกอบการฯ จ�าเป็นต้องดูแลและจัดการให้มีน�้าดื่มน�้าใช้ที่สะอาด  

โดยค�านึงถึงข้อก�าหนดของมาตรฐานน�้าสะอาดและปลอดภัย ส�าหรับให้บริการทั้งพนักงานและผู้รับบริการ  

โดยต้องมีระบบการจัดการ ดังนี้

         4.5.1 ผู ้ประกอบการต้องเลือกแหล่งที่มาของน�้าที่น�ามาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริ โภค 

ในสถานประกอบการ จากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและระบบขนส่งที่สะอาดและปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือได้ 

ภายในประเทศ  เช่น ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ (อย.) เป็นต้น

         4.5.2 บริเวณที่จัดให้เป็นพื้นที่บริการน�้าดื่ม  ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นเขตสะอาดไม่ปะปนหรือ

อยู่ใกล้บริเวณที่เป็นเขตปนเปื้อน



PB110

         4.5.3 ป้องกันการปนเปื้อนจากระบบท่อส่งน�้ารั่วแตก (น�้าเสียซึมเข้าท่อน�้าสะอาด) โดย 

                1) เดินท่อให้แยกห่างจากกัน

                2) ทาสีให้เห็นความแตกต่าง

                3) ท�าเครื่องหมายก�ากับไว้ชัดเจน

         4.5.4 ต้องจัดให้มีภาชนะที่สะอาด ส�าหรับรองรับน�้าเพื่อการดื่มกิน เช่น กระบอกพลาสติก แก้วน�้า  

หรือกรวยกระดาษ เป็นต้น อย่างเพียงพอส�าหรับการดื่มต่อคนต่อครั้ง  โดยไม่ให้มีการใช้ซ�้า

          ข้อแนะน�าส�าหรับการจัดน�้าดื่ม

                1) น�้าดื่มที่มีคนดื่มมากๆควรเป็นก๊อกน�้าพุเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแก้วที่ใช้รองน�้า

                2) อุณหภูมิของน�้าดื่มควรอยู่ที่ 40–80 องศาฟาเรนไฮท์และดีที่สุดคือ 40–50 องศา

ฟาเรนไฮท์

  4.5.5 ต้องควบคุมให้มีการล้างท�าความสะอาดภาชนะบรรจุทั้งที่เป็นประเภทแบ่งบรรจุ ได้แก่  

แกลลอนหรือขวด เป็นต้นและภาชนะบรรจุที่ใช้ดื่ม ได้แก่ แก้วหรือกระบอกพลาสติก ซึ่งสามารถน�ามาใช้ได้อีกนั้น  

ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

 4.6 การจัดหาให้มีเครื่องสุขภัณฑ์ที่เพียงพอ ห้องอาบน�้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ที่สะอาด ตู้เก็บเส้ือผ้าควรแยกส่วนชายหญิง มีการดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จ�านวนโดยเฉพาะ 

ห้องส้วมขึ้นอยู่กับจ�านวนคนใช้งาน ซึ่งต้องเพียงพอส�าหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการพิจารณาตามหลักสุขวิทยาและ 

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

  4.6.1 จ�านวนห้องส้วมที่เพียงพอให้บริการและแยกส่วนชายหญิงไม่ใช้ปะปนกัน

  4.6.2  มขีนาดพืน้ทีก่ว้างขวาง เพียงพอในการจดัสิง่อ�านวยความสะอาดอืน่ เช่น อ่างล้างมอื เป็นต้น

         4.6.3 ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาด ตู้เก็บเสื้อผ้า ควรแยกส่วนชายหญิง มีการดูแลที่สะอาดถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย

         4.6.4 การควบคมุพาหะน�าโรคอย่างถกูหลกัสขุาภบิาล การทีเ่ราจะสามารถป้องกนัและควบคมุแมลง 

และสัตว์น�าโรคเราจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมชาติและวิธีน�าโรคของสัตว์ดังกล่าวเสียก่อน เพื่อหาวิธีควบคุม 

การแพร่พันธุ์

                4.6.4.1 การควบคุมแมลง

   1) แมลงวัน :โรคที่น�ามาสู่คน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร

    วิธีควบคุมก�าจัด

    - ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

    - ก�าจัดตัวอ่อนและดักแด้

    - ก�าจัดตัวแก่

    - ป้องกันไม่ให้สามารถมาตอมอาหารได้
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   2) แมลงหวี่ : โรคที่น�ามาสู่คน ได้แก่ เยื่อบุตาอักเสบ ริดสีดวงตาและคุดทะราด

    วิธีควบคุมก�าจัด

    - ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

    - ก�าจัดตัวอ่อนและดักแด้

    - ก�าจัดตัวแก่

    - ป้องกันไม่ให้มาตอมบาดแผลและลูกตา

               3) แมลงสาบ :โรคที่น�ามาสู่คน คือ โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไข้ไทฟอยด์

        วิธีควบคุมก�าจัด  

    - ก�าจัดแหล่งอาศัย

    - ท�าลายไข่

    - ก�าจัดตัวแก่

    - ป้องกันไม่ให้มาไต่ตอมอาหารและภาชนะใส่อาหาร

   4) ยุง : โรคที่น�ามาสู่คน คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง 

โรคมาลาเรีย

               วิธีควบคุมก�าจัด

    - ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ไข่และลูกน�้า โดยใช้ทรายอะเบสใส่ในภาชนะกักเก็บ

น�้าเลี้ยงลูกน�้าแมลงปอและเลี้ยงปลา

    - ท�าลายยุงโดยใช้เครื่องดัก

    - ป้องกันยุงกัด

             4.6.4.2 การควบคุมสัตว์น�าโรค

              1) หนู : โรคที่น�ามาสู่คน ได้แก่ โรคพยาธิ โรคอาหารเป็นพิษ โรคเลปโตสไปโรซีส  

กาฬโรค  โรคไข้รากสาดใหญ่

                วิธีควบคุมก�าจัด

    - ก�าจัดแหล่งอาศัย

    - ก�าจัดแหล่งหาอาหาร

    - ก�าจัดตัวหนู  ได้แก่  ใช้กับดัก  ยาเบื่อ  เลี้ยงแมว

    - ก�าจัดหมัดหนู  ได้แก่  ก�าจัดตัวหนู  จัดสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย
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การจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย 

 ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพควรมีการให้บริการด้านสุขภาพให้แก่ลูกค้าและผู้ให้บริการในด้าน 

การป้องกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 

 1. การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

  1.1 มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างาน เพื่อจัดให้คนงานท�างานให้เหมาะสมกับงานที่ท�าเพ่ือ 

หลีกเลี่ยงการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

  1.2  มีการตรวจสขุภาพอนามัยคนงานเป็นระยะๆ หลงัจากที่ได้ท�างานไปแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการค้นหา

โรคแต่เนิ่นๆ และรักษาได้ทันท่วงที

  1.3 มกีารให้สขุศกึษา สวสัดกิารแก่เจ้าหน้าท่ีและคนงานทีเ่กีย่วข้องอาจในรปูของการจดัการอบรม 

เอกสาร โปสเตอร์ หรือการจัดนิทรรศการก็ได้

  1.4 มีการให้ภูมิคุ ้มกันโรคแก่เจ้าหน้าที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่น การฉีดวัคซีนไวรัส 

ตับอักเสบชนิดบี

  1.5 มีโครงการในเรือ่งโภชนาการแก่ผูป้ระกอบการเพือ่คนงานจะได้รับประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์

  1.6 มีบริการด้านสวัสดิการ เช่น ให้มีการพักผ่อนหย่อนใจ และการบริการ สวัสดิการด้านอื่นๆ

 2. การรกัษาพยาบาลและการส่งต่อ ต้องมีการปฐมพยาบาลในกรณีทีผุ่ป้ฏบิตังิานได้รบัอบุตัเิหตกุ่อนส่งต่อ

เพื่อรักษา

 3. การฟ้ืนฟสูภาพ ควรมกีารประเมนิสภาวะสขุภาพผูป้ฏบิตังิานทีห่ายเจบ็ป่วยแล้ว เพือ่ดวู่าเขามคีวามสามารถ

และเหมาะสมจะให้บริการได้มากน้อยเพียงใด

 4. การบันทึกระเบียนรายงาน สถานประกอบการควรจัดให้มีการรวบรวมรายงานและสถิติเกี่ยวกับ 

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานเช่น สถิติการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน

 5. การจัดบุคลากรบริการสุขภาพ อย่างน้อยควรจัดให้เพียงพอต่อการด�าเนินการดังต่อไปนี้

  - ปฐมพยาบาลและรักษาในกรณีรีบด่วน และกรณีเกิดอุบัติเหตุจัดส่งไปรักษาต่อได้

             - ตรวจสุขภาพตามกฎหมาย

             - เก็บรวบรวมสถิติ รายงานต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงาน

 หากสถานประกอบการฯ สามารถด�าเนินการได้ตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น   

และมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับก็จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานประกอบการฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสูงสุด อีกทั้ง 

ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ

 การให้บริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพนั้น เป็นการใช้ศาสตร์ต่างๆ 

เพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีน�้าเป็นองค์ประกอบหลักร่วมกับการให้บริการอื่นๆ โดยเฉพาะ 

การนวดเพื่อสุขภาพ ส�าหรับการให้บริการจะมีหลายลักษณะ ได้แก่ การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ  

การนวดเพื่อสุขภาพ การใช ้น�้ ามันหอมระเหย อาหาร และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ และการดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้าและเส้นผม  

ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

6
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การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ

 ความรู้พื้นฐานของน�้าและสุขภาพ

 น�้าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญย่ิงยวดของชีวิตทุกชีวิต ในร่างกายของคนมีน�้าเป็นส่วนประกอบสูงถึง 75% 

กระจายอยู่ภายในเซลและระหว่างเซล เน้ือเย่ือและอวยัวะทัว่ร่างกายโมเลกลุของสารต่างๆ ในร่างกายมรูีปร่างลกัษณะ

และท�างานภายใต้อทิธพิลของน�า้ทีห้่อมล้อมอยูป่ฏกิริิยาทัง้หลายในร่างกายต้องเกดิขึน้ในน�า้ และต้องอาศยัน�า้ส�าหรบั

การขนส่งอาหารหรือของเสียต่างๆ

 สมดุลของน�้าภายในร่างกาย

 ร่างกายจะสูญเสียน�้าส่วนหน่ึงออกไปทุกวันโดย มีการสูญเสียไปทางปัสสาวะวันละประมาณ 1 ลิตรครึ่ง  

สูญเสียทางผิวหนังเป็นเหงื่ออีกประมาณวันละ 480 ลบ.ซม. ทางลมหายใจ 240 ลบ.ซม. และสูญเสียไปพร้อมกับ

อุจจาระวันละ 60 ลบ.ซม. ดังนั้นร่างกายจึงสูญเสียน�้าออกไปรวมทั้งสิ้นวันละประมาณ 2,400 ลบ.ซม. และจ�าเป็น

ต้องได้รบัน�า้เข้าไปทดแทนในปริมาณทีเ่ท่ากนักจิกรรมในชวีติประจ�าวนั ความเจบ็ป่วย ตลอดจนอณุหภมูแิละความช้ืน

ของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการปริมาณการสูญเสียน�้าของร่างกาย หากเป็นไข้หรืออากาศร้อนและชื้นมากร่างกาย 

จะเสียน�้ามากขึ้นและต้องการน�้ามากขึ้น

 ร่างกายได้รับน�้าจากอาหารและการกระบวนการย่อยสลายประมาณคร่ึงหนึ่งของน�้าที่สูญเสียไปในแต่ละวัน 

และเราต้องดื่มน�้าเพิ่มอีกครึ่งหน่ึงหรือวันละ 1,200 ลบ.ซม.เพื่อให้เกิดสมดุล อย่างไรก็ดีเราควรดื่มน�้ามากกว่านี้ 

เพื่อป้องกันการขาดน�้า การดื่มน�้ามากๆ ไม่ค่อยเป็นอันตรายเพราะร่างกายสามารถขับส่วนเกินออกทางไตได้โดยง่าย 

หากไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ หรือโรคไต

 การท�างานของร่างกายทุกอย่างต้องอาศัยน�้าอย่างพอเพียง น�้าเป็นส่วนประกอบภายในเซลและหุ้มอยู ่

โดยรอบเซล สัดส่วนที่เหมาะสมของน�้าภายในและภายนอกเซล ความส�าคัญมากต่อการท�างานของเยื่อหุ้มเซล 

ซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมการดูดซึมแลกเปลี่ยนน�้าและสารต่างๆ อย่างเหมาะสมเนื้อเยื่อในอวัยวะทุกชนิดต้องท�างาน 

ในสภาพแวดล้อมที่เป็นของเหลว ตราบใดที่เราดื่มน�้าอย่างพอเพียง ทุกส่วนของร่างกายจะสามารถท�างานได ้

ด้วยประสิทธิผลสูงสุด หากเราดื่มน�้าไม่พอก็จะเกิดภาวะ “ร่างกายแล้งน�้า” อวัยวะทุกระบบจะไม่สามารถท�างาน 

ได้เป็นปกต ิแต่ร่างกายจะมกีลไกทีล่ดความเสยีหาย จะสงวนน�า้ไว้ใช้ส�าหรบัเน้ือเย่ือและอวยัวะทีม่คีวามส�าคญัยิง่ยวด

ต่อการด�ารงชีวิตเท่านั้น และปล่อยให้เนื้อเยื่อที่ไม่ส�าคัญขาดแคลนน�้าไป
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 ภาวะขาดน�้าในร่างกาย

 น�้าเป็นตัวควบคุมการท�างานของร่างกาย เมื่อร่างกายขาดน�้าจะแสดงอาการต่างๆ เช่น รู้สึกอ่อนเพลีย 

หงุดหงิด หรือ เศร้าหมอง รวมทั้งรู้สึกอยากดื่มเครื่องดื่ม กาแฟ ชา หรือน�้าอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์     

เมื่อร่างกายขาดน�้าเรื้อรังเป็นเวลานานๆ จะท�าให้เกิดความผิดปกติของสุขภาพได้หลายอย่าง เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ 

กระเพาะอกัเสบ ความดนัโลหิตสงู จกุเสยีด ปวดตามข้อ อ่อนเพลยีเรือ้รงั คนเราควรดืม่น�า้ให้พอเพียง  เพ่ือป้องกนั

ปัญหาจากการขาดน�้า ความรู้สึกคอแห้งกระหายน�้าไม่ใช่ความรู้สึกที่ไวที่แสดงว่าร่างกายขาดน�้า เพราะกว่าจะรู้สึก

คอแห้งนั้น ร่างกายขาดน�้าค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้ขาดน�้าคนเราจึงควรจิบน�้าเสมอๆ โดยไม่รอ 

ให้รู้สึกกระหายน�้าก่อน

 วิธีดูว่าเราดื่มน�้าพอหรือไม่คือดูสีปัสสาวะ หากร่างกายได้รับน�้าพอเพียงปัสสาวะจะใสหรือมีสีเหลืองจางๆ 

เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ น�้าอัดลมและแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์เร่งให้ไตขับปัสสาวะมากขึ้น ดังนั้นการดื่มเครื่องดื่ม

เหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยให้ร่างกายได้รับน�้ามากขึ้นแล้วยังกลับซ�้าเติมให้ร่างกายขาดน�้ามากขึ้น การดื่มน�้าธรรมดา

หรือน�้าผักผลไม้ จะช่วยให้ร่างกายมีน�้าอย่างพอเพียงได้ดีที่สุด

 การใช้น�้าภายนอกร่างกาย

 นอกจากคนเราจะต้องดื่มกินน�้าเข้าไปในร่างกายเพ่ือให้การท�างานของเซลและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

เป็นปกต ิแล้วคนเรายงัจ�าเป็นต้องใช้น�า้ภายนอกร่างกายเพ่ือบ�ารงุสขุภาพด้วย คนไทยแต่ละคนต้องการใช้น�า้ส�าหรบั

กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันราววันละ 200 ลิตร ส�าหรับอาบท�าความสะอาดร่างกาย และช�าระล้างสิ่งของต่างๆ

ทั้งในบ้านและนอกบ้าน การอาบน�้าฝักบัวหนึ่งคร้ังจะใช้น�้าประมาณ 20 ลิตรต่อคน การอาบน�้าในอ่างจะใช้น�้า 

ถึง 110 ลิตร

 การอาบน�้าบ่อยๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะร่างกายก�าจัดพิษออกทางต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง โลหะหนัก 

เช่น สารตะกัว่ถกูขบัออกจากร่างกายด้วยวธิน้ีี แม้การขับเหงือ่จะเกดิข้ึนอยู่ตลอดเวลา แต่เราจะรูส้กึเม่ืออากาศร้อน

หรือมีกิจกรรมทางกายมาก และอาจถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหากเราไม่อาบน�้า หรือสวมใส่เส้ือผ้า 

ที่ใช้แล้วไม่ได้ซัก การใช้น�้าท�าความสะอาดบ้านเรือนจะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ และท�าให้อากาศบริสุทธิ์  

ป้องกันโรค และท�าให้ร่างกายสดชื่น ใจสงบและมีสุขภาพดี  ปริมาณไอน�้าในอากาศหรือความชื้นก็มีผลต่อสุขภาพ

ของร่างกาย อากาศแห้งจัดจะมีประจุไฟฟ้าลบน้อย ซึ่งมีผู้ศึกษาพบว่าท�าให้เกิดความรู้สึกซึมเศร้าและเจ็บป่วยง่าย 

บริเวณที่มีน�้าพุ น�้าตกหรือบ่อน�้า หรือล�าธารจะมีปริมาณไอน�้าและประจุไฟฟ้าลบมาก ท�าให้บรรยากาศสดชื่น  

อารมณ์แจ่มใส
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 คุณสมบัติทางกายภาพของน�้า

 น�้ามีคุณสมบัติทางกายภาพหลายประการที่น�ามาใช้ประโยชน์ส�าหรับสุขภาพได้โดยเฉพาะในขณะคนเรา 

ลงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน�้า เช่น อาบแช่ ว่ายน�้าหรือบริหารร่างกายในน�้า คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ 

  แรงดันของน�้า บริเวณท่ีผิวน�้ามีแรงดันเท่ากับแรงดันบรรยากาศปกติ ลึกลงไปใต้ผิวน�้า 

จะมีแรงดันน�้ากระจายออกไปในทุกทิศทาง ย่ิงลึกมากจะมีแรงดันมากขึ้น ขณะคนแช่อยู่ในน�้า แรงดันของน�้า 

ต่อทรวงอกจะท�าให้ต้องออกแรงหายใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยบริหารกล้ามเน้ือหายใจให้แข็งแรง นอกจากนี้ 

ยังช่วยท�าให้เลือดและน�้าเหลืองไหลเวียนได้สะดวกขึ้น

  แรงพยุง ขณะวัตถุอยู่ในน�้า จะมีแรงดันให้วัตถุลอยขึ้นจากน�้า วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน�้า

จะลอยน�้า วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน�้าจะจมน�้า ร่างกายของคนเรามีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.974 ดังนั้น 

เม่ือลงไปแช่อยู่น�้าทั้งตัวจะลอยปริ่มๆ น�้า แรงพยุงท�าให้น�้าหนักตัวของคนที่ลงไปแช่น�้าลดลง ซึ่งมีประโยชน์ 

มากส�าหรบัผูส้งูอาย ุหรอืมปัีญหาสขุภาพต่างๆ เช่นอ้วน น�า้หนักตวัมาก มีปัญหาเรือ่งกระดกูและข้อ หรอืเป็นอมัพาต 

เพราะขณะอยู่ในน�า้ตวัจะเบาและสามารถเคลือ่นไหว ออกก�าลงัหรอืบรหิารร่างกายได้ง่ายกว่าบนบก และมคีวามปลอดภยั

มากกว่า

  แรงต้านทานของน�้า วัตถุต ่างๆ จะเคลื่อนที่ ในน�้าได้ยากกว่าในอากาศเนื่องจากในน�้า 

มีความหนาแน่นกว่าอากาศ และมีความหนืดเหนียว ท�าให้เกิดแรงต้านทานต่อการเคลื่อนไหวสูงกว่า ขณะท่ี 

คนแช่อยู่ในน�้าจะเคลื่อนไหวได้ช้า แรงต้านทานของน�้ามีประโยชน์ส�าหรับใช้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ขณะออกก�าลังกายในน�้า

ผลทางสรีรวิทยาของน�้า

 สรีรวิทยา คือการศึกษาเกี่ยวกับการท�างานของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การไหลเวียน

โลหิต และอื่นๆ เมื่อร่างกายสัมผัสกับน�้า เช่น ขณะอาบน�้า หรือลงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน�้า เช่น ขณะแช่น�้า 

จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งหลายอย่างท�าให้เกิดผลดี สามารถน�ามาประยุกต์ใช้บ�าบัด

รกัษา การศกึษาปฏกิริยิาของร่ายกายต่อน�า้ จงึเป็นประโยชน์ส�าหรบัการศกึษาวารบี�าบดั เพราะจะท�าให้เข้าใจสรรพคณุ 

ประโยชน์และอันตรายของการใช้น�้าเพื่อสุขภาพได้ดีขึ้น



119119

 ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการศึกษาผลทางสรีรวิทยาของการถ่ายเทความร้อนจากน�้าสู่ร่างกาย ผลการศึกษา 

ถูกน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับ วิธีการใช้น�้าร่วมกับความร้อนเพื่อการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูโรคหลายชนิด นอกจาก 

จะมีประโยชน์ส�าหรับประยุกต์ใช้ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ความรู้เหล่านี้นับว่ามีประโยชน์ที่ช่วยอธิบาย

ให้เข้าใจสรรพคุณต่างๆของวารีบ�าบัดและการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีการใช้ความร้อนร่วมกับน�้าในการรักษาโรคต่างๆ 

ได้ดีขึ้นด้วย

 คนและสตัว์เลอืดอุน่ต้องควบคมุอณุหภมูิในร่างกายให้คงทีต่ลอดเวลา โดยมศูีนย์ควบคมุอณุหภมูขิองร่างกาย

อยู่ที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งจะควบคุมให้ร่างกายคนมีอุณหภูมิอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส  

หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ หากอุณหภูมิของร่างกายสูงหรือต�่ากว่าน้ีจะเกิดความผิดปกติของระบบอวัยวะต่างๆ  

และหากมากพอเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 ปกติในร่างกายคนเรามีความร้อนเกิดข้ึนมากและต้องระบายออกเพ่ือป้องกันมิให้อุณหภูมิสูงเกินไป  

ร่างกายก�าจัดความร้อนโดยอาศัย การพาความร้อน เป็นกลไกหลัก ความร้อนที่เกิดขึ้นในร่างกายจะถ่ายเทสู่เลือด

ซึ่งถูกพาไปสู่ผิวหนังโดยระบบไหลเวียนโลหิต แล้วถูกระบายออกจากร่างกายโดยการขับเหงื่อ ขณะเหงื่อระเหย 

เป็นไอน�้าจะพาความร้อนแฝงออกจากร่างกายไปด้วยนอกจากการขับเหงื่อ ร่างกายจะระบายความร้อนออกไป 

อีกส่วนหนึ่งโดยทางลมหายใจด้วย

 หากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมหนาวเย็นมาก ร่างกายจะลดการสูญเสียความร้อนโดยการหดตัวของหลอดเลือด 

ที่ผิวหนังทั่วร่างกายท�าให้มีเลือดพาความร้อนไปสู่ผิวหนังน้อย ในทางตรงกันข้ามหากอากาศภายนอกร้อนอบอ้าว 

ร่างกายจะพยายามระบายความร้อนออกไปให้มากขึน้โดยการขยายหลอดเลอืดทีผ่วิหนัง และมกีารสร้างเหงือ่มากขึน้ 

เพื่อควบคุมให้อุณหภูมิในร่างกายเป็นปกติ

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะอาบแช่น�้าร้อนและน�้าเย็น

 ขณะคนลงไปอาบแช่อยู่ในน�้าร้อนหรือน�้าเย็น ร่างกายก็ยังจ�าเป็นที่จะต้องควบคุมให้อุณหภูมิภายใน 

คงท่ีเสมอ หากน�้ามีอุณหภูมิพอดีพอดี คือระหว่าง 33 - 35 องศาเซลเซียส จะเกิดความสมดุลของการถ่ายเท 

ความร้อนระหว่างร่างกายกับน�้า คือร่างกายไม่ได้รับหรือสูญเสียความร้อนจากน�้า แต่หากน�้ามีอุณหภูมิเย็นกว่านี้  

จะเกิดการสูญเสียความร้อนจากร่างกายรวดเร็ว และร่างกายต้องพยายามสงวนความร้อนไว้โดยควบคุม 

ให้หลอดเลือดตามผิวหนังหดตัวเล็กลง มีเลือดไปเลี้ยงน้อย การหดตัวของหลอดเลือดทั่วร่างกายเวลาแช่น�้าเย็นนี้ 

นอกจากจะท�าให้ร่างกายสูญเสียความร้อนน้อยแล้ว ยังมีผลท�าให้เลือดไหลกลับไปสู่หัวใจมากข้ึนและท�าให ้

อัตราชีพจรช้าลงด้วยหากแช่น�้าเย็นจัดมากร่างกายจะสูญเสียความร้อนมากข้ึน จะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อ 

เพื่อสร้างความร้อนมาทดแทนเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในไว้ไม่ให้ต�่ากว่า 37 องศาเซลเซียส

สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
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 ในทางตรงกันข้ามเมื่ออาบแช่น�้าอุ่นที่อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ร่างกายจะระบายความร้อนออก 

ได้ยากข้ึน เม่ือแช่ในน�้าอุ่น 36-37 องศาเซลเซียส เส้นเลือดบริเวณผิวหนังจะขยายตัวเพ่ือระบายความร้อนออก 

ให้ได้มากขึน้ การขยายตวัของหลอดเลอืดตามผวิหนงันีม้ผีลท�าให้มเีลอืดคัง่อยูต่ามผวิหนงัมาก เลอืดไหลกลบัสูห่วัใจ

น้อยลง ท�าให้หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้น และมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ น้อยลง สมองและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 

จะได้รับเลือดและออกซิเจนน้อยลง ท�าให้ง่วงซึม ระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจะไม่ค่อยตื่นตัว การแช่น�้า

อณุหภมิูสงูเป็นเวลานานจนร่างกายได้รบัความร้อนมากเกนิไปอาจท�าให้เป็นลมเพราะสมองได้รบัเลอืดไม่พอเพยีงได้

 การแช่น�า้ร้อนท�าให้ความตงึตวัของกล้ามเน้ือลดลง ร่างกายกระปรกกระเปลีย้ และออกก�าลงักายไม่ค่อยไหว 

แต่กล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายจะสามารถยืดเหยียดได้มาก และช่วยลดอาการเกร็งที่ท�าให้เกิดความปวดเมื่อยต่างๆ ได้ดี

 ด้วยคุณลักษณะในการเก็บสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีและผลต่อสรีรวิทยาจากความร้อน 

ของน�้าและไอน�้า ดังกล่าวข้างต้น น�้าจึงเป็นสารที่มนุษย์น�ามาใช้ส�าหรับน�าความร้อนหรือความเย็นให้กับร่างกาย 

เพื่อการบ�าบัดรักษาด้วยวิธีต่างๆ กัน เช่น การประคบร้อน การอาบแช่ในน�้าร้อน หรือการอบไอน�้าร้อน เป็นต้น  

ในทางตรงกันข้ามคุณสมบัติของน�้าก็สามารถใช้ส�าหรับระบายความร้อนให้ร่างกายเพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่น

เดยีวกัน เช่น การประคบเยน็เพือ่ห้ามเลอืด การเชด็ตวัเพือ่ลดอาการไข้ การอาบแช่น�า้เยน็เพือ่กระตุน้ระบบประสาท 

การอาบน�า้เยน็เพือ่ระบายความร้อน รวมทัง้ช่วยระบายความร้อนในขณะออกก�าลงักายในน�า้ และใช้รักษาหรอืป้องกนั

อันตรายจากความร้อนเมื่อออกก�าลังกาย ฝึก หรือท�างานในวันที่มีอากาศร้อนจัดได้

 การใช้น�า้ร้อนและเยน็ทีผ่วิหนังจะมปีระโยชน์ในหลายกรณี การประคบเยน็ช่วยห้ามเลอืดลดอาการปวดหลงั

การบาดเจ็บ เพราะท�าให้ผิวหนังชารู้สึกเจ็บน้อยลง ลดอาการเลือดคั่ง ป้องกันการบวมหลังการเคล็ด หรือฟกช�้า  

ลดการอักเสบ ลดการปวดข้อ และการคั่งที่สมอง ส่วนความร้อนสามารถใช้ลดอาการเจ็บปวด กระตุ้นการขับเหงื่อ 

การไหลเวยีนของโลหติเฉพาะที ่ลดการเกรง็ของกล้ามเนือ้ ช่วยอาการปวดข้อและกล้ามเนือ้ และลดการค่ังของเลอืด

ในทรวงอกและไซนัส

 ปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อใบหน้าสัมผัสน�้า

 เมือ่สตัว์ทีม่กีระดกูสนัหลงัด�าน�า้หรอืโดนน�า้สมัผสัใบหน้าจะมกีารเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาเป็นล�าดบัต่อเนือ่ง 

คือ กลั้นหายใจ หัวใจจะเต้นช้าลง อัตราชีพจรลดต�่า และมีโลหิตแดงจากหัวใจไปเลี้ยง สมอง ไขสันหลังมากขึ้น  

ในขณะที่มีโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะที่ทนต่อการขาดออกซิเจนได้นานเช่น กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และล�าไส้ น้อยลง  

จากการทดลองในคนพบว่าบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้างจะไวต่อการกระตุ ้นด้วยน�้ามากกว่าที่อื่นๆ  

และยิ่งน�้าเย็นมากเท่าไรก็ยิ่งจะท�าให้ปฏิกิริยามากขึ้นเท่านั้น

 ปรากฏการณ์ของการตอบสนองเมื่อใบหน้าสัมผัสน�้าใช้อธิบายได้ว่าการล้างหน้าด้วยน�้าเย็นก็ดี หรือ 

การประพรมน�้าทีบ่รเิวณใบหนา้จะช่วยให้มเีลือดและออกซเิจนไปเลี้ยงสมองมากขึ้นท�าใหรู้้สกึสดชืน่แจ่มใส หายง่วง
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 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะแช่น�้า

 เม่ือคนลงอาบแช่น�้าในอ่างน�้า หรือลอยคอในน�้า จะมีการเปลี่ยนแปลงการท�างานของระบบอวัยวะต่างๆ

ของร่างกายหลายระบบที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ส�าหรับวารีบ�าบัดได้ ที่ส�าคัญๆ มี ดังนี้

 ระบบไหลเวียนโลหิต เกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ขณะร่างกายแช่อยู่ในน�้าระบบไหลเวียนโลหิต 

จะท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ แรงพยุงของน�า้และแรงดนัน�า้จะช่วยให้โลหติด�าไหลจากแขนขาและอวยัวะต่างๆ 

กลับมาสู่ทรวงอกได้สะดวกเพราะแรงดึงดูดของโลกลดลง ท�าให้มีเลือดกลับสู่หัวใจมากข้ึนและสามารถบีบตัว 

ส่งโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้มาก หัวใจจะสูบฉีดโลหิตที่สูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปกติถึงร้อยละ 30 

หัวใจไม่ต้องท�างานหนักและชีพจรช้ากว่าเมื่อคนอยู่บนบก ความดันโลหิตขณะแช่น�้าก็จะต�่ากว่าขณะอยู่บนบก 

เล็กน้อยเช่นกัน

 ระบบหายใจ ขณะแช่น�้า แรงดันในน�้าบีบให้ทรวงอกเล็กลง และต้องออกแรงสูดลมหายใจเข้ามากขึ้น 

เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหายใจให้แข็งแรง แรงดันของน�้าท�าให้ออกซิเจนและก๊าซต่างๆที่ละลายอยู่ ในเลือด 

กระจายไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดีขึ้นและเป็นผลดี

 ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ได้รับอิทธิพลจากแรงพยุงของน�้าท�าให้น�้าหนักตัวลดลงขณะแช่น�้า 

การยืนแช่น�้าอยู่ที่ระดับคอน�้าหนักตัวจะลดเหลือเพียงร้อยละ 10 และการยืนแช่น�้าที่ระดับทรวงอกท�าให้น�้าหนักตัว

จะเหลือเพียงร้อยละ 30 ลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์เพราะท�าให้กระดูกและข้อต่อไม่ต้องแบกรับน�้าหนักมาก 

เคลื่อนไหวได้ง่าย การออกก�าลังกายในน�้าซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้มีปัญหาสุขภาพเรื่องความอ้วน โรคข้อ กระดูก หรือ

ในระหว่างการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกก�าลังกายบนบก

 ระบบต่อมไร้ท่อ ระหว่างแช่น�้าจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายหลายตัว และท�าให้มี

การขับปัสสาวะมากกว่าปกติ และมีการขับเกลือโซเดียมเพิ่มมากขึ้นด้วย

 ผลต่อจิตใจ การสัมผัสน�้าทางสายตาก็ดี การได้ยินเสียงน�้าไหล การสัมผัสที่ผิวหนังและการพยุงของน�้า 

จะท�าให้จิตใจรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย สมองโล่ง ท�าให้ความตึงเครียดลดลง
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หลักการทั่วไปของการใช้น�้าเพื่อสุขภาพ

 การใช้น�้าเพื่อสุขภาพอาจจ�าแนกออกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ การใช้น�้าในเชิงรับ (Passive) และ 

การใช้น�้าในเชิงรุก (Active use)

 การใช้น�้าเพื่อสุขภาพในเชิงรับ คือการใช้น�้าเพื่อบ�าบัดรักษาภายนอกร่างกายเพื่อผลต่อสุขภาพโดยที่ 

ผู้รับการบ�าบัดไม่ได้มีการปฏิบัติร่วมด้วย การใช้น�้าเพื่อสุขภาพในอดีตมักมีลักษณะเป็นการใช้น�้าเพื่อสุขภาพเชิงรับ 

เช่น การอาบแช่ในน�้าแร่ น�้าพุร้อนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งน�้าในธรรมชาติและเป็นรูปแบบที่ใช้มา 

ตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ ในภูมิอากาศหนาวเย็นหลายวัฒนธรรม เช่น ยุโรป จีน และญี่ปุ ่น  

การใช้อ่างน�้าวน น�้าฝักบัว และการใช้กระแสน�้า ก็เป็นการใช้น�้าเพื่อสุขภาพเชิงรับเช่นกัน

 การใช้น�า้เพือ่สขุภาพในเชงิรกุ เป็นรปูแบบการใช้น�า้เพือ่สขุภาพสมยัใหม่ทีพ่ฒันาขึน้มาตามค่านยิมในปัจจบัุน

ว่าการที่จะมีสุขภาพดี นอกจากจะอาศัยการบ�าบัดในเชิงรับแล้ว บุคคลควรลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

อันเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยตนเองด้วย เช่นการออกก�าลังกายและการควบคุมความเครียด ตัวอย่าง การใช้น�้า

เพื่อสุขภาพในเชิงรุก คือการออกก�าลังกายในน�้า การฝึกความผ่อนคลายและสมาธิในน�้า การนวดในน�้า และโยคะน�้า 

เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้อาศัยคุณสมบัติของน�้ามาช่วยให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

 รูปแบบของการใช้น�้าเพื่อสุขภาพ วิธีการใช้น�้าเพื่อสุขภาพที่มีการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

 1. การแช่ตัวในอ่างน�้า (Baths) 

 การแช่ตัวหรืออวัยวะบางส่วนของร่างกายในน�้าเป็นวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นที่นิยม

ของชาวกรีกและโรมันมาตั้งแต่สมัยโรมัน  โดยจะเห็นว่า  Hippocrates ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการ

แพทย์นั้น ได้แนะน�าให้ใช้น�้าในการบ�าบัดรักษาทางการแพทย์ท่านได้ ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติมีส่วนในการรักษาร่างกาย

ของมนุษย์เรา

  1.1 การแช่ตัวด้วยน�า้อุ่น (Neutral Warm Bath) การแช่ตวัในน�า้อณุหภมูขิองน�า้ควรจะอยูป่ระมาณ  

33 - 37.8 องศาเซลเซียส (Patrick,2003) ระดับน�้าในอ่างต้องท่วมไหล่ของผู้เข้ารับบริการระยะเวลาในการแช่ตัว 

ในอ่างอย่างน้อย 15 - 20 นาที

  ประโยชน์ของการแช่น�้าอุ่น

   - ช่วยท�าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาอาการติดยึดของกล้ามเนื้อ

   - ช่วยท�าให้เส้นโลหิตขยายตัว ท�าให้ความดันโลหิตลดลงได้

   - ช่วยให้มีโลหิตไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่าง ๆ และตามผิวหนังดีขึ้น

   - ท�าให้เน้ือเย่ือต่างๆ ในร่างกายได้รบัอาหารและออกซิเจนเพ่ิมข้ึน อกีทัง้สามารถขับสารพษิ

ออกจากร่างกาย
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  1.2 การแช่ตัวด้วยน�้าร้อน (Hot Bath) อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่ตัวประมาณ 40 องศาเซลเซียส  

ส่วนใหญ่คนเอเชียจะไม่สามารถทนต่อความร้อนนี้ได้อณุหภูมแิละระยะเวลาที่ใช้สามารถปรบัได้ โดยผูใ้ห้การบริการ

จะอยู่ด้วยตลอดเวลา

  ประโยชน์ของการแช่ตัวด้วยน�้าร้อน

     - ช่วยในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการนอนไม่หลับเรื้อรัง

     - ช่วยให้นอนหลับง่าย

     - ช่วยให้ผ่อนคลาย

     - ช่วยให้มีการขับสารพิษออกจากร่างกาย

     - ช่วยกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

     - ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ

   - ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

   - ช่วยลดอาการเครียดเกิดการผ่อนคลาย

  วิธีการให้บริการ

   - ดูความสะอาดเรียบร้อยของอ่างน�้า

   - ให้ผู้รับบริการถอดเส้ือคลุมออกและช่วยให้ผู้รับบริการเข้านั่งเอนในอ่าง โดยให้น�า้ 

ท่วมไหล่ของผู้รับบริการ

   - ให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลาย 15 - 20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิของอ่างน�้า

   - จ�าไว้ว่าถ้าตั้งอุณหภูมิสูง ระยะเวลาต้องสั้นกว่าการตั้งอุณหภูมิต�่าช่วยให้ผู้รับบริการ 

ออกจากอ่างน�้า ช่วยใส่เสื้อคลุมให้ผู้รับบริการ  

   - ให้ผู้รับบริการนั่งพักและบริการน�้าให้ดื่ม
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  ข้อควรระวังในการแช่ตัวด้วยน�้าร้อน

     - ไม่ควรใช้เป็นเวลานานเกินไปเพราะอาจเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้

     - ไม่ควรใช้ผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูง

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติลมชัก

  วิธีการให้บริการ

     - ดูความสะอาดเรียบร้อยของอ่างน�้า

    - ให้ผู้รับบริการถอดเสื้อคลุมออกและช่วยให้ผู้รับบริการน่ังเอนในอ่างโดยให้น�้าท่วมไหล ่

ของผู้รับบริการ

     - ให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลาย 15 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิของอ่างน�้า 

     - ช่วยให้ผู้รับบริการออกจากอ่างน�้า ช่วยใส่เสื้อคลุมให้ผู้รับบริการ  

     - ให้ผู้รับบริการนั่งพักและบริการน�้าให้ดื่ม

  1.3 การแช่ตัวด้วยน�้าเย็น (Cold Bath) การแช่ตัวด้วยน�้าเย็นอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณ  

12 - 15 องศาเซลเซียส เวลาในการแช่ตัวประมาณ 30 วินาทีถึง 1 - 2 นาทีแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกาย  

เพื่อความปลอดภัยควรแช่ตัวในน�้าเย็นระยะเวลาสั้นๆ 5 - 15 วินาทีก่อนเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว

  ประโยชน์ของการแช่ด้วยน�้าเย็น

     - ช่วยท�าให้เส้นโลหิตมีการหดตัว

     - ช่วยลดอาการอักเสบ

     - ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย

     - ช่วยรักษาความร้อนของร่างกาย

  ข้อควรระวังส�าหรับการแช่ด้วยน�้าเย็น

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติไม่สามารถทนความเย็นได้

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติไวต่อความเย็น

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ

        - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดัน

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่ก�าลังเป็นประจ�าเดือน
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  วิธีการให้บริการ

     - ดูความสะอาดเรียบร้อยของอ่างน�้า

    - ให้ผู้รับบริการถอดเสื้อคลุมออกและช่วยให้ผู้รับบริการนั่งเอนในอ่างโดยให้น�้าท่วมไหล ่

ของผู้รับบริการ

     - ให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลาย ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิของอ่างน�้า 

     - ช่วยให้ผู้รับบริการออกจากอ่างน�้า ช่วยใส่เสื้อคลุมให้ผู้รับบริการ  

     - ให้ผู้รับบริการนั่งพักและบริการน�้าให้ดื่ม

  1.4 การแช่ตัวน�้าอุ่นสลับกับการอาบน�้าเย็น  (Alternate Bath) วัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้น

ระบบภมูต้ิานทานของร่างกายให้ท�างานดขีึน้ แต่ผูท้ีส่ามารถให้การบ�าบดัต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งของอณุหภูมิ

เป็นอย่างดี

  ข้อควรระวัง

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูง

     - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อที่ไตและกระเพาะปัสสาวะ

 2. อ่างน�้าวน (Whirlpool) 

 เรามีการใช้อ่างน�้าวนมาแล้วนานกว่า 35 ปีในอเมริกา อ่างน�้าวนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ  

อ่างน�้าวนจากุซซี่ (JACUZZI ) อ่างน�้าวนประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�าคัญคือ ส่วนแรกหัวฉีดที่พ่นน�้าออกมาแรงๆ

กระทบกับร่างกายเรา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบการไหลเวียนโลหิต ส่วนที่สองเป็นท่อพ่นอากาศ

เพือ่ให้เกดิฟองอากาศทัว่สระหรอือ่าง ท�าให้ภายในสระหรอือ่างมปีรมิาณออกซเิจนเพิม่มากขึน้ อณุหภมูทิีเ่หมาะสม

ส�าหรับอ่างน�้าวนคือ 30 - 38 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในอ่างน�้าวนประมาณ 15 - 45 นาที  (Dian; 2002) ทั้งนี ้

ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้อ่าง น�้าวน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นให้ถือเอาผู้เข้ารับการบ�าบัดเป็นหลัก ไม่มีระยะเวลา 

ที่ใช้ตายตัว

 การเลือกอ่างน�้าวน การเลือกอ่างน�้าวนไม่ควรเลือกเฉพาะรูปทรงของอ่างน�้าวนเพียงอย่างเดียวควรค�านึง

ถึงสิ่งที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

   - เลือกให้เหมาะสมกับราคาที่จะซื้อหรือลงทุนในครั้งแรก

  - เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  - เลือกซื้อจากบริษัทที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการติดตั้งและการบริการหลังการขายที่ดี
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  - เลือกระบบปั้มน�้าที่เงียบและทนทาน เพื่อไม่ให้รบกวนขณะใช้งาน

  - เลือกระบบการกรองและฆ่าเช้ือให้เหมาะสม เพราะการใช้งานไม่เหมือนกับอ่างบ�าบัด  

(Hydrotherapy Bath Tub) อ่างน�้าวนใช้วิธีการหมุนเวียนของน�้า ผ่านระบบการกรองและฆ่าเชื้อเหมือนกับน�้า 

ในสระว่ายน�้าและสระบ�าบัด แต่น�้าที่ใช้ในอ่างบ�าบัดหลังจากการใช้งานแล้วจะปั๊มน�้า ออกทิ้งทุกครั้ง

  - เลือกอ่างน�้าวนที่มีระบบท�าความร้อนที่ดีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้และมีตัวตัดไฟเมื่อเกิด 

เหตุฉุกเฉิน

  - เลือกอ่างน�้าวนที่มีระบบความปลอดภัยสูงสามารถหยุดได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

  ประโยชน์ของการใช้อ่างน�้าวน

   1. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

   2. ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคลายเครียด

   3. ช่วยท�าให้นอนหลับสบาย

   4. ช่วยผู้ที่มีปัญหาโรคข้อ ท�าให้อาการปวดดีขึ้น

   5. ช่วยท�าให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

   6. สามารถใช้กับผู้ที่เป็น Tennis elbow

   7. สามารถใช้กับผู้ที่เป็น Paraplegic และ Polio

   8. ช่วยลดอาการอักเสบ

   9. ช่วยลดอาการปวดหลังเกิดอาการบาดเจ็บ

  ข้อควรระวังของการใช้อ่างน�้าวน

   1. ไม่ควรใช้อ่างน�้าวนกับผู้ที่มีประวัติเป็นเบาหวาน

   2. ไม่ควรใช้อ่างน�้าวนกับผู้ที่ก�าลังครรภ์

   3. ไม่ควรใช้อ่างน�้าวนกับผู้ที่เป็นเส้นเลือดขอด

   4. ไม่ควรใช้อ่างน�้าวนกับผู้ที่มีความไวต่อความร้อนของน�้า

  วิธีการให้บริการ

   1. ดูความสะอาดเรียบร้อยของอ่างน�้าวน

   2. ให้ผู้รับบริการถอดเสื้อคลุมออกและช่วยให้ผู้รับบริการนั่งในอ่าง

   3. เปิดสวิตซ์ให้อ่างน�้าวนท�างาน 

   4. ให้ผู้รับบริการได้ผ่อนคลาย 15 - 45 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิของอ่างน�้าวน  

จ�าไว้ว่าถ้าตั้งอุณหภูมิสูงระยะเวลาต้องสั้นกว่าการตั้งอุณหภูมิต�่า

   5. ช่วยให้ผู้รับบริการออกจากอ่างน�้าวนช่วยใส่เสื้อคลุม   

   6. ให้ผู้รับบริการนั่งพักและบริการน�้าให้ดื่ม
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 3. การฉีดพ่นร่างกายด้วยน�้า (Douche) 

 มีหลายรูปแบบ เช่น  Vichy Shower, Jet Shower หรือ Scotch Hose, Swiss Shower เป็นเทคนิค

การบ�าบัดด้วยน�้า ซึ่งผู้ให้บริการต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โดยจะใช ้

หัวเจ็ทที่มีแรงของน�้าสูงมาฉีดไปตามร่างกายของลูกค้าโดยลูกค้า ซ่ึงจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยบรรเทา 

อาการอ่อนเพลีย ช่วยท�าให้นอนหลับง่ายขึ้น

  3.1 Vichy Shower หรือ Rain shower ซึ่งเป็นการบ�าบัดด้วยน�้าโดยให้ผู้รับการบริการนอน 

อยู่บนเตียง ในขณะที่มีราวฝักบัวประมาณ 5 หัว หรือมากกว่า โปรยน�้าลงมาด้วยความแรงของน�้าพอสมควร  

ปกติใช้น�้าอุ่นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายอย่างล�้าลึก  

  ข้อดีของการใช้ Vichy Shower

   1. ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย

   2. ช่วยให้มีการไหลเวียนของโลหิตและน�้าเหลืองดีขึ้น

   3. สามารถท่ีจะให้การบ�าบดัส�าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาในการเคลือ่นไหวร่างกาย เพราะเป็นเทคนคิ

ที่ง่ายในการให้การบ�าบัด

   4. เนื่องจากแรงของกระแสน�้าที่โปรยลงมา มีความแรงไม่มากจึงสามารถใช้ได้กับ 

ผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด เพื่อช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

  ข้อควรระวังส�าหรับการใช้  Vichy Shower

   1. ไม่ควรให้การบริการสตรีที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในระยะ 3 เดือนแรก

   2. ไม่ควรให้การบริการผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง โดยเฉพาะที่มีปัญหาแผลเปิด     

เอ็กซิม่า (Eczema) ในระยะรุนแรง

  การเตรียมสถานที่ส�าหรับการบริการ

   1. ตรวจดูพื้นห้องต้องแห้งเสมอ ก่อนที่ผู้เข้ารับการบริการจะเข้ารับการบริการ

   2. ดูแลเกี่ยวกับอุณหภูมิของน�้าที่ใช้และอุณหภูมิของห้อง ไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไป  

  วิธีการให้การบริการ

   1. ช่วยให้ผู้รับการบริการขึ้นเตียงแล้วจัดให้นอนคว�่า

   2. จัดแผงกั้นหน้าของผู้เข้ารับการบริการให้เรียบร้อย

   3. เริ่มเปิดเครื่อง ให้กระแสน�้าเริ่มโปรยลงมา ใช้เวลา 10 นาที

   4. เลื่อนแผงกั้นหน้าของผู้เข้ารับการบริการออก แล้วให้นอนหงาย จัดท่าให้สบายแล้ว

เลื่อนเอาแผงกั้นหน้าไว้ในต�าแหน่งให้ถูกต้อง

   5. เปิดเครื่องให้กระแสน�้าโปรยลงมาอีก 10 นาที
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   6. เมื่อครบ 10 นาที ให้ปิดเครื่อง น�าเอาเสื้อคลุมและผ้าเช็ดตัวให้ผู้เข้ารับการบริการ ช่วย

ให้ลงจากเตียง

   7. แล้วพาไปที่ห้องพักรับรองบริการน�้าดื่ม

  การดูแลหลังการบริการ

   1. ให้นอนพักประมาณ 20 นาที

   2. ให้ดื่มน�้าสะอาดหลายๆแก้ว

   3. ให้ใช้ครีมหรือโลชั่นทาผิวให้ทั่ว                    

  3.2 Scotch Hose หรือ Jet Shower เป็นเทคนิคการบ�าบัดด้วยน�้า โดยผู้ให้การบริการต้องผ่าน

การฝึกฝนมาอย่างด ี มคีวามรูเ้กีย่วกับกายวภิาคและสรรีวทิยา  โดยจะใช้หัวเจท็ทีม่แีรงของน�า้สงูมาฉีดไปตามร่างกาย

ของผูเ้ข้ารบัการบรกิารโดยให้ยนืห่างจาก ผูใ้ห้การบรกิารประมาณ 4 เมตร ปกตนิิยมใช้น�า้อุน่เพราะจะเป็นการกระตุน้

การไหลเวยีนของโลหติและน�า้เหลอืง แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้สามารถใช้น�า้เยน็ในการให้บรกิารหลงัจากการออกก�าลงักายหรอื

ใช้ระหว่างพักขณะที่มีการแข่งขันกีฬา

  ข้อดีของการใช้ Jet Shower

   1. ช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบไหลเวียนโลหิต

   2. ช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบน�้าเหลือง

  ข้อควรระวัง

   1. ไม่ควรใช้กับผู้มีประวัติเส้นเลือดขอด โดยเฉพาะในช่วงที่มีอาการรุนแรง

   2. ไม่ควรใช้กับผู้มีประวัติโรคหัวใจ

   3. ไม่ควรใช้กับผู้มีประวัติเป็นโรคความดัน

   4. ไม่ควรใช้กับผู้ที่ก�าลังมีการอักเสบ

   5. ไม่ควรใช้กับผู้ที่ก�าลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

   6. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาโรคผิวหนัง เอ็กซิม่า (Eczema) ในระยะรุนแรง

   7. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืดระยะรุนแรง

   8. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติโรคลมชัก

   9. ไม่ควรใช้กับผู้ที่เป็นมะเร็ง

  การเตรียมสถานที่ก่อนให้การบริการ

   1. ตรวจดูพื้นห้องให้แห้งก่อนที่ผู้เข้ารับการบริการจะเข้ารับการบริการ

   2. ตั้งอุณหภูมิของน�้าที่ประมาณ 34 องศาเซลเซียล (Harcup, 2004)

  วธิปีฏิบติั อธบิายให้ผูท่ี้รับการบรกิารทราบว่า ความแรงของน�า้ทีจ่ะใช้นวดนัน้แรงมาก และควรทีจ่ะ

จับราวข้างผนังไว้ตลอดเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ 15 - 20 นาที
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  3.3 Swiss Shower เป็นเทคนิคการบ�าบัดด้วยน�้าโดยมีหัวเจ็ท 9 หัวหรือมากกว่าฉีดน�้าออกมา

ตั้งแต่ศีรษะถึงบริเวณด้านข้างล�าตัว ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยท�าให้นอนหลับง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยบรรเทา

ปวดหลังเรื้อรังได้

  ข้อควรระวัง

   1. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ

   2. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดขอด

 4. การแช่เท้าในน�้า (Foot Bath) 

 การใช้น�้าในการบ�าบัดเท้านั้นส�าคัญมากโดยเฉพาะการใช้อุณหภูมิที่ต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นน�้าอุ่นหรือน�้าเย็น 

เทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นของ Sebastian Kneipp ซึง่จะเหมอืนกับการกดจดุสะท้อนทีเ่ท้า  (Reflexology) 

ที่เราจะกดจุดสะท้อนต่างๆ เพื่อให้มีผลในการบ�าบัดตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เน่ืองจากเท้าเป็นอวัยวะท่ีมี 

พื้นที่มากประมาณ 10 % ของร่างกาย

  4.1 การแช่เท้าด้วยน�้าอุ่น  (Warm Footbath) การแช่เท้าด้วยน�้าอุ่นจะท�าให้เรารู้สึกผ่อนคลาย 

นอนหลบัง่ายและยงัช่วยเพิม่การไหลเวียนของโลหิตหลงัจากแช่เท้าในน�า้อุน่อณุหภมูปิระมาณ  36 - 38 องศาเซลเซยีส

เป็นเวลา 10 - 15 นาที แล้วเช็ดเท้าให้แห้ง พักผ่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง จะท�าให้ได้ผลอย่างเต็มที่

  วิธีการบริการ

   1. จัดให้ผู้เข้ารับการบริการนั่งในท่าที่สบาย

   2. แช่เท้าทั้งสองข้างในน�้าอุ่น

   3. ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที

   4. เช็ดเท้าให้แห้งและให้ผู้เข้ารับการบริการพักประมาณ 30 นาที
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  ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยน�้าอุ่น

   1. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�างานดีขึ้น

   2. ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

   3. ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย

   4. ช่วยลดอาการอักเสบของจมูกและล�าคอ

   5. ช่วยท�าให้นอนหลับง่าย

  ข้อควรระวัง

   1. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูง

   2. ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด

  4.2 การแช่เท้าด้วยน�้าเย็น (Cold Footbath) การแช่เท้าด้วยน�้าเย็นจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ

ในร่างกายเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้มีการไหลเวียนกลับของโลหิตด�าดีขึ้น

  วิธีการบริการ

   1. ให้ผูรั้บบรกิารน่ังแช่เท้าในน�า้เย็นอณุหภมูปิระมาณ 12 องศาเซลเซยีส ใช้เวลา 15 วนิาที

ถึง 1 นาที

   2. หลังจากนั้นเช็ดเท้าผู้เข้ารับการบริการให้แห้ง 

   3. ช่วยนวดขาทั้ง 2 ข้างของผู้รับการบริการจนกระทั่งรู้สึกอุ่นขึ้น

   4. ให้ผู้รับบริการพักผ่อนให้สบาย

  ประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยน�้าเย็น

   1. ใช้ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการไหลเวียนของโลหิตบริเวณเท้า

   2. ใช้ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการเมื่อยล้าของเท้า

   3. ช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกาย

   4. ใช้ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเท้าเย็นอยู่ตลอดเวลา

   5. ใช้ส�าหรับผู้ที่มีประวัติการนอนหลับยาก

  ข้อควรระวัง

   - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาการติดเชื้อที่ไตและกระเพาะปัสสาวะ

   - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ

   - ไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง

   - ไม่ควรใช้กับผู้ที่ไวต่อความเย็น
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  4.3 การแช่เท้าด้วยน�้าอุ่นสลับกับน�้าเย็น การแช่เท้าด้วยน�้าอุ่นสลับกับน�้าเย็นจะช่วยกระตุ้น

ระบบไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้ระบบประสาทท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติเราจะ

แนะน�าให้ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับหรือหลับยาก ความดันโลหิตต�่า มีปัญหาเท้าเย็นอยู่ตลอดเวลา มีปัญหา

ขาทั้งสองข้างหนักยกไม่ค่อยขึ้น อุณหภูมิของน�้าอุ่นที่ใช้ประมาณ 36 - 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน�้าเย็น

ประมาณ 12 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิเท่าที่ผู้เข้ารับการบริการจะทนได้

  วิธีการบ�าบัด

   - ให้ผู้เข้ารับการบริการนั่งเก้าอี้ในท่าที่สบาย

   - ให้แช่เท้าลงในอ่างแช่เท้าที่บรรจุน�้าถึงระดับน่อง

   - โดยเริ่มจากการแช่เท้าในน�้าอุ่นก่อน ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีหลังจากนั้นให้แช่เท้าใน

น�้าเย็นใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วินาที ให้ท�าซ�้าอีก 1 ครั้ง 

   - ให้ผู้เข้ารับการบริการบริหารเท้า และขาทั้งสองข้างจนกระทั่งรู้สึกอุ่นขึ้น

   - ให้พักประมาณ 30 นาทีก่อนที่จะเข้ารับการบริการอย่างอื่น

  ข้อควรระวัง

   - ไม่แนะน�าให้ใช้กับผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด

   - ไม่แนะน�าให้ใช้กับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง
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 5. การแช่มือ (HAND BATHS) 

 การแช่มือเป็นการแช่มือในน�้า โดยบริเวณฝ่ามือทั้งสองข้างจะมีจุดสะท้อนไปยังอวัยวะต่างๆ คล้ายกับจุด

สะท้อนที่เท้า

  5.1 การแช่มือด้วยน�้าเย็น

  ประโยชน์ของการแช่มือด้วยน�้าเย็น

   - ช่วยควบคุมการมีเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือ

   - ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายขณะที่มีหูอักเสบ

   - ช่วยลดการไหลของเลือดขณะเลือดก�าเดาไหล

   - ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นขณะเป็นลมเนื่องจากความร้อนถูกแดดเป็นเวลานาน

  วิธีปฏิบัติ

   - ให้แช่มือในน�้าเย็นอุณหภูมิ 7.2 - 15.5 องศาเซลเซียล ใช้เวลา 3 - 5 นาที

   - เช็ดมือให้แห้ง นวดเบาๆเพื่อให้มืออุ่นขึ้น

 5.2 การแช่มือด้วยน�้าร้อน

 ประโยชน์ของการแช่มือด้วยน�้าร้อน

    - ใช้ส�าหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง

    - ใช้ส�าหรับผู้ที่มีการอักเสบเฉพาะที่

    - ใช้ส�าหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด

    - ใช้ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาการอักเสบที่ปลายเล็บ

       - ใช้ส�าหรับผู้ที่มีอาการเจ็บข้อมือ

  วิธีปฎิบัติ

   - แช่มือในน�้าร้อนอุณหภูมิแล้วแต่ละบุคคลที่จะทนไหว 

   - แช่นานตั้งแต่ 3 - 30 นาทีแล้วแต่ละบุคคลที่จะทนไหว

   - ขณะที่แช่มือให้ บริหารนิ้วมือไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

   - ใช้ผ้าชุบน�้าเย็นเช็ดมือก่อน

   - ใช้ผ้าแห้งเช็ดมือให้แห้ง
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 6. การประคบด้วยน�้าร้อน

  เป็นการใช้น�้าเฉพาะที่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายช่วยเพิ่มโลหิตที่มาเลี้ยงเฉพาะบริเวณนั้น ท�าให้มีโลหิต

มาเลีย้งมากข้ึนจากการขยายตวัของหลอดเลอืด และท�าให้กล้ามเน้ือลดอาการเกรง็ลง ความร้อนท�าให้ความเจ็บปวด

ลงลงได้เพราะมีผลต่อการท�างานของปลายประสาทรับความรู้สึก การแพทย์แผนไทยนิยมประคบส่วนต่างๆ 

ของร่างกายด้วยลกูประคบสมนุไพรอบไอน�า้ซึง่จะช่วยให้สามารถน�าความร้อนและสมนุไพรเข้าสูร่่างกายทางผวิหนงั

ได้ดีขึ้น การประคบด้วยน�้าเย็นหรือน�้าแข็งที่บริเวณต่างๆ ช่วยลดเลือดออกและอาการบวมเม่ือร่างกาย 

ได้รบัการบาดเจบ็และอาการเจบ็ป่วยจากการอกัเสบ การใช้ประคบร้อนสลบักบัเยน็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวยีนโลหิต

และการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย

 7. การอบไอน�้า 

 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าการบ�าบัดด้วยความร้อนเปียก (Steam bath) เป็นวิธีการใช้น�้าเพื่อสุขภาพที่พบได ้

ทัง้ในสงัคมตะวันตกและตะวนัออก ไอน�า้สามารถเกบ็และถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดเีท่าๆ กับขณะอาบแช่ในน�า้ 

และใช้อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ผลของความร้อนจะมีต่อร่างกายเช่นเดียวกับการอาบแช่ในน�้าร้อน 

ขณะอบไอน�้าร่างกายจะได้รับผลจากการสูดหายใจอากาศที่มีไอน�้าอยู่มากเข้าทางปอดด้วย ดังนั้นการอบไอน�้า 

อาจใช้ร่วมกบัสมุนไพรหรอืน�า้มันหอมระเหย ตามวธีิการบ�าบดัรกัษาโดยใช้กล่ิน หรอื สคุนธบ�าบดั (Aromatherapy) 

ไอน�า้ร้อนจะเป็นตวัพากลิน่เข้าสูร่่างกายทางการหายใจเพือ่ส่งผลต่อร่างกายและจติใจได้ดขีึน้ การบ�าบดัด้วยไอน�า้นี้

นอกจากจะอบทัง้ร่างกายแล้ว อาจใช้เฉพาะทีส่�าหรับสดูหายใจน�า้มนัหอมระเหยกบัไอน�า้ร้อน หรอืใช้ร่วมกบัสมนุไพร

steam bath
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 8. การอบเซาน่า (Sauna) 

 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าการอบความร้อนแห้งเป็นรูปแบบการใช้ความร้อนเพื่อสุขภาพที่นิยมในของประชาชน 

ในประเทศแถบแสกนดเินเวีย ซึง่มีฤดูหนาวยาวนาน มอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี จงึนิยมเข้าอบความร้อนในห้องเซาน่า

เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย ห้องอบเซาน่าสร้างด้วยไม้สน และใช้ความร้อนจากหินเผาไฟ ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นความร้อนแห้งที่มีความช้ืนน้อยใช้อุณหภูมิสูงกว่าห้องอบไอน�้าคือประมาณ 80 - 90 องศาเซลเซียส  

การอบเซาน่าจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที ผลของการอบเซาน่าเป็นผลจากความร้อนที่มีต่อร่างกาย 

เช่นเดียวกับการอาบแช่น�้าร้อน หรืออบไอน�้า คือท�าให้มีการขยายของหลอดเลือดแดงส่วนปลายของระบบไหลเวียน

โลหิตตามผิวหนัง กล้ามเนื้อและระบบประสาทคลายตัวและจิตใจผ่อนคลาย ขณะอบเซาน่าจะมีการขับเหงื่อมาก 

เพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกาย ซึ่งช่วยก�าจัดสารพิษและกระตุ ้นระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย  

ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬามักแนะน�าให้ลงแช่ในน�้าเย็นจัดทันทีภายหลังการอบเซาน่าโดยเชื่อว่า  

การอบเซาน่าสลับกับแช่น�้าเย็นเป็นการฝึกระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Sauna room
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 9. การลอยตัวในน�้า (Floatation) 

 คือการนอนลอยตัวในอ่างน�้าพิเศษ ที่บรรจุน�้าผสมเกลือยิปซั่มที่มีความถ่วงจ�าเพาะสูงจนสามารถพยุงให้

ตวัลอยน�า้ได้โดยไม่ต้องใช้เครือ่งช่วยพยงุ การลอยตวัในน�า้จะท�าให้ร่างกายรูส้กึผ่อนคลายอย่างลกึซึง้เพราะแรงดงึดดู

ของโลกหมดไป ท�าให้กล้ามเน้ือทัว่ร่างกายผ่อนคลายและมคีวามตงึตัวน้อยลง การลอยตวัในน�า้มจีดุมุง่หมายให้เกดิ

ความสงบและลดความตึงเครียดและมักใช้แสงและเสียงที่เหมาะสมประกอบด้วย

 10.การออกก�าลังกายในน�้า 

 การออกก�าลังกายในน�้าเป็นรูปแบบการใช้น�้าเพ่ือสุขภาพในเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้น�้าในรูปแบบ 

อื่นๆ โดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน การออกก�าลังกายในน�้าสามารถ 

กระท�าได้ทั้งในแหล่งน�้าธรรมชาติเช่น แม่น�้า ล�าคลองหรือทะเล หรือในสระว่ายน�้า การออกก�าลังกายในน�้า 

สามารถใช้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อบ�าบัดรักษาปัญหาสุขภาพหรือเพ่ือฟื้นฟูสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน  

ความดนัสงู ดงัเช่นทีช่าวบ้านในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุรีใช้เพ่ือดแูลสุขภาพตวัเอง หรอืใช้บ�าบดัฟ้ืนฟูโรคข้อเสือ่ม

และอักเสบ การออกก�าลังกายในน�้ามีลักษณะเป็นการออกก�าลังโดยไม่ต้องรับน�้าหนักตัวไร้แรงกระแทก ท�าให้ม ี

ความปลอดภัยสูง คุณลักษณะของน�้าเรื่องแรงพยุง แรงดันของน�้าช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพสูง  

ท�าให้ไม่รู้สึกเหนื่อยมาก คุณสมบัติดังกล่าวท�าให้การออกก�าลังกายในน�้าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย

 11.การใช้น�้าเพื่อสุขภาพรูปแบบอื่นๆ 

 จากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการน�าหลักการและวิธีปฏิบัติของระบบการ

แพทย์ทางเลือกต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมผสมผสานในการดูแลรักษาสุขภาพ จึงได้เกิดการพัฒนารูปแบบการใช้น�้าใหม่ๆ 

ขึ้นหลายแบบ เช่น

  วัตสุ (Watsu) ซึ่งเป็นค�าที่เกิดจากการรวมค�าว่าชิอัตสุ (Shiatsu) ของญี่ปุ่นกับ Water ชิอัตสุ

เป็นวธีิการบ�าบดัรกัษาอย่างหนึง่ของการแพทย์แผนโบราณของญีปุ่น่ วตัสมุลีกัษณะเป็นการบ�าบัดในน�า้โดยผูบ้�าบดั

จะประคองตัวผู ้รับการบ�าบัดที่ลอยตัวในน�้าอุ ่น นวดและเคลื่อนไหวเพื่อยืดเหยียดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

ตามหลักการปฏิบัติของชิอัตสุ คุณสมบัติเรื่องแรงพยุงของน�้าช่วยท�าให้ตัวเบาเคลื่อนไหวได้ง่าย ผู้รับการบ�าบัด 

แบบวัตสุจะรู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

  ไอชิ (Ai Chi) เป็นรูปแบบการบ�าบัดในน�้าที่อาศัยหลักของการออกก�าลังกายแบบไทเก๊ก  

ผูร้บัการบ�าบดัจะยนืในน�า้ระดบัทรวงอกและเคลือ่นไหวร่างกายในจงัหวะช้าๆตามวธิบีรหิารร่างกายเพือ่บ�าบดัรกัษา

ร่วมกับการฝึกหายใจลึกโดยใช้แรงดันของน�้าเป็นแรงต้านการเคลื่อนไหว และต้านการหายใจ

  โยคะน�า้ (Water Yoga) เป็นรปูแบบทีพ่ฒันาจากหลกัการของฝึกหายใจโยคะ ร่วมกบัการใช้แรงพยุง

ของน�้าในการบริหารร่างกายในด้วยท่าทางต่างๆ ซึ่งจะท�าได้ง่ายกว่าบนบกอันตรายของการใช้น�้าเพื่อสุขภาพและ 

การป้องกัน
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ภาวะติดเชื้อจากการใช้น�้า

 การติดเชื้อจากสระน�้าและอ่างอาบแช่น�้าที่ส�าคัญเกิดจากการปนเปื้อนอุจจาระในน�้าอุจจาระที่ปนเปื้อน 

ในน�า้อาจมาจากผูใ้ช้บรกิารเอง หรอือาจมาจากการน�าน�า้จากแหล่งน�า้ที่ใช้มกีารปนเป้ือนอจุจาระมาก่อน การตดิเชือ้

จากน�้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อพยาธิ และเชื้อไวรัสได้ เช่นกันเชื้อโรคจากน�้ามูก ผิวหนัง หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ

ของผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่ส�าคัญส�าหรับเชื้อโรคที่ไม่ได้มากับอุจจาระ ผู้ป่วยเหล่านี้มักปล่อยเชื้อโรค

ไว้ในน�้า หรือตามอุปกรณ์ต่างๆในปริมาณที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการติดเช้ือที่ผิวหนังของผู้ใช้บริการคนต่อไปได ้

โดยเฉพาะเชื้อโรคประเภทไวรัส และเชื้อราต่างๆ เชื้อจุลินทรีย์บางอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น เชื้อพยาธิอมีบา 

และแบคทีเรียน�้าต่างๆ สามารถเจริญเติบโตในน�้าตามสระว่ายน�้า อ่างสปา หรืออุปกรณ์รอบๆ และอาจท�าให ้

ผู้ใช้บริการที่ไปสัมผัสเกิดการติดเชื้อท่ีผิวหนังได้เชื้อไวรัสที่มีการระบาดตามสระว่ายน�้าและสปา มีหลายตัว เช่น  

อะดีโนไวรัสชนิดต่างๆไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และอีโคไวรัส ไวรัสเหล่านี้มักปนเปื้อนมากับอุจจาระ หรือน�้ามูก 

และน�้าตาของผู้ป่วย การระบาดของไวรัสมักเกิดจากการใช้คลอรีนท�าลายเชื้อจุลินทรีย์ในน�้าไม่ถูกต้อง 

 อะดีโนไวรัส  ท�าให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา ตาแดง และคออักเสบ และสามารถควบคุมการระบาด

ได้โดยการก�าจัดเชื้อโดยการใช้สารคลอรีน หรือสารเคมีอื่นๆ เช่น โอโซน  

 ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ท�าให้เกิดโรคตับอักเสบ ตัวเหลืองตาเหลือง ไวรัสชนิดนี้แพร่ทางอุจจาระ 

ของผู้ป่วยและเข้าสู่ผู้ป่วยใหม่ทางการกิน

 ไวรัสชนิดอื่นๆ ที่สามารถระบาดติดต่อทางสระน�้าหรืออ่างน�้าได้คือ อีโคไวรัส ซึ่งท�าให้เกิดอาการท้องเสีย 

คลื่นไส้อาเจียน และปวดศีรษะ ไวรัสชนิดนี้อยู่ในล�าไส้และติดต่อจากอุจจาระเข้าสู่ปากผู้ป่วยใหม่

 เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดแพร่จากการใช้สระน�้าและอ่างอาบน�้า เช่น ชิกเกลล่า และ อี โคไลซึ่งพบได้บ่อย

จากใชน้�า้เพือ่สนัทนาการ เชื้อชกิเกลล่ามกัพบระบาดจากแหล่งน�า้ธรรมชาตเิช่น สระหรอืทะเลสาบซึง่ปนเป้ือนจาก

อุจจาระ เชื้อ อีโคไล ท�าให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด เชื้อทั้งสองชนิดนี้ถูกท�าลายและควบคุมได้โดยง่าย

โดยใช้สารท�าลายเชือ้โรค เช่น คลอรีนมแีบคทเีรียที่ไม่ได้มาจากอจุจาระและสามารถท�าให้เกิดการตดิเชือ้จากสระน�า้

และอ่างสปาได้มีอีกหลายชนิด เช่น เชื้อลีเจนเนลล่า ที่ท�าให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อหุ้มปอด โดยเฉพาะ 

ในผูส้งูอายทุีส่ขุภาพไม่แขง็แรงทีช่อบใช้บรกิารสปาบ่อยๆ การควบคมุเช้ือชนิดน้ีในสปาท�าได้ยากเพราะต้องใช้ระดบั

คลอรีนที่สูงกว่าปกติ 
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 อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับน�้าเช่น หัวฉีดน�้า ขัน ลูกประคบจะต้องได้รับการท�าความสะอาดและ 

แช่น�้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังต้องท�าความสะอาดระบบกรองและปรับอากาศในห้องให้สะอาด 

และปราศจากเชื้อโรคด้วย

 เชื้อสูโดโมแนส เป็นแบคทีเรียชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ในสระน�้าและอ่างน�้าวนได้ บริเวณอ่างสปา ทางเดิน  

ที่นั่งและบริเวณเปียกช้ืนเป็นสถานท่ีเจริญเติบโตของเชื้อเหล่านี้ได้ดีเชื้อเหล่านี้อาศัยอาหารจากผิวหนังที่ติดลงไป 

ในน�้า และสามารถเจริญเติบโตในน�้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 41องศาเซลเซียสได้ นอกจากนี้กระแสน�้าวนช่วยให้มัน

ได้รับอาหารและอากาศอย่างทั่วถึงเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่พบในอ่างน�้าวน ที่ท�าให้ผู้ใช้บริการติดเชื้อ

เป็นผื่น และตุ่มหนองตามผิวหนัง ท่ีอยู่ใต้เสื้อผ้า หรือท�าให้เกิดอาการติดเชื้ออักเสบในรูหูเชื้อไมโครแบคทีเรียม 

บางชนิดสามารถอาศัยอยู่ในสระน�้าและอ่างอาบน�้าได้ เชื้อไมโครแบคทีเรียม มารินุ่ม ท�าให้ผิวหนังติดเชื้อ โดยเฉพาะ

ตามข้อศอกและหัวเข่า เป็นตุ่มแผลเรื้อรัง ส่วนเชื้อไมโครแบคทีเรียม เอวัม ซึ่งกระจายไปในอากาศกับละอองน�้า 

ในสปาท�าให้เกิดอาการเยื่อหุ ้มปอดอักเสบได้หากผู ้ป่วยหายใจเอาเชื้อเข้าไปมากพอ เชื้อไมโครแบคทีเรียม  

ทนทานต่อคลอรีนมากกว่าเชื้อโรคชนิดอื่นและมักอยู่ตามผิวขอบสระและอ่างอาบน�้า จึงจ�าเป็นต้องท�าความสะอาด

บริเวณเหล่านี้โดยใช้คลอรีนขนาดสูงเป็นครั้งคราวเพ่ือท�าลายเชื้อเหล่านี้เชื้อสะแตรปฟิโลคอคคัส ออเรียส ซึ่งปกติ

พบอยู่ตามช่องจมูกและคอของคนก็อาจท�าให้ผู้ใช้บริการวารีบ�าบัดติดเช้ือ เป็นผื่นที่ผิวหนัง บาดแผลเป็นหนอง  

เยื่อบุตาอักเสบ ระบบปัสสาวะติดเชื้อ และหูชั้นนอกอักเสบได้ เชื้อโรคชนิดนี้จ�าเป็นต้องควบคุมโดยใช้คลอรีน 

ในระดับที่สูงกว่า 1 มก./ลิตร

 เชื้อพยาธ ิสองอย่างที่อาจท�าให้เกิดการติดเชื้อจากการใช้สระว่ายน�้าหรืออ่างอาบน�้าได้ คือ พยาธิไกอาเดีย 

และพยาธิคริปโตสปอริเดียมซึ่งอาศัยอยู่ในล�าไส้และท�าให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง พยาธิทั้งสองชนิดนี้สามารถ

สร้างเกราะป้องกันตัวเองซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆและคลอรีน แต่โอโซนสามารถท�าลายเชื้อทั้งสองได้ดี

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังขาดการวิจัยถึงภาวะการติดเชื้อจากวารีบ�าบัดในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การอาบแช ่

ในอ่างน�้า หรือสระว่ายน�้า เช่น การใช้ลูกประคบ แต่อาจคาดได้ว่าการใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันโดยขาดการดูแลรักษา

ความสะอาด และการท�าลายเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การใช้ลูกประคบซ�้าๆกันหลายครั้งอาจท�าให้มีการแพร่เชื้อโรค 

จากผู้รับบริการคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงได้ การใช้สมุนไพรกับห้องอบไอน�้าท่ีมีการทิ้งข้ามคืน อาจท�าให้เกิดการแพร่

ของเชื้อราหรือเช้ือโรคอื่นๆได้สุขภาพของผู้ให้บริการวารีบ�าบัดเองก็มีส่วนส�าคัญในการควบคุมการแพร่เชื้อโรค 

และภาวการณ์ติดเช้ือในวารีบ�าบัด ดังน้ันผู้ให้บริการจึงต้องดูแลสุขภาพของตนเองว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ  

หรือเป็นพาหะที่น�าเชื้อโรคต่างๆไปสู่ลูกค้าผ่านทางการให้บริการ
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 ในวารีบ�าบัดแผนไทยจะมีการใช้ความร้อนร่วมกับน�้าเพ่ือการบ�าบัดผู ้รับบริการเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การอาบแช่น�้าร้อน การอบไอน�้า การประคบด้วยลูกประคบนึ่ง และการอยู่ไฟ ดังนั้นนักวารีบ�าบัดแผนไทย จึงจ�าเป็น

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ความร้อนและสามารถป้องกันอันตรายเหล่านั้นได้ในการใช ้

ความร้อนทั่วร่างกาย เช่น การอาบแช่น�้าร้อน หรือการอบไอน�้า อันตรายที่ต้องระมัดระวัง คือการเปลี่ยนแปลง 

ของระบบไหลเวียนโลหิตที่เกิดจากการค่ังของเลือดตามผิวหนังผู้รับบริการ ท�าให้มีเลือดไหลกลับสู่หัวใจน้อย  

ความดันโลหิตลดลง เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ จะได้รับเลือดน้อยลง หากสมองได้รับเลือดไม่พอเพียงจะท�าให ้

เป็นลมหมดสติและเสียชีวิตได้ ในประเทศไทยเคยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการอาบน�้าพุร้อนหลายราย เพ่ือป้องกัน

อันตรายจากอาบแช่น�้าร้อน อบไอน�้า หรืออบความร้อนแห้ง ควรปฏิบัติดังนี้

 1. ไม่ควรใช้อุณหภูมิน�้าหรือห้องไอน�้าสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส

 2. ไม่ควรอาบแช่น�้าร้อนหรืออบไอน�้า อบความร้อนแห้งนานเกินกว่า 15 นาที

 3. ควรดื่มน�้ามากๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียน�้า

 4. หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้อุณหภูมิสูงเกิน 37 องศาเซลเซียส

 5. เวลาแช่อาบในอ่างน�้าร้อนไม่ควรด�าน�้า

 6. ระมัดระวังขณะผู้ป่วยเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น จากจากนอนเป็นนั่งหรือลุกยืน ซึ่งความดันโลหิตจะตกลง

ท�าให้เป็นลมหน้ามืดง่าย

 ในการใช้น�้าร่วมกับความร้อนส�าหรับบ�าบัดร่างกายเฉพาะบริเวณ เช่น การประคบ ต้องระวังการตาย 

ของเซลและเนื้อเยื่อบริเวณที่สัมผัสกับความร้อน หากผิวหนังได้รับความร้อนมากเกินไปจะท�าให้ผิวหนังพองและ 

มีน�้าเหลืองอยู่ภายใน มีอาการเจ็บปวด ปริมาณของความร้อนท่ีผิวหนังได้รับ นอกจากจะข้ึนอยู่กับอุณหภูมิแล้ว 

ยังขึ้นกับระยะเวลาที่ได้สัมผัสกับความร้อนนั้นด้วย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ความหนาบางของผิวหนัง เช่นบริเวณ

ตาตุ่มหรือหน้าแข้งทีม่เีน้ือเยือ่ใต้ผวิหนังน้อยความร้อนจะสะสมอยู่ในเนือ้เยือ่มาก ท�าให้เกดิอนัตรายได้ง่ายกว่าบรเิวณ

อ่ืนท่ีมีเนื้อมาก การไหลเวียนโลหิตบริเวณใกล้เคียงก็มีผลต่อระบายความร้อนออกไปจากบริเวณที่ ได้รับ 

การบ�าบัดด้วยความร้อนเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ผูป่้วยทีม่กีารไหลเวยีนโลหติไม่ด ีเช่น ผูป่้วยโรคหวัใจ โรคเบาหวาน และ

โรคระบบประสาทท่ีท�าให้เส้นเลือดปลายมือเท้าตีบแคบ จะเกิดอันตรายจากแผลไหม้ได้ง่าย ต้องระมัดระวัง 

เป็นพิเศษ

การป้องกันอันตรายจากความร้อน
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การนวดเพื่อสุขภาพ

 การนวดเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักน�ามาใช้ในการบ�าบัดรักษาอาการปวดเมื่อย  

ซึ่งการบ�าบัดหรือการรักษาด้วยการนวดสามารถทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ หรือใช้ 

ในการรกัษาร่วมกบัแผนปัจจบุนั เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการรกัษามากยิง่ขึน้ ฮบิพอคราทสี 

(Hippocrates; ประมาณ พ.ศ. 83 - 166) ผู ้เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนตะวันตก  

ได้เห็นความส�าคัญของการนวดโดยได้กล่าวไว้ว่า “แพทย์ทุกคนควรมีความรู้เรื่องการนวด” 

(Hippocrates, 2009) ในปัจจุบันการนวดได้รับการยอมรับมากขึ้น ในการเป็นแนวทางหนึ่ง

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสถานบริการสุขภาพทั้งในภาครัฐ  

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสปา และนวดไทย

7
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ความหมายของการนวดเพื่อสุขภาพ

 การนวดเพือ่สขุภาพเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของการแพทย์ ซึง่เป็นวฒันธรรมดแูลสขุภาพ เมือ่มกีารเหนด็เหนือ่ย

เมือ่ยล้า ปวดเมือ่ยตามร่างกายและมกีารพฒันาการเรยีนรูม้าเป็นการนวดเพ่ือการรกัษาโรค (Therapeutic massage) 

มาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ ค.ศ. 1884 เกรแฮม ให้ค�าจ�ากัดความของการนวด (massage) หมายถึง กระบวนการ

การสมัผัสด้วยมอืบนเน้ือเย่ือด้านนอกของร่างกายด้วยวธีิปฏบิตัหิลายรูปแบบ เช่น การต ีลูบ ถู กด เฟ้น และทบุผิวหนงั 

กล้ามเนื้อและข้อ (Braverman DL. และ  Schulman RA. 1999)  

 การนวดไทย ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2544 หมายความว่า การตรวจประเมนิการวนิจิฉยั 

การบ�าบัด การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด  

การดึง การประคบ การอบ หรือวิธีอื่นตามศิลปะการนวดไทย (ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544)

ประวัติของการนวด

 ประวตัศิาสตร์ของการนวดนัน้มยีาวนานและพบหลกัฐานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเกีย่วกบัการนวดทีบั่นทกึไว้ถกูค้นพบ

ในแถบทวีปเอเชีย ในประเทศจีนเมื่อประมาณ 4500 ปีมาแล้ว (Cassar MP., 2001) ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้น�า 

แบบอย่างวิธีการนวดมาจากจีนเมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตศักราช ส่วนระบบการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย 

ย้อนหลังไปอย่างน้อย 500 ปีก่อนคริสตศักราชก็กล่าวถึงการดูแลสุขภาพด้วยการนวด

 ในยุคกรีซโบราณ ฮิบพอคราทีส (Hippocretes) (450 - 377 ปีก่อนคริสตศักราช) และ อริสโตเตล  

(Aristotle) (384 - 322 ปีก่อนคริสตศักราช) ได้เขียนบรรยายถึงการนวด ในยุคนั้นมีหลักฐานระบุถึงสถานที่ที่นิยม

ใช้ออกก�าลังกายมีการบริการนวด และอาบน�้าอยู่ร่วมกันด้วย ต่อมาในยุคอาณาจักรโรมัน (27 ปีก่อนคริสตศักราช 

- ค.ศ. 476) ก็ยังมีหลักฐานแสดงถึงสถานที่ดังกล่าวอยู่ ซึ่งในปัจจุบันสถานที่นี้เรียกว่า ยิมเนเซียม  (Gymnasium)

ในยุคกรีก และโรมัน ได้มีหลักฐานกล่าวถึงการนวดอีกครั้งในยุโรปในยุคเรเนซองค์  ช่วงทศวรรษที่ 14 - 17  

และต่อมาได้รบัความสนใจในการนวดแง่ของการรกัษาในประเทศต่างๆของทวปียโุรป ได้แก่ ฝรัง่เศส องักฤษ เยอรมนั 

และสวีเดน จึงพบค�าศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการนวดพื้นฐานเป็นภาษาฝรั่งเศส เช่น effurage, petrissage เป็นต้น  

การนวดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศสวีเดนจนกระทั่งมีโรงเรียนที่เปิดสอนการนวดเพ่ือการบ�าบัด 

คอืเดอะ รอยลั อนิสทิทิว ออฟ ยิมนาสตกิ (The Royal Institute of Gymnastics) ในกรุงสตอ็กโฮม ในปี ค.ศ. 1813 

จึงท�าให้การนวดแบบสวีดิช (Swedish massage) เป็นที่แพร่หลายไปทั้งยุโรป และอเมริกาตราบจนถึงทุกวันนี้ 

(Braverman DL, และ Schulman RA., 1999)
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 ส�าหรับความเป็นมาของการนวดไทย ซึ่งการนวดไทยเป็นวิธีการบ�าบัด และรักษาโรคของไทยท่ีมีมา 

ตั้งแต่เดิมและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน เชื่อได้ว่าเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์

สายใยภายในครอบครวัทีช่่วยเหลอืกนัเพือ่บรรเทาอาการปวดเมือ่ย ฟกช�า้ ด้วยการสมัผสัจบัต้อง หรือกดจดุบรเิวณ

ที่มีอาการ เช่น สามีภรรยานวดให้กัน ลูกนวดให้บิดามารดา หลานนวดให้ปู่ย่าตายาย จนเกิดความช�านาญ 

และช่วยเหลือเพื่อนบ้านต่อไป ในที่สุดก็เกิดเป็นอาชีพหมอนวดขึ้น

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยที่พบเก่าแก่ที่สุดคือศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 178 - 1981)  

ในช่วงสมัยที่พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชครองราชย์ โดยขุดพบที่ป่ามะม่วง มีรูปจารึกที่เกี่ยวกับการนวด ต่อมา 

ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยเจริญ

รุ่งเรืองมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงการนวดแผนไทย มีการแบ่งกรมหมอนวดเป็นฝ่ายซ้าย-ขวา โดยมีหลักฐานปรากฏ 

ในท�าเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ที่ตราขึ้นในปี พ.ศ. 1998 และนอกจากนี้ยังพบหลักฐาน

จดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามกรุงศรีอยุธยาของราชทูต มองสิเออร์ เดอลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตของ 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในกรุงสยามระหว่าง พ.ศ. 2230 - 2204 ได้เขียนถึงหมอนวดไทย  

ครั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - 2352)  

ทรงโปรดฯ ให้รวบรวมปั้นรูปฤาษีดัดตนจนครบ 80 ท่า และจารึกวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ 

ประดับบนผนังศาลาราย และบนเสาภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลักฐานกรมหมอนวดปรากฏ และทรงโปรดให้หมอยา และหมอนวดถวายการรักษา โดย

มหีมอนวดถวายงานทกุครัง้ทีเ่สดจ็ประภาส บทบาทของหมอนวดได้หมดจากราชส�านกัในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย แต่หมอนวดชาวบ้านก็ยังคงมีอยู ่

ตราบถึงปัจจุบัน (ประพจน์ เภตราภาศ 2555; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และบุญเรือง นิยมพร, 2544)
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รูปแบบวิธีการนวดพื้นฐาน

 การจ�าแนกรูปแบบวิธีการพื้นฐานของการนวด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักดังต่อไปนี้

 1. รูปแบบวิธีการนวดพื้นฐานแบบตะวันตก  (Hollis M., 1987 และ Wood EC, et al., 1981)

 รูปแบบการจ�าแนกวิธีพื้นฐานของการนวดแบบตะวันตก (Swedish massage) ที่นิยมที่สุด โดยแบ่ง 

ออกเป็น 4 วิธี ได้แก่

  1.1 การลูบ (Effleurage or stroking massage)(Wood EC, et al., 1981; Cyriax  J และ 

Russell G., 1980 และ Hofkosh JM., 1985) คือการใช้มือลูบไล้บนผิวหนังอาจลงน�้าหนักเบา หรือแรงก็ได ้

ซ่ึงจะให้ผลแตกต่างกัน การลงน�้าหนักแรงต่อเน่ืองเป็นแนวยาวจะให้ผลทางกลศาสตร์ระดับลึกโดยออกแรงไล ่

จากส่วนปลายเข้าหาส่วนกลางของแขนขา หลัง และคอ แต่จากส่วนกลางออกไปส่วนปลายมักใช้แรงเบาๆ หรือ 

ไม่ลงน�้าหนักเลย วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนกลับของหลอดเลือดด�า หรือทางเดินน�้าเหลือง มักใช้ในกรณี  

การฟกช�า้ของข้อต่อ และกล้ามเน้ือ การบวมจากปัญหาการไหลเวยีนเลอืดหลงัผ่าตดั โรคระบบหลอดเลอืดส่วนปลาย 

หรือ reflex sympathetic dysthrophy ถ้าลงน�้าหนักเบาในทิศทางใดๆ ซึ่งกระท�าได้ทั่วทั้งร่างกายจะเป็น 

การกระตุ้น reflex และเกิดผลทางด้านจิตใจท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยถ้าใช้จังหวะเร็วจะเป็นการกระตุ้น จังหวะช้า 

จะเป็นการผ่อนคลาย

  1.2 การบบี ขย�า (Petrissage or compression massage) (Wood EC, et al., 1981; Cyriax  J 

และ Russell G., 1980; Hofkosh JM., 1985; และ Greenman PE., 1989 ) คือการบีบ ขย�าเนื้อเยื่ออ่อนบน

ร่างกายโดยอาศัยแรงบีบระหว่าง 2 มือ หรือมือเดียวกดลงบนส่วนต่างๆ มีประโยชน์ในการช่วยหมุนเวียน 

ของโลหิต รวมทัง้การหมนุเวยีนของน�า้เหลอืง รวมทัง้การนวดนีย้งัท�าให้เนือ้เยือ่ทีย่ดึแน่น หรอืสลายพงัผดืของเนือ้เยือ่ 

และกล้ามเนื้อที่ติดกันได้แยกออกจากกัน โดยมีรูปแบบของการนวดต่างๆกัน ได้แก่

   1.2.1 Kneading คือ การใช้ฝ่ามือ หรือส่วนของมือกดและคลึงเป็นวงกลม

   1.2.2 Picking up คือ การกดบีบแล้วจึงจับเนื้อเยื่อดึงขึ้น ปล่อยแล้วท�าใหม่ในต�าแหน่ง

ถัดไป

   1.2.3 Wringing คือ picking up แล้วจับเนื้อเยื่อขยับไปมาก่อนจึงปล่อย ซึ่งท�าให้เกิด

แรงเสียดทานหรือแรงตึงอยู่ภายในเนื้อเยื่อนั้น

   1.2.4 Rolling คือ การหยิบผิวหนัง หรือรวมถึงกล้ามเนื้อด้วย ให้อยู่ระหว่าง 4 นิ้วมือ

กับนิ้วโป้ง แล้วไล่ม้วนส่วนเนื้อเยื่อที่หยิบขึ้นมานั้นก่อนจะปล่อย

   1.2.5 Shaking คอื การหยบิเนือ้เยือ่ข้ึนมาแบบ rolling แต่ใช้วธิกีารสัน่อย่างแรงไปมาแทน
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  1.3 Friction massage (Wood EC, et al., 1981; Cyriax  J และ Russell G., 1980; 

Hofkosh JM., 1985; Greenman PE.,1989และTravel J., 1983)  คือการส่งแรงเคลื่อนไหวแบบวงกลมหรือ

แนวขวางผ่านทางปลายนิ้ว ซึ่งมักใช้นิ้วโป้ง หรือส้นมือลงบนเนื้อเยื่อ ซึ่งจะท�าให้มีพื้นที่ผิวเพียงเล็กที่รับแรงนั้น

แต่ละครั้ง ท�าให้แรงสามารถทะลุจากผิวตื้นลงไปสู่ระดับลึกได้ดี เช่น กล้ามเนื้อ เอ็น หรือพังผืดต่างๆ การออกแรง

ให้ถึงระดับลึกอาจรู้สึกไม่สบาย และท�าให้ช�้าได้บ้าง แต่ได้ผลดีในการรักษาเอ็นอักเสบ พังผืดอักเสบ และ trigger 

point ของกล้ามเนื้อ

  1.4 การลูบแบบเคาะ (Tapotement or percussion massage) (Wood EC, et al.,1981; 

Cyriax J และ Russell G., 1980; Hofkosh JM., 1985) คือการลูบแบบเคาะ หรือการใช้มือตบ หรือลงแรง

บนเนื้อเยื่อเป็นจังหวะ โดยมีรูปแบบต่างๆกัน ได้แก่ 

   1.4.1 Clapping or cupping คือ การท�ามือเป็นอุ้งแล้วตีลงบนร่างกาย อาจมีผ้าขนหนู

หนุนไว้ก่อนตีก็ได้ยิ่งท�ามือเป็นอุ้งมากแรงสั่นสะเทือนจะลงระดับลึกกว่าท�ามือแบนๆซึ่งแรงจะกระตุ้นอยู่เพียง 

บริเวณผิว

   1.4.2 Hacking คือ การใช้สันมือด้านน้ิวก้อยสับลงบนร่างกายมักใช้จังหวะความถี่ 

ในช่วง 2-6 Hz ซึ่งช่วยกระตุ้นในระดับตื้น

   1.4.3 Vibrations คือ การใช้ฝ่ามือวางบนร่างกายแล้วออกแรงสั่นในทิศทางขึ้นลง 

ด้วยความเร็ว  

   1.4.4 Beating and pounding คือ ก�ามือหลวมๆแล้วทุบบนร่างกาย โดย beating  

จะหันฝ่ามือลง ขณะที่ pounding ใช้สันมือด้านนิ้วก้อยทุบ

   1.4.5 Tapping คือ การใช้ปลายนิ้วทั้ง 4 เคาะ มักกระท�าบนใบหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่

บอบบาง ซึ่งเกิดผลทางด้านจิตใจมากกว่าผลทางกายภาพ

 2. รูปแบบวิธีการนวดพื้นฐานแบบไทย

 วิธีการนวดพื้นฐานแบบไทย มีลักษณะของการนวดดังต่อไปนี้

  2.1 การกด มักใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงที่ส่วนของร่างกาย เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวให้เลือดถูก

ขับออกจากหลอดเลือดที่บริเวณนั้น และเมื่อลดแรงกดลง เลือดจะพุ่งมาเลี้ยงบริเวณนั้นได้มากขึ้นท�าให้ระบบไหล

เวียนเลือดของเลือดท�าหน้าที่ได้ดี ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวดเร็วขึ้น

  2.2 การคลึง คือ การใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วมือ หรือสันมือ ออกแรงกดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อที่เคลื่อน

ไปมา หรือคลึงเป็นลักษณะวงกลม

  2.3 การบีบ เป็นการจับกล้ามเนื้อให้เต็มฝ่ามือแล้วออกแรงบีบที่กล้ามเนื้อ เป็นการเพิ่มการไหล

เวียนของเลือดมาที่กล้ามเนื้อช่วยให้หายจากอาการเมื่อยล้า การบีบยังช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ด้วย 
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  2.4 การดงึ เป็นการออกแรง เพือ่ทีจ่ะยดึเส้นเอน็ของกล้ามเนือ้หรอืพงัผดืของข้อต่อทีห่ดสัน้เข้าไป

ให้ยืดออก เพื่อให้ส่วนนั้นท�าหน้าที่ได้ตามปกติ

  2.5 การบิด เป็นการออกแรงเพื่อหมุนข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ยืดออกทางด้านขวา

  2.6 การดัด เป็นการออกแรงเพื่อให้ข้อต่อที่ติดขัดเคลื่อนไหวได้ตามปกติ การดัดต้องออกแรงมาก

และรุนแรง

  2.7 การตบตี หรือการทุบ การสับ เป็นการออกแรงกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะ มักใช้วิธีนี้

บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ หรือช่วยขับเสมหะเวลาไอ

  2.8 การเหยียบ เป็นวิธีที่นิยมท�าโดยให้เด็กหรือผู้อื่นขึ้นไปเหยียบ หรือยืนอยู่บนหลัง

ประเภทของการนวดในธุรกิจสปา

 1. การนวดไทยเพื่อสุขภาพ

  1.1 การนวดแบบทัว่ไป มจีดุก�าเนดิจากการนวดเพือ่ช่วยเหลอืตนเอง หรอืผูอ้ืน่กนัเองในครอบครัว

ของชาวบ้านทัว่ไป ดงันัน้ผูน้วดจงึใช้อวยัวะอืน่ทกุส่วนในการนวดนอกจากมือ ได้แก่ ศอก  ท่อนแขน ส้นเท้า เป็นต้น 

ส่วนท่าทางการนวดก็มีได้หลากหลายไม่เพียงแต่บีบหรือกด (compression or friction massage) จุดที่ปวดเมื่อย

อย่างเดียว ยังมีการยืดกล้ามเนื้อ (stretching) โดยเฉพาะท่ายืดกล้ามเนื้อบ่า (upper trapezius) ที่ผู้มารับบริการ

นวดมีอาการปวดอยูบ่่อยมาก การดดักระดกูสนัหลงั (spinal manipulation) โดยเฉพาะต�าแหน่งของกระดกูสนัหลงั

ระดับเอว (lumbar vertebrae) ซึ่งมีอยู่หลายจังหวะทั้งท่านอนหงาย นอนตะแคง และนั่ง และดัดกระดูกสันหลัง

ระดับอก (thoracic vertebrae) ในท่านั่งและ 

หมอนวดใช้เข่าตนเองยันกลางหลังบริเวณสะบัก  

ซึ่งถ้าผู ้มารับบริการไม่มีปัญหากระดูกสันหลัง 

ที่อาจเกิดอันตราย และผู้ท่ีนวดมีความช�านาญ

เพียงพอ หลงัจากนวดแล้วผูร้บับรกิารนวดจะรูส้กึ

สบายขึ้นทันที แต่ผู ้รับบริการนวดที่มีประวัติ 

โรคประจ�าตัวบางอย่างควรได้รับการตรวจร่างกาย

จากแพทย์ก่อนท�าการนวดเพื่อป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนทีอ่าจเกดิอนัตรายได้ เช่น กระดกูสนัหลงั

ที่มีปัญหาอยู่แล้วเคลื่อนไปกดเส้นประสาทท�าให้

เกิดอาการชา  หรืออ่อนแรงหลังนวด  เป็นต้น
การนวดแบบทั่วไป
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  1.2 การนวดแบบแนวเส้นพื้นฐานแพทย์แผนไทยประยุกต์  เป็นการนวดที่ต้องระวังเรื่อง

ท่าทาง และต้องค�านึงถึงความสุภาพ ดังนั้นเป็นการนวดที่ผู้นวดมักนวดโดยใช้น้ิวมือกดลงบนร่างกาย (friction 

massage) เท่านัน้ เพือ่ควบคมุน�้าหนักไม่ให้มากเกนิไป และมข้ีอปฏิบัติในการนวดทีค่อ่นขา้งเคร่งครดั เช่น ผู้นวด

ต้องเดนิเข่าเข้าหาผู้รบับรกิาร ต้องน่ังพบัเพยีบหรอืน่ังคกุเข่า โดยมมีาตราส่วนองศาของการนวดที่ไม่ประชดิตวัมาก

และจะหันหน้ามองตรงไม่ก้มหายใจรดผู้รับบริการ แต่ไม่เงยหน้ามากจนเป็นการไม่สุภาพ

 ในปัจจุบันการนวดแบบทั่วไปเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากมีการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องกันตามในชุมชน 

แต่อย่างไรก็ตามการนวดไทยทั้ง 2 แบบแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยกล่าวคือ แสดงถึงความสุภาพอ่อนโยน ก่อนนวด

และหลังนวด ผู้นวดจะต้องยกมือพนมเพื่อไหว้ครู และเพื่อขออภัยที่จะต้องแตะเนื้อถูกตัว หรือหากท่านวดบางท่า

ไม่เหมาะสม ผู้รับบริการนวดไทยจะสวมเส้ือผ้าที่สบายไม่อึดอัด ไม่มีการให้ถอดเส้ือผ้า และมารยาทของผู้นวด 

ขณะที่ท�าการนวดก็ต้องนวดด้วยความส�ารวม ความแตกต่างระหว่างการนวดแบบทั่วไป และการนวดแบบแนวเส้น

พื้นฐานแพทย์แผนไทย ประยุกต์ แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างระหว่างการนวดแบบทั่วไป และการนวดแบบแนวเส้นพื้นฐานแพทย์แผน

ไทยประยุกต์

ข้อแตกต่าง การนวดแบบทั่วไป การนวดแบบแนวเส้นพื้นฐาน

1. กิริยามารยาท เป็นกันเองกับผู้รับบริการมากกว่า 

บางคราวจึงดูไม่ส�ารวมมากนัก

เรียบร้อยมาก เดินเข่าเข้าหาผู้รับบริการ 

ไม่หายใจรดผู้รับบริการ หรือเงยหน้ามาก

จนเป็นที่ไม่เคารพ

2. การเริ่มนวด เริ่มนวดที่ฝ่าเท้า มักเริ่มนวดตั้งแต่หลังเท้าขึ้นไป

3. อวัยวะที่ใช้นวด ใช้ได้ทั้งมือ ศอก แขน เข่า เท้า 

ส้นเท้า

เฉพาะมือ นิ้วหัวแม่มือ และปลายนิ้วอื่นๆ

4. ท่าทางของแขน ตรงหรืองอก็ได้ ต้องเหยียดตรงเสมอ

5. การลงน�้าหนัก มีทั้งกดและนวดคลึง ใช้การกดเท่านั้น

6. ท่าของผู้รับบริการ ท่านั่ง ท่านอนหงาย ท่านอนตะแคง 

และท่านอนคว�่า

มีท่านั่ง ท่านอนหงาย ท่านอนตะแคง 

เท่านั้น ไม่มีท่านอนคว�่า

7. การดัด มีการดัด ดึง ข้อต่อและหลัง ไม่ใช้

8. ความรู้ทางกายวิภาค อาจไม่มีความรู้ดีพอ มีความรู้อย่างดีพอสมควร
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 ในปัจจุบันคณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้ก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยไว้ 3 ระดับ ได้แก่

 ระดับ 1 สามารถผ่อนคลาย และรู้ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด

 ระดบั 2 สามารถผ่อนคลาย นวดเท้าเพือ่สขุภาพ และบรรเทาอาการปวดโดยทัว่ไปได้ 10 โรค และรูข้้อควรระวงั

และข้อห้ามในการนวด ซึ่งโรคทั่วไป 10 โรค ก็คืออาการปวดศีรษะ และปวดระบบกล้ามเน้ือ ข้อต่อกระดูก 

ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

 ระดับ 3 สามารถนวดรักษาโรค และสามารถวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย รู้ข้อควรระวัง 

และข้อห้ามในการนวด โดยแบ่งความรุนแรงของอาการ และความสามารถในการบ�าบัด และรักษาแบ่งออกเป็น       

3 กลุ่มโรค คือ

 1. กลุ่มท่ีรักษาแล้วหายขาด คือ กลุ่มโรคที่การนวดไทยสามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่วนใหญ่ ได้แก่  

โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น myofascial pain syndrome, frozen shoulder, neck pain, back pain 

เป็นต้น

 2. กลุ่มที่รักษาเพื่อบรรเทาอาการ คือ กลุ่มโรคที่ไม่สามารถให้หายขาดได้ แต่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ 

หรือท�าให้อาการทุเลาลงได้ ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น ปวดข้อต่างๆ เรื้อรัง (โดยปกติการนวดจะเน้น 

ไปยังอวัยวะรอบๆ ข้อ ซึ่งในการปวดข้อเร้ือรัง อวัยวะเหล่าน้ีมักจะมีปัญหาที่เป็นสาเหตุร่วมของอาการปวด)    

สมมรรถภาพทางเพศชายหย่อน เป็นต้น

 3. กลุ่มที่นวดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขโรคแทรกซ้อน คือ โรคที่ค่อนข้างรุนแรง อาการมากโอกาสดีขึ้น 

มีน้อย แต่มักจะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีก กลุ่มโรคนี้ ได้แก่ Pakinson’s disease, hemiplegia, hemiparesis, 

paraparesis, paraplegia, cerebral palsy การนวดท�าให้อาการเกร็งลดลง และการดัดดึงช่วยป้องกันข้อติด   

(คณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบ 2545)
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การนวดเพื่อสุขภาพแบบตะวันตก

 นวดสวีดิช (Swedish massage) 

 เป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีนิยมกันมากในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่กลางยุคศตวรรษที่ 20 

เป็นต้นมา วิธีการนวดใช้เทคนิค long stroking, kneading, และ friction ลงน�้าหนักไม่มาก มีแรงกระท�า 

เพียงผิวส่วนบนของร่างกาย ต้องใช้น�้ามันเป็นตัวช่วยเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวและมือผู้นวด บางทีเรียกว่า 

นวดน�้ามัน

 นวดอโรมา (Aromatic massage) 

 ลกัษณะการนวดคล้ายการนวดแบบสวดีชิ แต่น�า้มนัที่ใช้ต้องเป็นน�า้มนัหอมระเหยทีส่กดัจากส่วนต่างๆของ

พืช เช่น ดอก ผล ใบ ต้น หรือสมุนไพรต่างๆ โดยเชื่อว่าการใช้น�้ามันนี้จะมีผลต่อร่างกาย ช่วยท�าให้ผ่อนคลาย 

เกิดสมดุลลดอาการปวดเมื่อย 

 นวดเซลลูไลท์ (Cellulite massage)  

 อาศัยความช�านาญเป็นวิธีการเฉพาะ เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน�้าเหลืองให้ดีขึ้น  

ช่วยให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของกระเปราะเซลลูไลท์อ่อนตัวลงจึงมักใช้วิธี pertrissage or compression massage  

เป็นหลัก เสริมด้วย deep stroking massage และ percussion massage ผู้รับบริการควรนวดเซลลูไลท์ 

สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง นานครั้งละ 20 - 30 นาที ประมาณ 6 - 10 ครั้ง และปฏิบัติตามค�าแนะน�าเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

การนวดสุขภาพแบบตะวันออก

 นวดชิอัตสิ (Shiatsu)  

 มาจากค�าว่า shi แปลว่านิ้วมือ และ atsu แปลว่าแรงกด เป็นการนวดแบบญี่ปุ่นเริ่มมีมากว่า 200 ปี  

ก่อนคริสตศักราช ซึ่งมีรากฐานจากทฤษฎีลมปราณการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันตก  

เชือ่ว่าการกดบนจุดฝังเขม็จะช่วยให้เกดิสมดลุของการไหลเวียนลมปราณ โดยม ี12 เส้นลมปราณหลกั และมีพลัง 

ที่เรียกว่า ชี่ ไหลเวียนอยู่ และแบ่งการเกิดลักษณะปฏิกิริยาต่างๆ เป็น หยิน กับ หยาง คือ หยิน เกี่ยวข้องกับ

ความอยู่นิ่ง ผ่อนคลาย ความเย็น ส่วนหางเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การกระตุ้น ความร้อน ซึ่งทั้งหมด 

ต้องสมดุลกัน ถ้าไม่สมดุลจะเกิดความเจ็บป่วย การกดลงบนจุดฝังเข็มจะช่วยปรับสมดุลดังกล่าวได้  

โดยจุดใกล้กับอาการกดนาน 1 นาที และจุดไกลจากอาการบนเส้นลมปราณกดนาน 3 นาที การนวดนี ้

ช่วยผสานร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางปัญญาให้ท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี ท�าให้เกิดการผ่อนคลายระดับลึก  

และรู้สึกมีชีวิตชีวาหลังนวดเสร็จ
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 นวดศิโรธารา (Shirodhara) 

 เป็นการนวดศรีษะแบบอินเดีย โดยการหยด

น�า้มนับริสทุธิจ์ากธรรมชาตติรงจดุตรงกลางระหว่างคิว้ 

การหยดน�้ามันจะต้องหยดให้ถูกจุดและตั้งศีรษะ 

ให้เงยขึ้น เป ิดคอขึ้นให ้น�้ ามันไหลจากกลางค้ิว 

ไปที่กระหม่อม โดยมีการเน้นการนวดบ่า คอ ศีรษะ 

ต้นแขน และหลังส่วนบน รวมถึงใบหน้า ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของ Ajna Chakra เพ่ือกระตุ ้นระบบประสาท 

ในสมอง ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ ระบบความจ�า 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ระบบการไหลเวียน

ของเลือดดี 

นวดศิโรธารา (Shirodhara)

 นวดทุยนา (Tui na) 

 เป็นการนวดแผนโบราณของจีนโดยใช้มือกลิ้ง และผลักบนร่างกาย โดยบ�าบัดทั้งเส้นลมปราณและ 

กล้ามเนื้อข้อต่อ อาจมีบางเทคนิคที่คล้ายการนวดพื้นฐานแบบตะวันตก บางวิธีใช้ข้อนิ้ว (มะเหงก) กลิ้งบนร่างกาย 

เป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร

 นวดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า (Reflexology) 

 อาจเรียกนวดฝ่าเท้า หรอืนวดเท้า ต้นก�าเนิดมจีากหลายทีม่าบางต�าราว่ามาจากจนี บางต�าราว่ามาจากตะวนัตก 

โดย William Fitzgerald ในปี 1913-17 พบว่ามีจุดกดเจ็บบนมือและเท้าสะท้อนถึงอาการเจ็บป่วยบนส่วนต่างๆ

ของร่างกาย การนวดลงบนจุดเหล่านี้สามารถท�าให้อาการดีขึ้นได้ ซึ่งได้พัฒนาโซนตามแนวยาวของล�าตัว 10 โซน 

ไล่จากศีรษะถึงปลายนิ้วเท้า โดยอ้างว่ามีปลายประสาทถึง 72,000 เส้นมาสิ้นสุดที่เท้า ต่อมาเผยแพร่ทั่วอเมริกา
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ประโยชน์ของการนวด

 การนวดเพื่อสุขภาพ หรือการนวดเพื่อผ่อนคลาย (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และบุญเรือง นิยมพร,  

2544 และ จิดาภา จ�าปาเงิน, 2550) ผู้ที่มารับบริการนวดนั้น ส่วนหนึ่งเป็นคนปกติทีไม่มีโรคใดๆ ชัดเจน  

เพียงแต่มีอาการเมื่อยล้าเป็นธรรมดาเนื่องจากเดินทางไกล ท�างานหนัก หรืออยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานๆ 

จึงมาขอรับบริการนวดเพื่อผ่อนคลายเท่าน้ัน หลังจากนวดแล้วผู้รับบริการจะรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย แจ่มใส 

และกระฉับกระเฉงขึ้น (Smith MC., et al., 1999)

 การนวดเพื่อการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ  (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, 2542)

 ผลจากการนวดที่ใช้ในการบรรเทาอาการหรือรักษาโรคได้นั้นเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนอง 

ต่อการนวดดังนี้คือ

 1. เกิดปฏิกิริยาทางเมแคนิค (Mechanical effects) (Knapp ME., 1982; Licht S., 1960; และ 

Atchison JW, 1996) เกิดปฏิกิริยาทางเมแคนิค การนวดท�าให้เส้นเลือดด�าส่วนพื้นผิว (Superficial vein)  

ลดความดันลง เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดแรงดันภายในเส้นเลือดฝอย การซึมผ่านของเหลวออกนอกเซลล์ลดลง  

การค่ังของเลือด และน�า้เหลอืงลดลง และลดความเจบ็ปวดได้ ผลทางเกิดปฏกิริยิาทางเมแคนคิ เป็นผลทีม่หีลกัฐาน

น่าเชื่อถือที่สุด สามารถเข้าใจได้ง่าย และวัดผลได้จริง การนวดท�าให้มีการเคลื่อนไหวของใยกล้ามเนื้อ ช่วยยืด

เนื้อเยื่อที่ยึดติดกันอยู่ให้ลดความตึงตัวลง ท�าให้คลายจุดปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี และยังช่วยบีบไล่หลอดเลือด  

และท่อน�้าเหลือง ท�าให้การไหลเวียนของโลหิตและน�้าเหลืองดีขึ้น พาเลือดใหม่ไปไล่ของเสียออกจากบริเวณ 

ที่มีปัญหา การกดเบาๆบริเวณผิวหนังจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเฉพาะที่นั้น แต่ถ้านวดลงแรงมากขึ้น 

จะไปเพ่ิมการไหลของเลือดด�าโดยเฉพาะในระดับตื้น และส่งผลสืบเนื่องไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแดงต่อไป 

ส่วนการไหลของน�้าเหลืองพบว่าการนวดเพิ่มการไหลของน�้าเหลืองได้ 7 - 10 เท่า (Elkins EC et al., 1993)  

การนวดระดับลึกยังส่งผลต่อพังผืดและเน้ือเยื่อเกี่ยวพันอีกด้วย จึงสามารถแก้ไขการจ�ากัดการเคลื่อนไหวของข้อ 

ข้อยึดติดที่ไม่รุนแรง และแผลเป็นได้

 2. ผลทางระบบประสาทและรีเฟล็ก (Neural reflex effects) (Knapp ME., 1982; Licht S., 1960)

เป็นผลของการสะท้อนกลับเมื่อมีการนวด การกดที่แรง และลึก ผิวหนังจะมีรอยแดง ซึ่งผลทางเมแคนิค  

ท�าให้เส้นเลอืดฝอยขยายตวั เมือ่นวด และกดซ�า้ๆ จะแดงกระจายทัว่ไป และแดงมากข้ึนจากการขยายตวัของหลอด

เลือดส่วนปลาย (Arteriole) ซึ่งเกิดจากการรีเฟล็กซ์ของประสาทส่วนแอคซอน (Axon reflex mechanism)  

เมื่อนวดตัวไปจะมีรอยแดงเป็นแผ่น (Wheal) และเพิ่มการขยายตัวของหลอดเลือดแดงอีก นอกจากนั้นยังเป็น 

การกระตุ ้นที่ peripheral receptor เกิดปฏิกิริยาโดยตรงของบริเวณที่ถูกนวด ท�าให้กล้ามเนื้อคลายตัว  

และยังส่งกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทขนาดใหญ่ (beta nerve fiber) ไปยังประสาทไขสันหลัง และสมอง 
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ซึง่สามารถยบัย้ังอาการปวดได้ (Malkin K., 1994) ซ่ึงความปวดจะส่งกระแสประสาทวิง่ไปตามเส้นประสาทขนาดเล็ก 

ผลเช่นนี้อธิบายตามทฤษฎีการควบคุมประตูรับความรู้สึก (Melzack and Wall’s gate control theory) 

(Melkin R, 1965) การนวดสามารถเพิ่มความทนทานต่ออาการปวดได้ดีขึ้น (Carreck A., 1994) ดังนั้น 

แม้ว่าอาการปวดยังมีระดับคงเดิมก็จะไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วเพราะมีความทนทานมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ 

การนวดอาจกระตุ้นให้มีการหลั่ง endorphins (Wook EC และ Becker PD., 1981) ช่วยให้ผู้รับบริการรู้สบาย 

ได้อีกทางหน่ึง มีรายงานว่าการนวดสามารถลดอาการปวดได้โดยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารลดปวดชนิดหนึ่ง 

ชื่อ enkephalins

 3. ผลทางจิตใจ (Psychological effects) (Atchison JW, 1996)  

 การนวด และการสัมผัสที่ผิวหนังท�าให้เกิดการรับรู้สึกที่ดี มีการน�าความรู้สึกที่อยู่ส่วนลึกของกล้ามเนื้อ 

จากการกด (Proprioception) เข้าสู่ไขสนัหลงั และสมองท�าให้การท�างานของระบบประสาทลดลง เกดิความพึงพอใจ 

มีการผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการนวดในบรรยากาศที่สบายในสปาท�าให้รู้สึกผ่อนคลายและสบาย  

ลดความวิตกกังวล ลดความตึงเครียดของจิตใจ และส่งผลกลับไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้อีก ซึ่งเป็นผลร่วมกัน

ของจิตใจระบบประสาทและภูมิต้านทานโรค (psyconeuroimmunilogy) นอกจากนี้การนวดยังช่วยให้หลับดีขึ้น 

อีกด้วย (MacDonald G., 1998) ตลอดจนส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นวด และผู้ได้รับการนวด

 4. ผลต่อความเจ็บปวด

 การนวดส่งผลต่อความเจ็บปวด ซึ่งอธิบายได้ด้วยแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate control theory)  

ที่เชื่อว่าการนวด การลูบ การสัมผัส เป็นการกระตุ้นใยประสาทเส้นใหญ่ (Large fiber) มากกว่ากระตุ้นใยประสาท

ส่วนเล็ก (Small fiber) จึงเพิ่มการท�างานของเซลล์ เอส จี (Substantia gelatinosa:SG) แต่จะลดการท�างาน 

ของเซลล์ที (Transmission cell: T cell) และส่งผลให้ปิดประตูท�าให้กระแสที่น�าความเจ็บปวดไม่สามารถ 

ขึ้นสู่สมองได้ จึงมีผลลดความเจ็บปวด (Lipton  S., 1979)

 5.  ผลของการนวดต่อระบบต่างๆของร่างกาย (โครงการฟื้นฟูการนวดไทย 2535) 

  ต่อระบบไหลเวียนโลหิต การนวดท�าให้เลือดถูกบีบออกไปจากบริเวณนั้น และมีเลือดใหม่ 

เข้ามาแทนท่ีช่วยในการไหลเวียนของเลือดและน�้าเหลือง ในขณะที่การนวดจะท�าให้บริเวณน้ันน่ิมลงได้  

ท�าให้การบวมลดลง แต่ในกรณีที่มีการอักเสบไม่ควรนวด เพราะอาจท�าให้บวมมากขึ้นได้ นอกจากนั้นการนวด 

ยังท�าให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย

  ต่อระบบกล้ามเนื้อ การนวดท�าให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น 

ช่วยขจัดของเสียในกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ท�าให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าน้อยลงหลังใช้แรงงาน ท�าให้กล้ามเนื้อหย่อนลง  

ผ่อนคลายความเกร็ง ในรายที่มีพังผืดเกิดภายในกล้ามเนื้อ การนวดจะท�าไห้พังผืดอ่อนตัวลง ท�าให้กล้ามเนื้อ 

มีความยืดหยุ่นดีขึ้น และอาการเจ็บปวดลดลง
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  ต่อระบบทางเดินอาหาร การนวดช่วยเพิ่มความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระเพาะ

อาหาร และ ล�าไส้ ท�าให้เกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล�าไส้ ท�าให้เจริญอาหาร ท้องไม่อืดไม่เฟ้อ

  ต่อด้านจิตใจ การนวดส่งผลให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และความเครียดและความกังวล

ข้อห้าม/ข้อควรระวังส�าหรับการนวด

 ข้อห้าม/ข้อควรระวังส�าหรับการนวดทั่วไป 

 (Gerwin RG., 2000; Knapp ME., 1990., Rechtien JJ, 1998) 

 ข้อห้ามต่างๆ ผูน้วดต้องทราบอย่างข้ึนใจเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอันตราย หรอืผลแทรกซ้อนอนัไม่พงึปรารถนา 

ซึง่ส่วนใหญ่แล้วเรามักห้ามนวดเฉพาะบริเวณทีจ่ะเกดิอนัตรายเท่าน้ัน (Cassar MP., 2000) ทีพึ่งระลกึไว้เสมอด้วย

คือการนวดสว่นใหญจ่ะมีการดัดดึงสว่นตา่งๆของรา่งกายร่วมด้วยโดยเฉพาะการนวดแบบเชลยศกัดิ ์จงึควรมแีพทย์ 

หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับบริการนวด เพ่ือดูทั้งข้อบ่งชี้ และข้อห้าม โดยเฉพาะ 

ข้อห้าม/ข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ซึ่งถ้าทราบก่อนการนวดจะสามารถช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ได้  

 1. การบาดเจ็บหรือเลือดออกที่เพิ่งเป็นใหม่ๆ ซึ่งจะท�าให้มีเลือดออกซ�้าในบริเวณนั้นได้

 2. บริเวณที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เช่น varicosis, thrombosis, ulceration, หรือ 

artherosclerotic plaque ซึง่สามารถท�าให้ม ีthrombi ไปยงับรเิวณอืน่อนัอาจจะก่อให้เกดิ pulmonary, cerebral, 

หรือ peripheral embolic infarcts ได้  

 3. ผู ้ป่วยที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ซึ่งรวมถึงการได้รับยา anticoagulant ด้วย  

การนวดที่รุนแรงอาจท�าให้เกิด echymosis หรือ hematoma ได้

 4. บริเวณที่มีรอยโรคบนผิวหนังที่ยังไม่หายสนิทดี จะท�าให้แผลแยกได้ และอาจมีการติดต่อของเชื้อโรค

ผ่านทางน�้าเหลืองมาถึงตัวผู้นวดได้อีกด้วย

 5. บริเวณที่มีการติดเชื้อ เพราะอาจจะท�าให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 6. บริเวณที่มีการอักเสบ ซึ่งการนวดจะท�าให้มีการอักเสบมากยิ่งขึ้น ทางแพทย์แผนไทยจะทดสอบ 

โดยเอาปูนแดงทา หากบริเวณใดที่ไม่แห้งมีลักษณะเป็นเงาเยิ้ม แสดงว่าบริเวณนั้นมีการอักเสบ

 7. กระดูกหักที่ยังติดไม่ดี การนวดแรงเกินไปอาจเป็นเหตุให้มีการหักซ�้าได้

 8. บริเวณที่เป็นมะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งอาจจะกระจายไปยังอวัยวะอื่นได้

 9. บริเวณที่เปลี่ยนข้อต่อ ควรท�าด้วยความระมัดระวัง และผู้นวดต้องรู้การเคลื่อนไหวในองศาที่จะท�า 

ได้เป็นอย่างดี

 10. ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการนวด

 11. มีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 38.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่จะนวด (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และบุญเรือง 

นิยมพร, บรรณาธิการ 2544)
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 ข้อห้าม/ข้อควรระวังส�าหรับการนวดแบบทั่วไป 

 (Atchison JW, et al., 1996; Hardeman S., 1980)

 เนือ่งจากการนวดแบบทัว่ไป มท่ีาทางเฉพาะทีอ่าจเกดิอนัตรายได้ คอืมีการดดักระดกูสนัหลงั การลงน�า้หนกั

โดยใช้แรงค่อนข้างมาก เช่น ใช้ศอก เท้า ช่วยในการนวด ดังน้ันนอกจากจึงต้องมีข้อห้ามข้อควรระวังเพิ่ม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่

 1 กระดูกพรุนรุนแรง ผู้ป่วยมักมีประวัติล้มแล้วกระดูกหัก หรือต้องกินยารักษากระดูกพรุนอยู่ ถ้านวด 

แรงเกินไปผู้ป่วยก็มีโอกาสที่กระดูกหักได้ง่ายดาย

 2. โรค Multiple myeloma ท�าให้กระดูกมีความเปราะบางคล้ายกระดูกพรุน

 3. การติดเชื้อในกระดูก ท�าให้บริเวณนั้นหักง่าย

 4. เนื้องอกที่กระดูก

 5. โรคทางระบบประสาท โดยเฉพาะไขสันหลังที่ยังมีอาการชัดเจน และแย่ลงเรื่อยๆ

 6. เนื้องอกไขสันหลัง

 7. เส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับจากสาเหตุต่างๆ เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท  

ช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังหักยุบตัว เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ซ�้าซ้อนหนักขึ้นไปได้

 8. ข้อต่อหลวม เช่น ผู้ป่วยไธรอยด์ต�่า หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพราะอาจท�าให้ข้อหลุดหรือเคลื่อนได้

 9. โรคข้อรมูาตอยด์ เพราะผูป่้วยเหล่าน้ีข้อท่ีมอีาการ จะค่อนข้างแข็ง ขาดความยดืหยุน่ แต่เปราะ ถ้าดดัแรงๆ 

ก็อาจหักได้

 10. โรคกระดูกสันหลังแข็งเหมือนล�าไม้ไผ่ กระดูกสันหลังจะแข็ง แต่เปราะ จึงหักได้ง่าย

 11 ผู้ที่ยังไม่ได้รับการประเมินและตรวจร่างกายอย่างเพียงพอ เพราะบางโรคข้างต้นยังไม่แสดงอาการ  

ผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ตัว หลายกรณีที่สามารถตรวจเจอได้ก่อนนวด จึงสามารถระมัดระวังได้ขณะท�าการนวด

 12. ผู้นวดที่ประสบการณ์ยังน้อย ก็ไม่ควรท�าการดัดกระดูกสันหลัง
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 ข้อห้าม ข้อควรระวังส�าหรับการนวดไทย

 1. มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส

 2. บริเวณที่เป็นมะเร็ง

 3. ความดนัโลหติสงูเกนิ 160/100 มลิลเิมตรปรอท และมอีาการหน้ามืด ใจสัน่ ปวดศีรษะ คลืน่ไส้ อาเจยีน

 4. บริเวณที่มีแผลเปิด แผลเรื้อรัง หรือเป็นโรคผิวหนังที่สามารถติดต่อได้

 5. บริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน 48 ชั่วโมง

 6. บริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา  1 เดือน

 7. บริเวณที่มีหลอดเลือดด�าอักเสบ

 8. หญิงตั้งครรรภ์

 9. ผู้สูงอายุ เด็ก

 10. มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ที่มีประวัติเลือดออกผิดปกติรวมทั้งกินยาละลายลิ่มเลือด

 11. ข้อหลวม ข้อเคลื่อน ข้อหลุด

 12. บริเวณที่มีการผ่าตัด ใส่เหล็ก หรือ ข้อเทียม

 13. บริเวณที่แผลยังไม่หายสนิท

 14. ผิวแตกง่าย

 15. บริเวณที่ปลูกถ่ายผิวหนัง

 16. โรคติดเชื้อเฉียบพลันโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับกระดูก เช่น กระดูกเปราะบาง กระดูกพรุนรุนแรง         

เนื้องอกที่กระดูก/ ไขสันหลัง บริเวณที่มีกระดูกแตก หัก ร้าวที่ยังไม่ติดดี โรคหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดแดงโป่ง 

หลอดเลือดอักเสบ หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูงเกิน 160/90 มิลลิเมตรปรอท ที่ไม่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น 

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบาหวาน กระดูกพรุน เป็นต้น
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 อาการไม่พึงประสงค์หลังนวด (Atchision JW, et al., 1996)

 อาการท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นหลังนวดสามารถเกิดข้ึนได้จากสาเหตุท้ังผู ้ให้บริการและผู้รับบริการ  

ผู้ให้บริการที่ขาดความช�านาญ ไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาในวิธีการนวดนั้นๆ ไม่ทราบแน่ชัดหรือไม่ได้ซักประวัติ 

ว่าผู้รับบริการมีอาการอื่นๆมาก่อนหรือไม่ ไม่ยอมลดน�้าหนักลงแม้ว่าผู้รับบริการจะแจ้งว่าเจ็บเกินทน ก็จะเป็น 

การเพ่ิมอัตราเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อน หรืออาการไม่พึงประสงค์หลังนวด ส�าหรับสาเหตุจากผู้รับบริการ 

ก็มาจากการที่ผู้รับบริการมีความวิตกกังวล ไม่ผ่อนคลายขณะนวด มานวดครั้งแรกและไม่ได้รับการบอกรายละเอียด

ขั้นตอนการนวดเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมขณะนวด เช่น หากมีอาการเจ็บเกินทน ควรรีบแจ้งผู้ให้บริการทันที

เพือ่ลดแรงลง มีโรคหรอืความผดิปกติอยู่โดยมิได้แจ้งผู้ให้บรกิารนวด ผูรั้บบรกิารนัน้กอ็าจเกดิอาการมาพึงประสงค์ได้ 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับคือ

 1. ระดับไม่รุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้เป็นอาการที่สามารถหายได้เองใน 2 - 3 วัน ไม่ต้องการ 

การรักษาทางการแพทย์ที่ยุ่งยากมากนัก ผู้รับบริการสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ ได้แก่ 

  1.1 การถูกกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไป เมื่อนวดบริเวณแนวกระดูสันหลัง  

อาจมีอาการความดันต�่าลง ขนลุก เหงื่อแตก ซึ่งถ้าเป็นบริเวณคอก็อาจมีอาการ มึนศีรษะ หน้ามืด ศีรษะหวิว ตาลาย  

ถ้าเป็นบริเวณเอวก็อาจเกิดความผิดปกติของประจ�าเดือนได้

  1.2 อาการระบม หรือรู้สึกไม่สบายตามร่างกาย (Haldeman S, 1993) จากกล้ามเนื้ออักเสบ 

เล็กน้อยเพราะลงแรงในการนวดมากเกินไป

 2. ระดบัรนุแรง อาการแทรกซ้อนระดบันีเ้ป็นเหตใุห้ผูร้บับรกิารเกดิความเจ็บป่วยถงึข้ันต้องได้รบัการรกัษา

ทางการแพทย์ มีรายงานถึงความพิการจนถึงเสียชีวิต แม้ว่าจะเกิดน้อยเพียง 1 ต่อ 1 - 1.5 ล้านคนก็ตาม (Powell 

FC, 1992) ส่วนมากมักเกิดจากการที่มีการดัดกระดูกสันหลังร่วมด้วย ผลแทรกซ้อนดังกล่าว ได้แก่ อัมพาต 

จากโรคทางหลอดเลือดสมอง อัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง รากประสาทไขสันหลังส่วนล่าง (แส้ม้า) บาดเจ็บ 

หัวใจล้มเหลว และแม้แต่เสียชีวิตก็เคยมีรายงานในต่างประเทศ (Crue BL., 1957) ซึ่งมักเกิดจาก 

เทคนิคไม่ถูกต้อง หรือวินิจฉัยผิด
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8 การใช้น�้ามันหอมระเหย

ค�านิยามของ “คันธบ�าบัด” (Definition of Aromatherapy)

 ราชบัณฑิตยสถานไทย ได้ก�าหนดค�าภาษาไทยของค�าว่า Aromatherapy ว่า  

“คันธบ�าบดั” ซึง่ค�าเดมิในภาษาไทยท่ีก�าหนดและใช้เดมิ คอื “สคุนธบ�าบดั” และ “สวุคนธบ�าบดั” 

ซึ่งมีความหมายตรงกันคือการใช้กลิ่น เพื่อการบ�าบัด หรือการบ�าบัดด้วยกลิ่น
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 Aromatherapy ถูกบัญญัติโดย Rene’ Maurice Gattefosse ในหนังสือ Gattefosse’s Aromatherapy 

(Gattefosee’ ,1937) ตพีมิพ์ในปี 1937 หมายถึง Aromas แปลว่ากลิน่ มอีกี 2 ค�า มกัจะพบเสมอคอื Aromatics 

และ Scents ซึง่มคีวามหมายเดยีวกนั และ Therapy คอืการบ�าบัด ดงันัน้เมือ่เขยีนต่อกนักม็คีวามหมายว่าการบ�าบดั

ด้วยกลิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับ น�้ามันหอมระเหย (Essential oil) ว่ามีสรรพคุณเช่นไร อาจจะเป็นฆ่าเชื้อโรค การปรับสมดุล 

ทางกายภาพ และมีผลที่ท�าให้สามารถน�าไปใช้กับเคร่ืองส�าอางได้ (Gattefosse’ ,1928,1952,1937/1993)  

ในช่วงนั้นเขายังไม่ได้ใส่ใจเรื่องความบริสุทธิ์ของน�้ามันหอมระเหย เขาใช้น�้ามันหอมระเหยเพื่อแก้อาการบวมอักเสบ

ที่เกิดจาการติดเชื้อ ในปัจจุบันมีความสับสนกันมากเพราะอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความบริสุทธิ์ของน�้ามันหอมระเหย 

แต่ก็โชคดทีีม่คีวามรูท้ีค่่อนข้างจะสมบรูณ์เรือ่งน�า้มนัหอมระเหยได้ถูกตพีมิพ์ออกมา ในประเทศองักฤษ (Tisserand, 

1977)

 การใช้น�า้มนัหอมระเหยนัน้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ให้มสีขุภาพด ีซึง่มผีลดทีัง้ กาย จติ และ จติวญิญาณ (Lawless, 

1944; Warwood, 1996, 1998; Hirsch, 1998) และมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความสมดุลของฮอร์โมนเพศ 

(Warwood, 1986; Lanless, 1994; Hirsch, 1998)

 เม่ือกล่าวถึง Essential oil เพื่อใช้ในการบ�าบัด จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องรู้จัก Essential oil ว่าคืออะไร  

Essential oil เป็นน�้ามันที่พืชสร้างขึ้นมาจากสารขั้นต้น หรือเรียกว่าสารปฐมภูมิ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  

และ ไขมนั เราเรยีกสารท่ีสร้างขึน้ใหม่เป็นสารทุตยิภมิู (Secandary Metabolized) มอีงค์ประกอบทางเคมทีีเ่รยีกว่า 

สารหอม (Aromatic Substance) ที่มีกลุ่มสารหลากหลายแต่ที่หลักๆมีดังนี้ สารหอมที่เป็น แอลกอฮอล์ กรุ๊ป  

(Alcoholic Group) จะมีตัวอย่างเช่น เกล็ดสาระแหน่ (Menthol) พิมเสน (Borneol) ยูยีนอล (Eugenol)  

อีกตัวเป็นคีโตริค กรุ๊ป (Ketoric Group) ตัวอย่างเช่น แคมโฟน (Camphone) จัสโมน (Jasmone) อีกชนิด  

อัลคีไฮดิค กรุ๊ป (Aldehydic Group) เช่น ซิทรัล (Citral) ในน�้ามันตะไคร้หอม เจอรานิอัล (Gerneal)

 ตัวสุดท้ายอีกตัวที่มีกลุ่มใหญ่ คือ เอสเทอริค กรุ๊ป (Esteric Group) ตัวอย่างเช่น น�้ามันระก�า (Methyl 

Salisylate) (Maria Lis Balchin, 2006) 

 น�า้มันหอมระเหยเป็นน�า้มนัทีส่กดัได้จากส่วนต่างๆของพืชจาก ราก ล�าต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็ มจีดุเดอืด

ท่ีถัวเฉลี่ยประมาณ 250c และระเหยได้ (Volatile) ไม่ละลายในน�้า แต่ละลายได้ในน�้ามันและแอลกอฮอล์  

และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ ทางลมหายใจ, การรับประทาน และทางผิวหนัง น�้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติ

หลากหลายและพบว่า Gattefoosse’ พบว่ากลิ่นและสารหอมสามารถใช้เป็น สารต้านความเป็นพิษ (Anti Toxic) 

ต้านไวรสั (Anti Virus) ท�าหน้าท่ีคล้ายวิตามิน (Vitamin) และฮอร์โมนทีพ่บในสตัว์ ในปัจจุบนัเราใช้น�า้มนัหอมระเหย

เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนจิตวิญญาณได้ จึงมีค�ากล่าวเสมอว่าเป็น Truly Holistic 

หรือการบ�าบัดที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริง
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ประวัติความเป็นมาของคันธบ�าบัด

 ตั้งแต่โบราณมากกว่า 5000 ปี ที่มีการใช้น�้ามันหอมระเหยในประเทศอียิปต์ (Egypt) ในยุคนั้นเป็นช่วงที่

วิชาเคมีเจริญรุ่งเรือง และมีการสกัดน�้ามันหอมระเหยได้ และน�ามาใช้กับการท�ามัมมี่ ในตอนเริ่มต้นเริ่มมีการใช้

ดอกไม้ สมุนไพร และยางไม้ (Resins) ต่อมาได้มีการเอายางไม้และกลิ่นหอมมาให้ความร้อนและส่งกลิ่นหอม 

ได้มากขึ้น เกิดค�าหนึ่งขึ้นมา “Per fumum” (Latin : “By Smoke”) ค�าว่า Perfume ในปัจจุบันนั่นเอง  

มาจากวิธีการในการท�าให้กลิ่นหอมส่งกลิ่นได้มากขึ้น ในยุคนั้น Per Fumum ใช้ฐานะ เป็นของขวัญที่พระเจ้า

ประทานให้ ท�าให้พระเจ้ามีเมตตาต่อตนเอง และมีการจุดเพื่อสังเวยให้กับท่าน ในการสกัดช่วงนั้นท�าโดยการ 

ท�าแห้ง (Dry) ท�าเป็นผง (Ponderizing) และใส่แช่ในน�า้มนั (Maceration) และดบักลิน่ (Hydro distillation)  

จนกระทั่ง ในปัจจุบันมีการกลั่นโดยใช้ไอน�้า (Steam distillation) มีความต้องการกลิ่นหอมส�าหรับกลุ่มคนที ่

เป็นชนชั้นสูงมากขึ้น จากประเทศจีน ถึง อียิปต์ จากเปอร์เซีย (Persia) ถึง โรม (Rome) มีการน�ามาใช้ทั้งใน 

บ้าน โบสถ์ และ บนร่างกาย ในการแพร่ กระจายความรุง่เรอืงน�า้มนัหอมระเหยเริม่จากอยิีปต์และเข้ามายงัประเทศ

กรีก และมาถึงโรมัน (อิตาลี , ฝรั่งเศส, เยอรมัน , โปแลนด์ , ออสเตรีย และ ฮังการี) ส่วนตะวันออกเป็นจีนและ

อินเดียที่มีการใช้น�้ามันหอมระเหยกันแพร่หลายโดยเฉพาะจีนใช้ การบูร (Camphor) และ น�้ามันขิง (Ginger oil) 

ส่วนในอนิเดยี มีความรู ้เรือ่งอายุรเวท ซ่ึงเป็นศาสตร์ทางเลอืกหนึง่ที่ใช้สมนุไพรในการบ�าบัด มานานกว่า 3800 ปีแล้ว 

และในประเทศไทยได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากอินเดียใช้ ไม้จันทน์หอม (Sandal wood oil)และดอกกุหลาบ 

(Rose oil) วัฒนธรรมจากอินเดีย จากอายุรเวทอินเดีย มาเป็นแพทย์แผนไทย เราในปัจจุบัน ดังนั้นใกล้ตัวที่สุด

คือประเทศไทย เรารู ้จักยาหอมของไทย และการใช้ก�ายาน (Benzoin) ซ่ึงท�าชื่อเสียงให้กับประเทศไทย  

ว่าเป็นก�ายานที่หอมที่สุดในโลก และนอกจากนี้ คนไทยรู้จักดี เรื่องยาหม่อง (Balm) เหล่านี้เป็นเรื่องที่คนไทย 

คุ้นเคย นอกจากนี้ยังมียาดม ส้มโอมือ จากเปลือกส้มโอมือ จนกลายมาเป็นยาดมที่เป็นน�้า เรียกกันว่า พิมเสนน�้า 

เป็นที่ชื่นชอบ ได้น�าเอาน�้ามันหอมระเหยมาใช้ ผสมตามต�าหรับของแต่ละครอบครัวไป ส่วนอีกประการที่รู้จักดี 

ในขณะนี้คือ ลูกประคบ ในส่วนผสมลูกประคบ มีไพล ขมิ้น ขิง มะกรูด พิมเสน การบูร เกล็ดสาระแหน่ ตะไคร้ 

ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนของพืชและที่ให้น�้ามันหอมระเหยทั้งสิ้น 2800 B.C. ในอียิปต์ ในคัมภีร์พาไพริส (Papyrus)  

มีการใช้น�้ามันหอมจากไม้สน (Cedar wood oil) และ เมอร์ (Myrrh) ในการท�ามัมมี่ (Embalming)  

(Lawless,1995) ในอินเดีย 200 B.C. พบว่ามีพืชที่ใช้ในการบ�าบัดมากกว่า 700 ชนิด รวม อบเชย (Cinnamon) 

,ขิง (Ginger) , เมอร์ (Myrrh) , ผักชี (Coriander) และจันทน์หอม (sandal wood) (Lowless,1995)

 ในประเทศจีนเอง กว่า 2000 B.C. ในหนังสือ Yellow Emperor’s Book of Internal Medicine มีการ

ใช้น�า้มนัหอมระเหยและสมนุไพร ในการฝังเข็ม (Acupuncture) ซึง่มีการบนัทกึเป็นครัง้แรก มีการใช้ฝ่ิน (Opium) 

และ ขิง (Ginger) นอกจากนี้ยังใช้การบูร (Camphor) จนถึงทุกวันนี้
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 425 B.C. ในกรีก (Greek) และโรมัน (Romans) มีการใช้น�้ามันหอมระเหยเป็นยา โดย Hippocrates 

เป็นบิดาแห่งยา (Father of Medicine) ใช้น�้ามันหอมมาใช้รักษาโรค (Fumigation) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก  

โดยใช้ Myrrh, Cinnamon และ Cassis เรียก “Megation” คล้ายในอียิปต์เรียก “Kyphi” ใช้เป็นเหมือนน�้าหอม 

และเป็นยา ในการท�าให้ผิวหนังลดการอักเสบ (Anti Inflame) และลดอาการบวม ยุคโรมัน มีการใช้น�้าหอมมากกว่า 

ยุคกรีก เริ่มมีการใช้ดูแลผม ร่างกาย เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ใช้อาบน�้า และหลังจากนั้นมีการแพร่ขยายไปถึงเปอร์เซีย 

(Persian) อาราบิค (Arabic)

 ค.ศ. 980 - 1037 มีการสกัดน�้ามันดอกกุหลาบ ครั้งแรกใน ซีเรียและที่เปอร์เซียโดย Avicenna ได้พัฒนา

เครื่องสกัดน�้ามันหอมระเหยด้วยไอน�้า เป็นครั้งแรกเป็นเครื่องกลิ่นที่สมบูรณ์และสกัดน�้ามันกุหลาบบริสุทธิ์  

การใช้น�้ามันหอมระเหยและสมุนไพรอื่น ต่อมาได้เขียนต�าราทางการแพทย์ชื่อ The Book of Healing &  

The Canon of Medicine ต่อมามีการใช้พืชหอมและเครื่องเทศเพ่ือต่อต้านโรคระบาด มีการระบุ การใช้น�้ามัน 

หอมระเหยในต�าราของประเทศเยอรมันนี มีการผลิตเป็นการค้าในปี 1553

 ค.ศ. 1600 ในประเทศเยอรมันนี มีการศึกษาพัฒนากระบวนการกลั่นให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับศึกษาคุณสมบัติ

ของน�้ามันหอมระเหยมากยิ่งขึ้นและ Paracelsus ได้น�ามาใช้ในด้านการรักษาโรค

 ค.ศ. 1700 มีความนิยมใช้น�้ามันหอมระเหยทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย พบเชื้อวัณโรค ในช่วงนั้น 

ในประเทศฝรั่งเศสและมีการศึกษาและใช้น�้ามันหอมระเหยฆ่าเชื้อดังกล่าว พบว่า ลาเวนเดอร์ (Lavender oil)  

และ ออริกาโน (Origano oil) มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 ค.ศ. 1900 มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทางซีกโลกตะวันตกเจริญมาขึ้นมีการแยกตัวยาบริสุทธิ์จากพืช

และการสังเคราะห์ทางเคมีมากขึ้น มาจากการไม่พอใช้เพราะมีการน�าน�้ามันหอมระเหยไปใช้ฟุ่มเฟือยเป็นน�้าหอม 

และอื่นๆ จึงมีการลดความสนใจลงจากที่น�ามาใช้เป็นยากลายเป็นใช้เพื่อ Perfume ร่างกายแทน

 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1910 Rene Maurice Gattefosse’ ได้ฟื้นฟูการใช้น�้ามันหอมระเหยกลับมา  

และใช้ค�าว่า Aromathereapy ในกรณีที่น�า น�้ามันหอมระเหยมาใช้ในการบ�าบัดตั้งแต่นั้นมา และเขาจึงได้รับ 

สมญานามว่าเป็นบิดาแห่งอโรมาเธอราปี

 Gattefosse’ เป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศสเขาได้พบว่า ลาเวนเดอร์ สามารถช่วยลดอาการปวดจากบาดแผล 

ไฟไหม้ของเขาได้ และ สมานแผลได้ ไม่มีแผลเป็น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการใช้น�้ามันหอมระเหย 

ในโรงพยาบาลทหาร เขาได้แต่งต�ารา Aromathereapy ครั้งแรก ปี 1937 ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

 ค.ศ. 1993 ค.ศ. 1995 ได้ค้นพบน�้ามัน Tea tree ในประเทศออสเตรเลีย โดย Dr. Penfold น�ามาใช ้

กับทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

 ค.ศ. 1942 Dr.Jean Valnet ได้ตีพิมพ์หนังสือ Aromatherapie เขียนโดย ประสบการณ์ของเขา 

ในการใช้รักษาทหาร ในระหว่างสงครามและหลังสงครามอินโดจีน 
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 ค.ศ. 1964 Marguerite Maury ได้เริม่ใช้น�า้มนัหอมระเหยใส่ในเครือ่งส�าอางและใช้กับการนวด (Lawless, 

1995; Gattefosse’, 1937)

 ค.ศ. 1975 Dr.Paolo Rovesti ไปปากีสถาน ได้พบว่ามีเครื่อง สกัดโบราณ ท�าจาก Terracotta ใน

พิพิธภัณฑ์ พบว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ 3000 B.C. และสิ่งนี้ได้ท�าให้เราทราบว่า ในปากีสถาน (สมัยนั้น) เป็น

อินเดีย ที่เราเรียกตักศิลา (Taxila) ที่เชิงเขาหิมาลัย (Himalayas) (Lawless,1995)

การใช้คันธบ�าบัด

 ปัจจุบันในประเทศฝรั่งเศสและหลายประเทศ สามารถใช้หลักคันธบ�าบัดในคลินิกได้ เนื่องจากหาซื้อ 

น�้ามันหอมระเหยได้ง่ายตามร้านขายยา ส�าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้สุคนธบ�าบัดอย่างแพร่หลาย  

ในกลุ่มนวดเพื่อการรักษาและนิยมใช้ในบรรดาพยาบาล เทอราปิสต์ (Therapist) โดยเฉพาะในสปา และผู้ท�างาน

ที่เกี่ยวกับความงาม

 ศาสตร์การใช้น�้ามันหอมระเหยต่อสุขภาพหรือสุคนธบ�าบัด จะมีการใช้มากขึ้นถ้ามีการพิสูจน์สรรพคุณ 

และสร้างความเชื่อมั่นโดยใช้หลักการพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน และเนื่องจากประโยชน์

อันมากมายของน�้ามันหอมระเหยต่อสุขภาพ ช่วยในการรักษาโรคต่างๆในรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันไป เช่น  

ผสมในน�้ามันนวด สูดดม ใส่ในอ่างแช่ ผสมในโลชั่น และผลิตภัณฑ์ส�าหรับใบหน้า นอกจากนี้ยังใส่ในน�้ายา 

ท�าความสะอาด เครื่องส�าอาง น�้าหอมและแชมพู น�้ามันหอมระเหยจะช่วยลดความเครียด เพ่ิมพลังและกระตุ้น

ท�าให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา ช่วยท�าให้สงบมีสมาธิ ลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด และช่วยแก้ปัญหาอาการ 

ผิดปกติอีกหลายอย่าง  ที่ผ่านมาได้มีการใช้สุคนธบ�าบัดอย่างได้ผลในการรักษาการติดเชื้อไวรัส หอบหืด พีเอ็มเอส 

(PMS, pre-menstrual syndrome) อาการกระวนกระวาย ไฟไหม้น�้าร้อนลวก ไขข้ออักเสบ หลอดลมอักเสบ สิว 

ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและเครียด (Battaglia, 1995 , Lawless, 1995)

 มีการยอมรับการใช้น�้ามันหอมระเหยมากขึ้นเรื่องในหลายศตวรรษที่ผ่านมาส�าหรับการแต่งกลิ่น แต่เมื่อ 

มีความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์มากข้ึน ท�าให้มีการสังเคราะห์กลิ่นหอม เพ่ือทดแทนการใช้น�้ามัน

หอมระเหย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแต่งกลิ่นทั้งหลายเนื่องจากมีราคาถูกกว่ามาก แต่อย่างไรก็ตามก็เกิดกระแส

หันไปใช้สารแต่งกลิ่นจากธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการใช้น�้ามันหอมระเหยเน่ืองจากกลัวพิษภัย 

ของสารเคมีสังเคราะห์นั่นเอง (Streicher, 2000)
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 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเนื่องจากปัจจุบันน�้ามันหอมระเหยได้ถูกน�ามาใช้ในรูปแบบหลากหลาย และ 

น�า้มนัหอมระเหยทีส่กดัได้จะมีปรมิาณน้อย ท�าให้เกดิการสงัเคราะห์ขึน้ เพือ่จะได้น�ามาใช้ได้พอเพยีง แต่ในคอนเซป็ 

ของการใช้น�้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพหรือ Aromatherapy เรามีข้อห้ามใช้สารสังเคราะห์โดยเด็ดขาด  

ซึ่งในการใช้ประโยชน์จาก Essential oil นั้นสามารถใช้ได้หลากหลายและในปัจจุบันก็มีการน�ามาใช้ได้ดังต่อไปนี้

 1. ใช้เพ่ือเป็นยา โดยเฉพาะท่ีเหน็วางในท้องตลาดประเทศไทย ยาหม่องน�า้ ยาดม บาล์ม ยา Chamilosan 

เป็นยาลดการอักเสบในล�าคอ ยังมียาลดปวดกล้ามเน้ือเป็นครีม เช่น ไพลจีซาน ขององค์การเภสัชกรรมไทย  

ยาทีอ่อกมาเป็นครีมยังใช้ eugenol เป็นยาแผนปัจจบัุนหลายบริษทั หรอืแม้แต่ยาธาตนุ�า้ขาว ท่ีน�า้มนัตะไคร้ ยาขับลม 

ของอินเดียที่ใช้น�้ามันกะเพรา รวมถึงกระเทียมแคปซูลที่ลดความดัน และอีกมากมาย

 2. ใช้เพื่อเป็นเครื่องส�าอาง น�้ามันหอมระเหยมีกลิ่นหอม โดยเฉพาะในรายการน�้าหอมตั้งแต่โบราณ 

ก็มีการใช้น�้ามันหอมระเหย เมืองไทยมีน�้าอบ , น�้าปรุง ต่างประเทศใช้ปรุงน�้าหอม และจนถึงปัจจุบันน�้าหอมเกรดดี 

ยังใส่น�้ามันหอมระเหยเป็นธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก และในส่วนดูแลผิวพรรณ เนื่องจากมนุษย์เร่ิมเห็นว่า 

การใช้เคมมีผีลให้เกดิการแพ้ เร่ิมตัง้แต่ ปี 2537 บรษัิทยกัษ์ใหญ่ เช่น เอสเต้ เลาเดอร์ ออกแบรนด์ใหม่ ชือ่ คลนีกิส์ 

(Clinique) ออกสินค้าท่ี No Fragrance ออกมาเป็นที่จับตามองของบริษัทอื่น หลังจากน้ันมีผลท�าให้เกิด  

New Brand ออกมามากมาย ท�าเครื่องส�าอาง ที่หันมาใช้ Essential oil กับรวมทั้งบริษัทต่างๆที่เป็นยักษ์ใหญ่ เช่น 

Body Shop, ลังโคม, อื่นๆ หันมาใส่ใจกับการใช้น�้ามันหอมระเหยมากขึ้น แต่ก็ยังมีหลายบริษัทที่ยังใช้แค่ สารหอม 

(Aromatic Substance) น�ามาผสมเลียนแบบ Essential oil เช่น ของบริษัท ลอคซิแทน ซึ่งก็ยังจัดว่าเป็น 

สารสังเคราะห์ เพราะมนุษย์ท�าขึน้มาเอง ถงึแม้จะเป็น Aromatic Substance ที่ได้มาจากธรรมชาตกิต็าม และก็ 

ยังไม่ได้จัดว่าเป็น Aromatherapy ในเครื่องส�าอางยังสามารถใช้ Essential oil แก้สิวและจุดด่างด�าตลอดจน 

ท�าให้ผิวเรยีบเนยีนเป็น Repair Complex ได้ เช่น Mandarin oil ผสม Jamine oil และ Lavender oil  

นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มใช้เป็น กลุ่มกันแดด เช่น Marigold oil, Lavender oil, Callendula oil เป็นต้น

 3. ใช้ในสปาเพื่อสุขภาพ Relaxing oil เช่น Lavender, Geranium, Ylang ylang, Rosemary,  

Patchouli, Sandal wood, Neroli, Rosewood, Jasmine, Rose ส่วน Refreshing oil เช่น Bergamot, Orange, 

Lime, Lemon, Mint, Peppermint, Mandarin, Lemongrass และ Energizer ให้พลังแก่ร่างกาย กลุ่ม  

Ginger, Peppermint, Rosemary, Eucalyptus, Pine, Rose, Pepper, Holy Basil, Sweet Basil, Plai  

และ Turmeric อย่างไรก็ตามในสปายังสามารถ Create น�้ามันเพื่อบรรเทาอาการปวดต่างๆ และการท�าให้ผ่อนคลาย

หลับสบาย รวมถึงอื่นๆที่สามารถศึกษาสรรพคุณของน�้ามันหอมระเหย
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 4. ใช้ในทางการเกษตร ช่วยลดมลภาวะการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ท�ายาไล่แมลง เช่น ยูคาลิปตัส การบูร 

และท�ากับดักแมลง เช่น น�้ามันหอมกะเพรา (จงกชพร, 2520) นอกจากไล่แมลงในแปลงปลูกยังสามารถไล่แมลง

ในบ้านเรือน เช่น ยูคาลิปตัส,พิมเสน,การบูร ไล่ปลวก มด แมลงวัน แมลงสาป ได้

 5. ใช้ในปศุสัตว์และประมง สามารถใช้ท�าความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาบน�้าสัตว์ เช่น ตะไคร้หอม, 

ยูคาลิปตัส และอื่นๆ และยังสามารถฆ่าเชื้อและป้องกันแมลงกัดต่อย และรักษาบาดแผลในสัตว์เลี้ยงได้ เช่น ไพล 

ขมิ้น ทีทรี และกลุ่มอื่นๆ เช่น โป๊ยกั๊ก และ ส้ม ไล่ไร เช่น ยูคาลิปตัส ตะไคร้บ้าน และตะไคร้หอม ในการประมง

การเลี้ยงกุ้งเคยใช้น�้ามันกระเทียมฆ่า Porasite ในกุ้ง

 6. ใช้ในการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆในการท�าความสะอาด เช่น Tea Tree, Orange, Peppermint, 

Camphor, Lemongrass, Clove, Ginger น�้ามันข่า ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ท�าการวิจัยพบว่าสามารถ 

ฆ่าเชื้อวัณโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการท�าความสะอาดและรมห้องเพื่อฆ่าเชื้อได้ 

 7. ใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม ในฐานะเป็นกันบูด เช่น อบเชย (Cinnamon), ขิง (Ginger) และ 

เป็นเครื่องดื่มมากมาย เช่น Orange oil, Ginger oil, Vanilla oil, Rose oil, Jasmine oil, ในอาหารเป็นชูรส

อาหาร เช่น ขิง ตะไคร้ จันทน์เทศ พริกไทย พริกหอม ฯลฯ

การสกัดน�้ามันหอมระเหย (Methods of Essential oil Extraction) 
(กองแพทย์ทางเลือก 2550) (Schnen belt, 1995)

 ในเรื่องการสกัด เป็นวิธีที่ควรรู้ว่าเมื่อสกัดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จออกมาเรียกว่าอะไร เพื่อจะได ้

เลือกซื้อได้ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อคล้ายกัน เช่น Absolute oil ได้มาจากหลายๆวิธีการ เช่น การใช้ Lard 

เรียก Enfleurage Absolute oil อนุญาตใช้ใน Aromatherapy ได้ แต่ Absolute oil ที่ได้จากการใช้ Hexane 

และ  Et ether ห้ามใช้ใน Aromatherapy เด็ดขาด นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในการคัดเลือก หรือเลือกซื้อน�้ามันหอมระเหย 

ส่วนการสกัดโดยวิธีอื่น ยังคงใช้ได้ เพราะยังมีสรรพคุณควรแก่การน�าไปใช้ ไม่มีสารเคมีตกค้างในน�้ามันหอมระเหย 

แต่ส่ิงหนึ่งท่ีต้องค�านึงถึงเรื่อง Maceration  จะไม่รู้ความเข้นข้นของสารใน Solution นั้น ว่าเป็นเท่าไหร่ 

อาจจะยากในการน�าไปใช้ได้ แต่ถ้าผู้ผลิตมีการวิเคราะห์ว่ามี % เท่าใดอาจใช้ในการน�ามาผสมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพได้ มีผู้ผลิตหลายบริษัท ที่ผลิต Fixed oil (น�้ามันพืช) โดยการหีบเย็น และเขียนว่าเป็น Virgin oil 

ซึ่งในกรณีนี้ในการน�าเอาเมล็ดพืชกลุ่ม Spice (เครื่องเทศ) มาหีบจะได้น�้ามัน Fixed oil ปนมากับ Essential oil 

ด้วย และโดยส่วนใหญ่จะได้ Fixed oil แต่มีกลิ่น Essential oil ออกมาด้วย ท�าให้เกิดความสับสนกับผู้ซื้อได้  

ให้สอบถามว่ามี Essential oil จ�านวนกี่ % ใน oil ที่เขาขายอยู่ท�าให้เราสามารถค�านวน%ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
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 ก่อนทีจ่ะสกดัน�า้มนัหอมระเหย ผูส้กดัจะต้องค�านงึถงึเรือ่งต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว แต่อกีเรือ่งที่ใช้ประกอบ

การพิจารณา ก็คือลักษณะของพืชที่จะใช้สกัด และ เครื่องสกัด หรือ วิธีสกัด เพื่อจะได้สกัดแล้วได้คุณภาพและ

ปริมาณน�้ามันที่ดี  ตามความต้องการ และเหมาะสมกับการน�าไปใช้ต่อไป  ดังนั้น จึงต้องพิจารณา ลักษณะง่ายๆ

ของชนิดพืชตามที่มองเห็น และสัมผัสได้ โดยแบ่งกลุ่มของชนิดพืชที่มีน�้ามันหอมระเหยออกเป็น 3 กลุ่มคือ

 กลุ่มที่ 1   มีน�้ามันมาก  ตัวอย่างเช่น เปลือกส้มต่างๆ จะสามารถมองเห็นเซลล์ที่เก็บน�้ามันหอมระเหยได้

ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน เมื่อบีบเบาๆ ก็จะมีน�้ามันออกมา และมีกลิ่นหอมได้

 กลุ่มที่ 2  มีน�้ามันปานกลาง ตัวอย่างเช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเพรา โหระพา  กลุ่มนี้ เมื่อเดินผ่านต้น

พืช จะไม่มีกลิ่นหอมออกมา แต่เมื่อขยี้ จะมีกลิ่นหอม

 กลุ่มที่ 3  มีน�้ามันน้อย  ตัวอย่างเช่น  ดอกไม้ต่างๆ เช่น มะลิ กระดังงา ซ่อนกลิ่น  ดอกไม้เหล่านี้ จะ

ร�าเพยกลิ่นหอมไปไกล แต่เมื่อขยี้ หรือบีบจะไม่มีกลิ่นหอม แต่จะมีกลิ่นเหม็นเขียว

 การสกัดน�้ามันหอมระเหยมีอยู่  หลายวิธี  ดังต่อไปนี้

 1. การบบี คัน้ เป็นการสกดัเยน็โดยวธิีใช้แรงบบี วธินีี้ใช้ได้กบัพชืกลุม่ทีม่นี�า้มนัหอมระเหยมากจะได้น�า้มนั

หอมระเหยที่เป็นธรรมชาติเพราะไม่ผ่านความร้อน เรียกว่า น�้ามันดิบ (Crude Oil) แต่ข้อเสียคืออาจจะมีสิ่งเจือปน

มากับพืชที่น�ามาสกัดจึงไม่ค่อยบริสุทธิ์ ดังน้ันต้องเป็นพืชที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ สารที่ได้เอาไปเหวี่ยงแยกเอา

น�้ามันหอมระเหยออกมา เรียก Essential oil (ใช้กับ Aromatherapy ได้)

 2. การกลั่น (Distillation) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีที่ประหยัด และสูญเสียน�้ามัน

เพียงเล็กน้อย โดยแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ

  2.1 กลั่นโดยใช้ไอน�้า (Steam Distillation)  วิธีการคือน�าพืชลงไปวางในหม้อกลั่นที่มีน�้าอยู่ข้าง

ล่างลกัษณะคล้ายหม้อนึง่เพยีงแต่ไม่แยกส่วนแล้วต้มน�า้ให้กลายเป็นไอผ่านพชืออกมา น�า้มนัหอมระเหยกจ็ะถกูปล่อย

ออกมากับไอน�า้ผ่านไปตามท่อทีท่�าให้ไอน�า้เย็นตวัลงกลายเป็นของเหลว ดกัเกบ็ไว้ในขวดจะได้น�า้มนัลอยแยกชัน้อยู่

บนน�้าหรือข้างล่างแล้วแต่คุณสมบัติของน�้ามันนั้นๆ  จากนั้นก็แยกน�้ามันออกมาไว้ใช้ ส่วนน�้าที่ออกมาจากการกลั่น

ยังคงมีกลิ่นหอมสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ใช้ผสมในเครื่องส�าอางบางชนิด (เช่น Rose water) น�้ามันที่

ได้เรียก Essential oil วิธีการนี้ใช้ใน Aromatherapy ได้

เครื่องกลั่นน�้ามันหอมระเหยออกแบบอย่างง่ายๆ

รูปภาพแสดง Steam distillation

ที่มา:http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ad420e/ad420e15.htm
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  2.2 การกลั่นโดยการใช้พืชแช่ในน�้า (Water or Hydro-Distillation) พืชที่ใช้จะเป็นพืช 

ที่ทนต่อความร้อนสูง เช่น พืชแห้ง, แข็ง หรือ เป็นเนื้อไม้  วิธีคือน�าพืชดังกล่าวมาแช่ลงในน�้าแล้วให้ความร้อน 

จนน�้าเดือด เซลล์ของพืชจะแตก และน�้ามันหอมระเหยจะถูกพาให้ลอยขึ้นมาพร้อมกับไอน�้าเช่นเดียวกับ  

Steam Distillation  ใช้ใน Aromatherapy ได้

  2.3 การกลั่นด้วยไอน�้าภายใต้แรงดันสูง (Vacuum Steam Distillation) วิธีการเหมือน 

การสกัดแบบ Steam Distillation แต่อยู่ภายใต้ความดันในภาชนะที่ปิดสนิท เพ่ือเป็นการลดจุดเดือดของน�้า 

และน�้ามันหอมระเหยให้ต�่าลง ท�าให้น�้ามันหอมระเหยไม่ถูกท�าลายคุณสมบัติด้วยความร้อนสูงจะได้คุณภาพ 

น�้ามันหอมระเหยที่ดีกว่า 2 วิธีแรกใช้ใน Aromatherapy ได้

 3. การสกัดด้วยตัวท�าละลาย  (Solvent Extraction)

  3.1 ตัวท�าละลายที่ระเหยได้ (Volatile Solvent)

   3.1.1 Petroleum ether , Hexene สกัดเย็น วิธีการสกัด คือ น�า พืช หรือดอกไม ้

มาใส่ในภาชนะที่ต้องการสกัดแล้วเติมตัวท�าละลายลงไป ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สกัดร้อน โดยใช้ Soxchlet  

Extraction โดยควบคุมอณุหภมิูเท่ากบัจุดเดอืดของตวัท�าละลายที่ใช้ (ประมาณ 40 - 60 องศาเซลเซยีส) ท้ังสองวธิ ี

จะได้สารประกอบที่เป็นสี, น�้ามัน และ wax ละลายออกมาในตัวท�าละลาย เรียกว่า “Crude extract” จากนั้น 

น�าไประเหยตัวท�าละลายออกด้วย Vacuum Evaporator จะได้ “Concrete” หากน�าไปสกัดต่อด้วย  

Absolute alcohol ก็จะได้น�้ามันหอมระเหยรวมอยู่กับแอลกอฮอล์ เรียกว่า “Absolute Oil” (ห้ามรับประทาน) 

ถ้าต้องการแยกน�้ามันหอมระเหยออกมา ก็น�าไประเหยเอาแอลกอฮอล์ออกให้หมดภายใต้ความดันสูง - ทั้งหมด 

ห้ามใช้ใน Aromatherapy

   3.1.2 Absolute alcohol  คือการสกัดด้วย Alcohol 95% แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี 

คือสกัดเย็น เป็นการน�าพืชมาแช่ในแอลกอฮอล์ ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจะได้สารประกอบของพืชท่ีละลายได้ 

ท้ังในน�้า และในน�้ามัน เรียกว่า “Tincture” (ไม่ควรรับประทาน) สกัดร้อน เป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 

โดยให้ความร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส โดยใช้เครื่องมือ Soxchlet Extraction ได้สารสกัดที่เรียกว่า  

“Oleoresin” ข้อดีของการใช้ วิธีสกัดแบบ Solvent Extraction คือ ไม่ท�าให้องค์ประกอบทางเคมีของน�้ามัน 

หอมระเหยเสียไป และ เหมาะกับพืชท่ีมีน�้ามันหอมระเหยน้อย ข้อเสียคือตัวท�าละลายที่ใช้บางชนิดมีราคาแพง 

และต้องแน่ใจว่าได้ระเหยตัวท�าละลายหมดแล้วก่อนน�้าไปใช้ 
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  3.2 สารละลายที่ระเหยไม่ได้ เช่น น�้ามัน หรือไขมันจาก พืช หรือ สัตว์ (Fixed Oil, Lard)

เหมาะส�าหรับดอกไม้ที่มีน�้ามันหอมระเหยน้อย

   3.2.1 Maceration เป็นการสกัดโดยวิธีแช่พืชหรือดอกไม้ ไว้ในน�้ามันพืชหรือน�้ามัน 

จากสัตว์ ทั้งที่อุณหภูมิห้อง หรือให้ความร้อน 70 องศาเซลเซียส จะได้สารประกอบของพืชที่ละลายในน�้ามัน  

เรียกสารสกัดที่ได้ว่า “Oil Extract” ไม่ได้แค่ Essential oil แต่มีสารอื่นอยู่ด้วย เมื่อน�าไปใช้จะได้สรรพคุณ 

ของสารอื่นด้วยจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น Aromatherapy เช่น น�้ามันเหลือง ของกลุ่มแม่บ้านใช้นวดหรือทาบรรเทา

อาการปวดต่างๆ หรือ ใส่ในยาหม่องจากการเอาไพลไปเจียงกับน�้ามันพืช

   3.2.2  Enflurage เป็นวิธีสกัดโดยใช้ ไขมันแข็ง จากพืชหรือสัตว์  (Lard or Margarine)

มาทาบางไว้บนภาชนะแก้วที่มีฝาปิด แล้วน�าพืช หรือดอกไม้มาวางไว้บนไขมันแข็ง ปิดฝาทิ้งไว้ให้ดอกไม้ร�าเพยกลิ่น

ออกมา (โดยเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันจนกว่าไขมันแข็งจะมีกลิ่นหอม) กลิ่นซึ่งเป็นน�้ามันหอมระเหยจะถูกดูดซับไว้ 

ในไขมันแข็งดังกล่าวเรียกว่า “Pommade” แล้วจึงน�า Pommade มาแยกเอาน�้ามันหอมระเหยออกจากไขมันแข็ง

โดยการสกดัด้วย Absolute alcoholจะได้ “Absolute Oil” เช่นเดยีวกบัการสกดัจาก  Concrete วธีิน้ีเหมาะส�าหรับ

ดอกไม้ทีบ่านทกุวนั จะได้น�า้มนัหอมระเหยทีม่กีลิน่ธรรมชาต ิเพราะไม่ถกูท�าลายด้วยความร้อน และไม่มสีารประกอบ

ของพชืทีล่ะลายในน�า้มันเจือปนออกมา แต่ต้องใช้เวลาหลายวัน เป็นวธีิที่ใช้มาแต่โบราณ ได้เฉพาะ Essential oil  

จึงใช้ใน Aromatherapy ได้

  3.3 สารละลายทีเ่ป็นก๊าซ (Innert Gas) เช่น Carbondioxide (CO2) โดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ทีถ่กูท�าให้เป็นของเหลวทีค่วามดนัสงูผ่านพชืหรอืดอกไม้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะพาเอาน�า้มนัหอมระเหยออกมา

จากพืช แล้วจึงน�าสารสกัดที่ได้มาระเหยเอาก๊าซออกมาที่อุณหภูมิห้อง (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ในสถานะ

ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง) ท�าให้น�้ามันหอมระเหยไม่ถูกท�าลายโครงสร้างด้วยความร้อน เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก  

เพราะจะได้น�้ามันหอมระเหยที่มีกลิ่นดีเหมือนธรรมชาติมากที่สุดแต่ต้นทุนจะสูงมาก เหมาะส�าหรับการสกดัน�้ามนั

หอมระเหยเพือ่ท�าน�า้หอมราคาแพง สารท่ีได้เรียก Absolute oil จะใช้ในการบ�าบดัเป็น Aromatherapy ได้ต่อเมื่อพืช

เป็นพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้น

  ข้อควรระวัง : ควรเก็บน�้ามันหอมระเหยไว้ในขวดแก้วเท่านั้น ไม่ควรเก็บในขวดพลาสติก เพราะ

น�้ามันหอมระเหยบางชนิดละลายพลาสติกได้
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การเข้าสู่ร่างกายของน�้ามันหอมระเหย 
(Mode of Entry of Essential oil) (Carole, 1993, Edwards, 1999)

 น�า้มนัหอมระเหยเข้าสูร่่างกายโดยการซมึผ่านเย่ือบตุ่างๆ (penetrates the epithelial  tissues)  3 เส้นทางหลัก

ดงัต่อไปนี้

 1. ทางระบบย่อยอาหาร ( gastrointestinal tract) โดยการรับประทาน

 2. ทางผิวหนังและรูขุมขน โดยการทา

 3. ทางจมูก โดยการสูดดม 

  -  ซึมผ่านเยื่อบุโพรงจมูก สู่ประสาทรับกลิ่นและเข้าสู่สมอง

  -  ซึมผ่านถุงลมปอด สู่หลอดเลือดฝอยและเข้าสู่ระบบเลือดไหลเวียน

 4. ทุกเส้นทางยกเว้นการซึมผ่านเยื่อบุโพรงจมูก ทันทีที่น�้ามันหอมระเหยซึมผ่านเยื่อบุต่างๆ อนุมูลเล็กๆ

ของมัน จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบน�้าเหลืองทันที ( Lymphatic system) จากระบบน�้าเหลืองจะซึมผ่านหลอดเลือด

ฝอย (Capillary) และเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory system) ในที่สุด

รูปภาพแสดงโครงสร้างผิวหนังชั้นต่างๆ   

ที่มา : Word wood, 1991
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 ธรรมชาติของน�้ามันหอมระเหย คือเป็นสารระเหย (Volatile substance) ที่อยู ่ ในรูปของน�้ามัน  

มีความสามารถในการระเหย แม้จะอยู ่ ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง มีคุณสมบัติละลายหรือเข้ากันได้ 

กับส่วนประกอบที่เป็นไขมันของเซลล์ของเยื่อบุต่างๆของร่างกาย ท�าให้เยื่อบุต่างๆ เช่น ชั้นผิวหนัง เยื่อบุโพรงจมูก 

ผนังหลอดเลือด ผนังกั้นหรือเยื่อบุสมอง หรือแม้แต่เย่ือหุ้มรก ยอมให้อนุมูลของน�้ามันหอมระเหยซึมผ่านได้  

หลังจากเข้าสู่ร่างกาย และออกฤทธิ์ต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ ข้อ ไขมัน ประสาท หัวใจ สมอง 

ตับและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสรรพคุณของสารที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของน�้ามันหอมระเหยชนิดนั้นๆ เมื่อระยะเวลา 

การออกฤทธิ์สิ้นสุดลง สารดังกล่าวจะถูกขับออกจากร่างกาย ตามเส้นทางต่างๆ (Excretion route) เช่น สารใน  

Eucalyptus oil จะถูกขับทางปอด ออกมาพร้อมลมหายใจ สารใน Juniper berry oil จะถูกขับทางไต  

ออกมาพร้อมกับปัสสาวะ สารใน Rose absolute oil จะถูกขับทางน�้าดีออกมากับอุจจาระ และบางชนิดถูกขับ 

ออกมาพร้อมกับเหง่ือ ผ่านทางผิวหนัง เป็นต้น และโดยทั่วไปอนุมูลเล็กๆ เหล่าน้ีจะไหลเวียนอยู่ในร่างกาย 

แล้วถูกขับออกภายใน 48 ชั่วโมง โดยไม่สะสม

อนุมูลน�้ามันหอมระเหย

รูปภาพแสดงการเข้าสู่ร่างกายของอนุมูลน�้ามันหอมระเหยผ่านทางรูขุมขน 

ที่มา: จงกชพร พินิจอักษร, 2520
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ทฤษฏีการรับกลิ่นและกลไกการออกฤทธิ์ของน�้ามันหอมระเหย (Theory of 
olfactory receptor & mechanism of Essential oil) (M ller, 1992)

 เส้นทางทีส่�าคญัทีส่ดุของการเข้าสูร่่างกายของน�า้มนัหอมระเหยที่ให้ผลหรือออกฤทธ์ิต่อร่างกาย (profound 

effect on the body ) ที่ชัดเจนที่สุด คือการสูดดมผ่านเยื่อบุโพรงจมูก เมื่อเราสูดดมน�้ามันหอมระเหย อนุมูลเล็กๆ

ซึ่งอยู่ในรูปของไอระเหยจะไปกระตุ้นเยื่อที่มีลักษณะคล้ายขนเล็กๆของเซลล์ประสาทรับกลิ่น (Olfactory nerve 

- ซ่ึงเป็นเซลล์ชนิดเดียวของร่างกายที่เปิดสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงโดยไม่มีสิ่งหรือผนังใดๆกั้น)  

จากนั้นประสาทรับกลิ่นจะส่งอนุมูลเล็กๆนี้ไปเก็บกักไว้ที่กลุ่มประสาทรับกลิ่น ( Olfactory bulk)ก่อนจะถูกส่งต่อ

ไปยังสมองส่วนที่เรียกว่า ระบบลิมบิก (Limbic system) ระบบนี้จะแยกการท�างานออกเป็นสองส่วนคือ

  ส่วนที่ 1 เรียกว่า ศูนย์อารมณ์ (Emotional centre) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตอบสนอง

ทางอารมณ์ต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้และความจ�าด้วย 

 ส่วนที่ 2 การสั่งงานของสมองส่วนต่างๆ เช่น Hypothalamus, Pituitary gland ให้เกิดการหล่ัง 

สารเคมีต่างๆ เช่น ฮอร์โมน เอ็นไซม์ น�้าย่อย สารคัดหลั่งต่างๆ เป็นต้น อันจะส่งผลต่อการท�างานของอวัยวะต่างๆ

ของร่างกายต่อไป      

รูปภาพแสดงระบบประสาทรับกลิ่น

ที่มา: Carole Mc Gilvery, Jini Reed Mira Mehta,1993.
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สุดดม

อนุมูลน�้ามัน

หอมระเหย

รูปภาพแสดงการเข้าสู่ร่างกายของอนุมูลน�้ามันหอมระเหยทางจมูก 

ที่มา: Battaglis,1995.

แผนภูมิแสดงการเข้าสู่ร่างกายของอนุมูลน�้ามันหอมระเหยทางจมูก 

ที่มา: กองแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,2550

จมูกสูดดม

น�้ามันหอมระเหย

ผ่านเยื่อบุโพรงจมูก

กลุ่มประสาทรับกลิ่น

ระบบลิมบิก

สมอง

หลั่งสารเคมี เช่น ฮอร์โมน เอ็นไซม์ 

หรือสารคัดหลั่ง

เกิดการตอบสนองของอวัยวะของร่างกาย

ความจ�า

การเรียนรู้

การแสดงออกทางอารมณ์

ศูนย์อารมณ์
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ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเก็บรักษาและใช้น�้ามันหอมระเหย และคุณสมบัติ 
(M ller, 1992)

 1. การจัดเก็บน�้ามันหอมระเหย (Storage Guidelines)

  1.1 เก็บน�้ามันหอมระเหยในขวดแก้วสีชา สีน�้าเงิน หรือขวดอลูมิเนียมวางไว้ในที่เย็นที่มีอุณหภูมิ

ไม่ต�่ากว่า 18 C เก็บให้มิดชิด ไม่มีแสงสว่างและปิดฝาให้แน่นสนิท ป้องกันการระเหยและเก็บให้พ้นจากอากาศชื้น

  1.2 มีป้ายบ่งชี้บอกชนิด, ส่วนผสม, เปอร์เซ็นต์การเจือจาง และวันที่

  1.3 ควรเก็บน�้ามันหอมระเหยให้ห่างจากเด็ก และสัตว์เลี้ยง

  1.4 น�้ามันหอมระเหยสามารถติดไฟได้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

  1.5 ไม่ควรเก็บน�้ามันหอมระเหยในภาชนะที่มีผิวขัดที่สวยงาม แวววาว เพราะน�้ามันหอมระเหย

มีฤทธิ์กัดผิวภาชนะได้ ท�าให้เป็นด่างๆ และเหลือคราบไว้ และถ้าน�้ามันหอมระเหยโดนผิววัสดุเหล่านี้ให้เช็ดออก

ทันที

  1.6 น�้ามันหอมระเหยเป็นสารจากธรรมชาติจึงมีความเสื่อมไปตามกาลเวลา โดยมีอายุไม่เกิน  

2 - 3 ปี ส�าหรับน�้ามันไซทรัส สามารถเก็บได้ไม่เกิน 1 ปี ในต่างประเทศที่อากาศหนาวจัดในฤดูหนาวเราสามารถ

เก็บน�้ามันหอมระเหยในตู้เย็น ช่องล่างสุดที่ใช้แช่ผัก ส�าหรับในประเทศไทยอากาศฤดูร้อน ร้อนมาก ก็ควรเก็บใน

ตู้เย็นตามที่แนะน�านี้ได้ และบางชนิดอาจมีการแข็งตัวเมื่อแช่ในตู้เย็น และสามารถกลับเป็นของเหลวเหมือนเดิม  

เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง

  1.7 เมือ่น�า้มนัหอมระเหยได้รับการผสมกบัน�า้มนัตวัพา แล้วจะมอีายกุารจดัเกบ็สัน้ลง เหลอืเพยีง 

2 - 8 เดือนและน�้ามันผสมแล้วที่ดี ก็ไม่ควรผสมสารกันบูด เพื่อให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์

และเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อควรระวงัในการใช้น�า้มนัหอมระเหย (Safety Precautions of Essential Oils) 
(Lawless,1995 and กองแพทย์ทางเลือก,2550)

 1. เก็บน�้ามันหอมระเหยให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่ควรรับประทานน�้ามันหอมระเหยทุกชนิด 

หากไม่ได้รับการแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ 

 2. ท�าอาหารโดยใช้น�้ามันหอมระเหยผสมบ้าง แต่ในปริมาณไม่มาก เช่น Lemon oil 1 - 2 หยด, 

Orange oil 1 - 2 หยดในซอส, น�้าสลัด Dipping ต่างๆหรือขนมพาย, ทาร์ต ต่างๆและมีหนังสือการท�าอาหาร 

ที่ผสมน�้ามันหอมระเหยวางจ�าหน่ายในร้านหนังสือบางแห่งในต่างประเทศ
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 3. เนือ่งจากน�า้มันหอมระเหยท่ียังไม่ได้ผสมให้เจอืจางมคีวามเข้มข้นสงู จงึไม่ควรน�ามาทาผวิเป็นบรเิวณกว้าง 

ถ้าจะใช้กับผิวหนังบริเวณที่มีปัญหา เช่น แผลน�้าร้อนลวก, โดนก้นบุหรี่ ต้องใช้ไม้พันส�าลีจุ่มเพียงเล็กน้อย แล้วแตะ

บริเวณที่เป็นเท่านั้น ถ้าแผลไม่ใหญ่มากสามารถหยดน�้ามันหอมระเหยบนส�าลี 1 หยด แล้วปิดบนแผลไว้ให้เปิดแผล 

วันที่ 3 ได้ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือแผลกว้างมากควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 4. ไม่ควรขยี้ตาหลังจากสัมผัสน�้ามันหอมระเหย ถ้าน�้ามันหอมระเหยเข้าตา ต้องล้างด้วยน�้าเย็นทันที

 5. ในระหว่างตั้งครรภ์ หากต้องใช้น�้ามันหอมระเหยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะมีน�้ามันหอมระเหย

บางชนิดห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และบางชนิดต้องท�าให้เจือจางน้อยกว่า 1% จึงจะใช้ได้ เช่น คาโมไมล์ ลาเวนเดอร์ 

เยอราเนียม ไซทรัส แซนเดิลวูด และกุหลาบ เป็นต้น

 6. การใช้น�้ามันหอมระเหยในเด็ก ต้องใช้น�้ามันหอมระเหยผสมกับน�้ามันตัวพาที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 1% 

และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและเลือกใช้น�้ามันหอมระเหยให้ตรงกับวัตถุประสงค์

 7. ส�าหรับคนที่มีผิวบอบบาง แพ้ง่ายให้ใช้น�้ามันหอมระเหยที่ผสมกับน�้ามันตัวพาที่ความเข้มข้น 1%

 8. หลังจากใช้น�้ามันกลุ่มไซทรัสไม่ควรโดนแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ผิวอาจแสบๆ ร้อนๆ 

แดงได้

 9. ต้องใช้น�้ามันหอมระเหยให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์และคุณสมบัติให้ดูตารางการใช้ในหน้าแสดง

คุณสมบัติ 

 10. ควรหลีกเลี่ยงการใช้น�้ามันหอมระเหยชนิดเดียวเป็นเวลานานๆ เช่น เดียวกับเครื่องส�าอาง, สบู่,  

แชมพูทั่วไป ที่ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 

 11. ในกรณีไม่แน่ใจว่าแพ้น�้ามันหอมระเหยชนิดน้ันๆ ให้ทดสอบโดยหยดน�้ามันหอมระเหยความเข้มข้น 

2.5 เปอร์เซน็ต์ 1 หยด ลงบนข้อมือหรอืข้อพบัแขนถเูบาๆ แล้วปิดด้วยพลาสเตอร์ ทิง้ไว้ 12 ชัว่โมง ถ้ามอีาการแดง 

หรือคันบริเวณผิวหนัง ไม่ควรใช้น�้ามันหอมระเหยชนิดนั้น ถ้าหลังการทดสอบมีอาการแดงให้ใช้น�้ามันอัลมอนด ์

ทาบริเวณที่แดง, คัน แล้วล้างออกด้วยน�้าเย็น

 12. การใช้น�า้มนัหอมระเหยต้องใช้ความเข้มข้นทีเ่หมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดการแพ้ ในกรณีต้องการเปลีย่นชนดิ

น�้ามันหอมระเหยที่ใช้ ควรมีการทดสอบก่อนในกรณีที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายตามข้อ 11

 13. ในการผสมน�้ามันหอมระเหย แต่ละชนิดด้วยกันควรดูคุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหยแต่ละประเภท

เป็นหลกัและผูเ้ชีย่วชาญในยุโรปมีข้อแนะน�าว่าไม่ควรผสมน�า้มนัหอมระเหย เกนิกว่า 4 ชนิดด้วยกนั เพราะอาจท�าให้

คุณสมบัติด้อยลง เนื่องจากในการผสมน�้ามันหอมระเหยหลายตัวมากๆ ปริมาณของแต่ละชนิดจะลดลงไปด้วย และ

น�้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน ซึ่งอาจท�าให้เกิดปฎิกริยาทางเคมีขึ้นในส่วนผสมนั้นๆ 

ท�าให้คุณสมบัติแปรเปลีย่นได้ แต่ในทางพาณิชย์มกีารผสมน�า้มนัหอมระเหยหลายชนดิเข้าด้วยกนับางคร้ังถงึ 10 ชนดิ 

เพื่อสูตรทางการค้าและเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อ
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หลักการผสมและการใช้น�้ามันหอมระเหยเพื่อประโยชน์สูงสุด

 มีน�้ามันหอมระเหยกว่า 300 ชนิดที่ใช้ทุกวันนี้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขานี้ แต่โดยทั่วไปน�้ามัน 

หอมระเหยพืน้ฐานทีม่ีใช้กว้างขวางมปีระมาณกว่า 10 ชนดิเท่านัน้แต่ละชนดิมคีณุสมบตัเิฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไป และ

ในปัจจุบันก็มีงานค้นคว้าวิจัยจ�านวนมากท่ีอธิบายถึงคุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหยที่มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อรา แบคทีเรีย คุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนโลหิต คุณสมบัติที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ 

คุณสมบัติต่อการนอนหลับของมนุษย์ และคุณสมบัติด้านการบ�ารุงผิว เป็นต้น

 สิ่งที่มีประโยชน์ที่เราพอใจที่สุดของน�้ามันหอมระเหย คือ กระบวนการเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ด้วยการดม  

ด้วยการทา หรอืสมัผสัน้ันไม่ท้ิงสารพิษไว้ในร่างกายเหมือนสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ทางด้านอตุสาหกรรมยา และเครือ่งส�าอาง 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีผสมน�้ามันหอมระเหยมีการใช้อย่างกว้างขวาง เช่น น�้ามันนวดตัว, โลชั่น, แชมพู, น�้าหอม,  

สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์แช่ตัว, แช่เท้า เป็นต้น อย่างไรก็ดี การน�าน�้ามันหอมระเหยมาผสมใช้ท�ายา  

เพือ่รบัประทานจะมีผลท�าให้คณุสมบัตขิองมนัด้อยลงหรอืเปลีย่นไป เพราะกระบวนการย่อยมนี�า้ย่อยเป็นองค์ประกอบ

ซ่ึงจะมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีของน�้ามันหอมระเหย ดังนั้นเราจึงไม่นิยมใช้ผสมท�ายาเพื่อรับประทาน เมื่อน�้ามัน

หอมระเหยเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม การนวดและการทาสัมผัส จะถูกขับออกจากร่างกายภายใน 6 - 14 ชั่วโมง 

ทางการหายใจออก ปัสสาวะ และเหง่ือ เน่ืองจากน�้ามันหอมระเหยแต่ละชนิดมีราคาต่างกัน และมักจะราคาแพง 

ท�าให้มีการผสมน�้ามันตัวพาลงไปเพื่อเจือจางและผู้ผลิตบางรายอาจผสมสารเคมีเลียนกลิ่นขึ้นมา เพื่อผลทางการค้า

และไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญและคุ้นเคยจริงๆ จึงจะสามารถพัฒนาระบบประสาท Olfactory Nerve 

ในการแยกกลิ่นแล้วแยกแยะน�้ามันหอมระเหยแท้ได้ ส�าหรับคนทั่วไปการแยกแยะมีวิธีง่ายๆ คือใช้กระดาษซับมัน

เป็นตัวทดสอบแล้วหยดน�้ามันหอมระเหยลงไป ถ้าน�้ามันหอมระเหยนั้นไม่ได้ผสมน�้ามันตัวพา เมื่อระเหยไปหมด 

จะไม่ท้ิงคราบวงของน�า้มนัไว้ ดงันัน้หากเราจะผสมน�า้มนัหอมระเหย เพ่ือท�าผลติภณัฑ์ต่างๆ เราต้องมัน่ใจในคณุภาพ

ของน�้ามันหอมระเหยน้ันๆ ก่อนว่าเป็นของแท้ 100 % แต่อย่างไรก็ตามน�้ามันหอมระเหยชนิดเดียวกัน 

จากแต่ละประเทศจะให้กลิ่นที่แตกต่างกันบ้างขึ้นกับภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ และลักษณะดิน ดังน้ันการผสม 

ในแต่ละครั้งอาจได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างเล็กน้อยทางด้านกลิ่นบ้าง ตารางต่อไปน้ีจะแบ่งหลักการผสม 

น�้ามันหอมระเหยแบบง่ายๆ เป็น 3 ส่วนคือ 

 1. การผสมน�้ามันหอมระเหยใช้กับร่างกาย (Body Methods)

 2. การผสมน�้ามันหอมระเหยในน�้า (Water Methods)

 3. การผสมน�้ามันหอมระเหยใช้กับห้อง (Room Methods)
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วิธีการ ปริมาณ

1. น�้าหอม ขึ้นกับชนิดความเข้มข้นที่ต้องการ

1.1 Perfume

1.2 Eau de Perfume

1.3 Eau de Toilette

1.4 Eau de Cologne

1.5 Splash Cologne

(บางครั้งเรียก Body Splash)

% น�้ามันหอมระเหย

15 - 30

8 - 15

4 - 8

3 - 5

1 - 3

% ของแอลกฮอล์

90 - 95 (คือ มีน�้า 10 - 5 % )

80 - 90 (คือ มนี�า้ผสมอยู ่20 - 10 % )

80 - 90 (คือ มนี�า้ผสมอยู ่20 - 10 % )

70 (คือ มีน�้าผสมอยู่ 30 %)

80 (คือ มีน�้าผสมอยู่ 20 %)

2. กระดาษช�าระ/ ผ้าเช็ดหน้า 1 หยด สูดดมตามต้องการ

3. สูดดมไอระเหย 2 - 3 หยด เทน�้าร้อนใส่อ่างขนาดพอเหมาะ  

หยดน�้ามันหอมระเหย 2 - 3 หยด 

คลมุศีรษะด้วยผ้าขนหน ูแล้วก้มหน้าลง

ให้ห่างจากอ่างประมาณ 10 นิ้ว 

หลับตา หายใจเข้า-ออก ทางจมูกยาวๆ 

ประมาณ 1 - 2 นาที

1. การผสมน�้ามันหอมระเหยใช้กับร่างกาย (Body Methods)
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วิธีการ ปริมาณ หมายเหตุ

1. Jacuzzi น�้ามันหอมระเหย 3 - 4 หยด

ต่อขนาดอ่างที่นอนแช่ได้ 1 คน 

(เลือกชนิดของน�้ามันหอมระเหย

ตามความต้องการ)

น�้ามันหอมระเหยประมาณ 2 - 3 

หยดต่อน�้า 2 ½ ถ้วย

สามารถเพิ่มน�้ามันหอมระเหย 

เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมได้ 

กรณีมีผู้ใช้หลายคน เช่น Bergamot, 

Eucalyptus, Tea Tree Oil 

ปรมิาณ 3 - 4 หยด

2. Sauna น�้ามันหอมระเหยประมาณ 

2 - 3 หยดต่อน�้า 2 ½ ถ้วย

ใช้น�้ามัน Eucalyptus, Tea Tree Oil  

หรือ Pine Oil ผสมในน�้าและราดบน

หินร้อน เพราะน�้ามัน 3 ชนิดนี้มีคุณสมบัติ

เข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุดโดยการสูดดม และ

ออกจากร่างกายดีที่สุดทางเหงื่อ และมี

คุณสมบัติเป็นเลิศด้านการท�าความสะอาด

ภายใน และขับสารพิษ (Cleanser and 

Detoxifiers)

3. อาบโดยฝักบัว (Shower) น�้ามันหอมระเหย 4 - 8 หยด อาบน�้าตามปกติ หยดน�้ามันหอมระเหย

ลงบนผ้าขนหนูผืนเล็กหรือฟองน�้าที่เปียก 

ถูตามร่างกายขณะที่มีน�้ารดจากฝักบัว

ลงมาตามร่างกายแล้วสูดดมไอหอมระเหย 

หายใจเข้า - ออกลึกๆ

4. แช่มือ (Hand bath) น�้ามันหอมระเหย 2 - 4 หยด แช่มือในน�้าอุ่นปานกลางที่อยู่ในอ่าง 

ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

5. แช่เท้า (Foot bath) น�้ามันหอมระเหย 2 - 6 หยด แช่เท้าในน�้าอุ่นปานกลางที่อยู่ในอ่างขนาด

พอเหมาะกับเท้าใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที 

2. การผสมน�้ามันหอมระเหยใช้กับน�้า (Water Methods)
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วิธีการ ปริมาณ หมายเหตุ

1.เทียนหอม น�้ามันหอมระเหย 1 - 2 หยด จุดเทียนที่ใส่ในถ้วยแก้ว รอจนเทียนเริ่ม

ละลาย หยดน�้ามันหอมระเหยลงไปบน 

ข้ีผึง้ทีร้่อน ต้องระวงัอย่าหยดลงบนไส้เทยีน 

เพราะน�้ามันหอมระเหยจะลุกไหม้ติดไฟได้

2.เตาน�้ามันหอมระเหย 

(Diffusers

น�้ามันหอมระเหย 3 - 6 หยด 

ผสมน�้าประมาณ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ

เตาน�้ามันหอมระเหยเล็กๆ เหล่านี้ผลิตขึ้น

มาใช้กับน�้ามันหอมระเหยเท่านั้น โดยใส่น�้า 

1 - 2 ช้อนโต๊ะ และหยดน�้ามันหอมระเหย

ลงไป 1 - 2 หยด ให้ความร้อนโดย

หลอดไฟเล็กๆ หรือเปลวเทียน ข้อส�าคัญ

คอืวสัดุที่ใช้ท�าภาชนะที่ใส่น�า้มนัหอมระเหย

ต้องมีผิวเรียบรื่น เช่น แก้ว, กระเบื้อง 

หรือโลหะ เพราะจะเช็ดท�าความสะอาด

คราบน�้ามันหอมระเหยออกง่ายๆ เพื่อ

เตรียมใช้ครั้งต่อไป และวัสดุเหล่านี้

สามารถกระจายความร้อนได้ดี ท�าให้

โมเลกุลของน�้ามันหอมระเหยกระจายไป

ได้ง่ายในอากาศรอบๆ ห้อง

3.สเปรย์ปรับอากาศ

(Room Sprays)

4 - 8 หยด ต่อ น�้า 1 ถ้วย ใช้กระบอกฉีดน�้าใหม่คุณภาพดี ละออง

ขนาดเล็กใส่น�้าอุ่นเติมน�้ามันหอมระเหย 

แล้วเขย่าให้เข้ากัน สามารถใช้ฉีดห้อง, 

พรมเฟอร์นิเจอร์ที่หุ้มด้วยผ้า, ผ้าม่าน 

แต่ไม่ควรใช้สเปรย์โดยตรงบนไม้

3. การผสมน�้ามันหอมระเหยใช้กับห้อง (Room Methods)
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4. อ่างอบห้อง

(Water bowls)

น�้ามันหอมระเหย 3 - 9 หยด ใส่น�้าเดือดลงในภาชนะแก้วหรือเซรามิค

ขนาดปานกลางหยดน�้ามันหอมระเหยลงไป

ตั้งไว้ในห้องที่มีกลิ่นอับ หรือมีกลิ่นไม่

สะอาด ปิดประตูห้อง อบห้องด้วยกลิ่น

น�้ามันหอมระเหยที่กระจายออกมา

เป็นเวลา 5 นาที

5. เตาผิง(Woodfires) น�้ามันหอมระเหย 1 - 2 หยด 

ต่อถ่านไม้ 1 อัน

ควรใช้น�้ามันหอมระเหย Cypress, Pine, 

Sandle wood,Cedarwood,Eucalyptus, 

Tea tree หยดน�า้มนัหอมระเหย 1 - 2 หยด

ลงบนถ่านไม้ที่ใช้กับเตาผิงทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง

ก่อนใช้งาน น�้ามันหอมระเหยจะมีคุณภาพ

อยู่ได้นานจึงสามารถหยดลงบนถ่านไม้

เตรียมไว้ล่วงหน้าไว้ใช้ได้หลายวัน

ตัวอย่างสูตรน�้ามันหอมระเหยเพื่อใช้งาน

 1. น�้ามันบ�ารุงผิวหลังโดนแดด

  Lavender  10  หยด  

  Chamomile   5  หยด  

  Bergamot    1  หยด  

  Geranium    2  หยด  

 ผสมในน�้ามัน Almond หรือ Sesame oil 2 ช้อนโต๊ะ ใช้ถูนวดตามตัวเบา, หลังโดนแดด หลังอาบน�้า

ท�าความสะอาดร่างกายแล้ว

 2. น�้ามันกันยุง, แมลงกัด

  Thyme   4  หยด

  Lemongrass  8  หยด

  Lavender  4  หยด

  Peppermint  4  หยด

 ผสมในน�้ามัน Almond 2 ช้อนโต๊ะ ทาตามตัว หรือหยดน�า้มันหอมระเหยชนิดละหยดลงบนส�าลีวางไว ้

ข้างหมอนกันยุง หรือแมลงกัดเวลานอน
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 3. คลายเครียดนอนไม่หลับ

  หยด Lavender 1 - 3 หยดในอ่างอาบน�้าแช่ตัวก่อนนอน หรือหยดลงบนส�าลี 1 หยด วางข้าง

หมอน หรือหยดน�้ามันหอมระเหย 1 - 2 หยดในน�้า 1 ช้อนโต๊ะในเตาน�้ามันหอมระเหยที่วางไว้ในห้องนอนสูดดม

ก่อนนอนกรณีนี้ ไม่ควรใช้น�้ามันหอมระเหยมากไปจะท�าให้คุณสมบัติเปลี่ยนเป็นการกระตุ้นร่างกายแทน

กลุม่น�า้มนัทีม่พีษิหรอืต้องระวงัเป็นพเิศษในการใช้ (The Toxic oils) มดีงัต่อไปนี ้(Lawless,1992)

 1. ระคายเคืองผิวหนัง (Skin reaction) เช่น Clove , Thyme, Cinnamon bark, Bitter fennel

 2. ท�าปฏิกิริยากับแสงแดด (Photo toxic) เช่น Bergamot ,  Lemon, Lime, Orange, Mandarin,  

Neroli, Lemongrass, Grape fruit, Tangerine, Ginger, Melissa, Pomelo

 3. ก่อมะเร็ง (Carcinogenic) เช่น  Basil, Taragon (ฝรั่งเศษ รัฐเซีย), Camphor (yellow, brown), 

Calamus India)

 4. พิษต่อระบบประสาท (Neurotoxicity) เช่น Fennel, Hyssop, Camphor, Spike lavender,  

Rosemary, Sage, Thuja, Wormwood

 5. มีผลต่อจิตประสาท (Psychotropic effect) เช่น Nutmeg, Thuja

 6. พิษต่อตับ(Hepato Toxicity) เช่น Aniseed, Fennel, Cinnamon leaf, Clove, Camphor  

(yellow, brow), Basil

 7. ท�าให้แท้งบุตร (Abortive) เช่น Sage, Thuja, Parsley seed, Mug wort, Penny royal,  

Worm wood

 8. กระตุ้นฮอร์โมน estrogen เช่น Aniseed, Basil

 9. ขับประจ�าเดือน(Emmenagogue) เช่นCedar wood, Clary-sage, Jasmine, Juniper berry,  

Marjoram, Myrrh, Peppermint, Rosemary.

ตัวอย่างน�้ามันที่ควรใช้ในช่วงตั้งครรภ์ มีดังต่อไปนี้

 Roman chamomile, Cypress, Geranium, Ginger, Grapefruit, Lavender, Lemon, Mandarin, 

Palmarosa, Patchouli, Ylang-ylang

ตัวอย่างน�้ามันที่ควรใช้ในช่วงเวลาคลอด(during labour)

 Clary-sage, Geranium, Jasmine, Lavender, Neroli

ตัวอย่างน�้ามันที่ควรใช้ในช่วงหลังคลอด (postnatal care)

 Roman chamomile, Clary-sage, Fennel, Frankincense, Geranium, Grapefruit, Lavender, 

Patchouli.
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ตัวอย่างน�้ามันที่ควรใช้ในปริมาณที่ก�าหนดเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดพิษ โดยเฉพาะในรายท่ีผิวไวหรือไวมากๆ 

มีดังต่อไปนี้

ชื่อน�้ามัน
ปริมาณที่ใช้(คิดเป็นหยด)

ต่อน�้ามันพื้น (base oil) 50 ml

Black pepper  ไม่เกิน 6 หยด

Camphor  ไม่เกิน 6 หยด

Cinnamon leaf  ไม่เกิน 6 หยด

Clove bud  ไม่เกิน 6 หยด

Anise seed  ไม่เกิน 6 หยด

Caraway  ไม่เกิน 6 หยด

Coriander seed  ไม่เกิน 6 หยด

Eucalyptus  4 - 6 หยด

Chamomile (German)  1 - 2 หยด

Hyssop  2 - 3 หยด

Ginger  ไม่เกิน 6 หยด

Origanum  ไม่เกิน 6 หยด

Lemongrass (body)  2 - 4 หยด

Lemongrass (face)  1 - 2 หยด

Sage  2 - 3 หยด

Thyme  2 - 3 หยด

Fennel  ไม่เกิน 6 หยด

Nutmeg  ไม่เกิน 6 หยด

Sandalwood  2 - 3 หยด

Violet  1 หยด

Marjoram  4 - 6 หยด

Rose  1 - 2 หยด

Jasmine  1 - 2 หยด



185185

 การใช้น�้ามันหอมระเหยจึงต้องมีการศึกษาสรรพคุณทางยา,  ปริมาณยาที่เหมาะสม (Dosed) การควบคุม

ปรมิาณการใช้ เขายังพบว่าในน�า้มันหอมระเหย 1 ชนดิ มอีงค์ประกอบของสารหอมทีส่ามารถใช้เป็น Aromatherapy 

ได้และเป็นยาได้กว้าง (Wide range) และนอกจากระเหยได้สารดังกล่าวยังมีกลิ่นหอมใช้ประโยชน ์

ในการบ�าบัดได้ ซึ่งจากการเรียนรู้เรื่องสารหอมจึงท�าให้มีการสังเคราะห์เลียนแบบขึ้นมา ประเด็นนี้อาจมาจาก 

ความไม่พอใช้ จึงต้องมีการเลียนแบบสารธรรมชาติขึ้นมา ถ้าขาดการฝึกฝนและศึกษาอย่างจริงจังอาจแยกแยะ

ระหว่างสารหอม และ สารสงัเคราะห์ (Synthetic)เพ่ือเลยีนแบบธรรมชาติไม่ได้ สารสงัเคราะห์จะไม่มคีณุสมบัต ิ

เทยีบธรรมชาติ 100% ซึง่สิง่ท่ีต้องตระหนักคอื สารดังกล่าวอาจมสีารเคมปีนเป้ือน (Impurity) ซึง่อาจเป็นสาเหตุ 

ให้ก่ออนัตรายต่อสขุภาพได้

 ดังน้ันในการบ�าบัดด้วยกลิ่น จึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้น�าสารหอมจากการสังเคราะห์มาใช้ในการบ�าบัด 

เพราะจะไม่เกิดผลดีแล้วยังมีผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย
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อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

 อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เป็นกระแสบริโภคนิยมที่แพร่หลายเป็นอย่างยิ่ง 

ในสังคมปัจจุบัน เนื่องด้วยผู้คนให้ความส�าคัญต่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิด

อาการเจ็บป่วย แม้รูปแบบ วัตถุดิบ ลักษณะ การจัดเตรียม ตลอดจนกรรมวิธีในการปรุงแต่ง

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทยนั้น จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริบท

ของพ้ืนที่ วัฒนธรรมและความคุ้นชินของผู้บริโภค แต่อาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวยังคงไว ้

ซึ่งคุณค่าสูงทางโภชนาการ และเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของไทยที่เป็นความภาคภูมิใจมา 

อย่างยาวนาน

 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นบริการหลักที่จัดเตรียมไว้ส�าหรับผู้รับบริการ 

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู ้รับบริการสามารถเลือกสรรได้ตามความพึงพอใจ  

ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในระดับที่สามารถให้ค�าแนะน�าแก ่

ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะอันด ี

ของผู้รับบริการ ในบทนี้จะอธิบายถึงความรู้ที่จ�าเป็นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยสรุป ดังนี้ 

 1. ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 2. หลักการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

 3. หลักการจัดเตรียมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

9
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1. ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 อาหารแมคโครไบโอติกเป็นอาหารที่รับประทานตามสภาวะร่างกายของผู้บริโภค เน้นการปรับ

สมดุลของร่างกายตามหลักการหยิน หยาง ปัจจุบันมีผู้นิยมรับประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น ด้วยความเชื่อว่า 

หลักการปฏิบัติของแมคโครไบโอติก ท�าให้ผู้บริโภคสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการมีสุขภาพดี มีความสุข มีอิสระ

และเสรีภาพ ภายใต้แนวปฏิบัติ 6 ประการ  ได้แก่ 

  1) ความศรัทธา 

  2) ความกตัญญูกตเวที ชื่นชมยินดีต่อสิ่งต่างๆ แม้แต่ความล�าบาก 

  3) ศิลปะของการใช้ชีวิต 

  4) ส�านึกล�าดับขั้นของธรรมชาติ           

  5) นิเวศวิทยา 

  6) หลักเศรษฐศาสตร์ของชีวิต 

 วถิกีารกนิของแมคโครไบโอตกิ มแีนวทางเฉพาะทีมี่ความแตกต่างจากการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพทัว่ๆ ไป 

ดังนี้ 

  - ส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ส่วนน้อยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว

  - ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนจากพืช ส่วนน้อยเป็นโปรตีนจากสัตว์

  - บริโภคไขมันน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อน และส่วนน้อยเป็นไขมันอิ่มตัว

  - เน้นความสมดุลของวิตามิน แร่ธาตุและสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติ

  - เป็นอาหารที่มีในธรรมชาติ หรือเพาะปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม

  - อาหารหลักเป็นอาหารครบส่วน ไม่ผ่านการขัดสี หรือ แปรรูป

  - เป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธรรมชาติ

 ค�าแนะน�าส�าหรับการรับประทานอาหารแมคโครไบโอติก ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะบุคคลหรือบางสภาวะเท่านั้น  

แต่มุง่เน้นการดูแลสขุภาพกาย อารมณ์และสงัคมไปพร้อมกนั เพ่ือบรรเทาโรคเรือ้รงัและส่งเสริมการฟ้ืนฟูจากโรคต่างๆ 

ภมูภิาคทีป่ระชาชนนยิมรบัประทานอาหารแมคโครไบโอตกิ ได้แก่ อเมรกิาเหนือ ยโุรป ลาตินอเมริกา และออสเตรเลีย

 หลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของอาหารแมคโครไบโอติก อ้างถึงคุณประโยชน์ในด้าน 

การลดความเสี่ยงของมะเร็งและมีประสิทธิผลในการรักษาโรคมะเร็งของผู ้ป่วยบางราย รวมทั้งช่วยป้องกัน 

การกลับมาเป็นมะเร็งใหม่ นอกจากน้ีอาหารแมคโครไบโอติกยังให้ประสิทธิผลในการรักษาหรือยับย้ังอาการ 

ของโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน หอบหืด และบ�ารุงการตั้งครรภ์ 
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 วถีิชวีติแบบแมคโครไบโอตกิ เป็นแนวทางของการด�าเนนิชวีติทีส่อดคล้องกบัธรรมชาต ิตัง้แต่ระดบัจกัรวาล 

โลก จนถึงธรรมชาติในตนเอง เน้นการกินอยู่ที่เรียบง่ายบนพื้นฐานของความพอเพียง ปรับเปลี่ยนการกินอยู ่

ให้เหมาะสมกบัฤดกูาล สอนไม่ให้เหน็แก่ตวัและรูจ้กัแบ่งปันความสขุให้แก่ผู้อืน่ ซึง่มแีนวทางการปฏบัิตทิี่ใกล้เคยีง

กับวิถีพุทธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก ลักษณะเด่นของการบริโภคแบบแมคโครไบโอติก ได้แก่

  1) การเคี้ยวให้ละเอียด ท�าให้อาหารแตกเป็นชิ้นเล็ก มีเอนไซม์ช่วยย่อยครั้งแรกตั้งแต่ในปาก 

  2) กระตุ้นระบบย่อยอาหารทั้งระบบ 

  3) ท�าให้มีการผลิตน�้าลายเพิ่มขึ้น ท�าให้ปากชุ่มชื้น ไม่กระหายน�้าบ่อยๆ 

  4) เพิ่มรสชาติอาหาร 

  5) ท�าให้มีการคัดเลือกอาหาร ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเมื่อกลืน    

  6) ป้องกันการกินมากเกินไป 

  7) ป้องกันโรคกระเพาะอาหาร ล�าไส้ ริดสีดวงทวาร ท้องร่วง เป็นต้น และ 

  8) ท�าให้มีปริมาณของน�้าในอาหารที่พอเหมาะ ท�าให้เหงือกและฟันแข็งแรง 

 การบริโภคอาหารแมคโครไบโอติก มีข้อควรระวังในกลุ่มเด็กวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์ ที่ก�าลังต้องการสารอาหาร

ที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วน จึงต้องแนะน�าให้รับประทานอย่างกว้างๆ ไม่ใช่จ�ากัดอยู่แต่เพียงสูตรมาตรฐานเท่านั้น 

 1) อาหารมังสวิรัติ

  อาหารมังสวิรัติ คืออาหารจ�าพวกผักและผลไม้ ซึ่งท�าให้ได้รับกากใยอาหาร ซึ่งช่วยในการขับถ่าย

กากอาหารออกจากร่างกายได้ดี นิยมในคนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เนื่องจากมักจะมีปัญหาเรื่องอาการท้องผูก และ

มีปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงแล้ว อาหารมังสวิรัติน้ันจะไม่มีเนื้อสัตว์เลย เนื่องจากในเนื้อสัตว์มักจะมีไขมัน 

และน�า้มนัจากสตัว์ปะปนอยู่ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท�าให้ปรมิาณคอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึน และอาจเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ 

เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ

 ค�าว่า “มังสวิรัติ” นั้นเป็นค�าสมาส มาจากค�าว่า มังสะ แปลว่า เนื้อ รวมกับ วิรัติ แปลว่า ปราศจาก 

ความยินดีหรือละเว้น ดังนั้น มังสวิรัติ จึงแปลว่า ปราศจากความยินดีที่จะกินเนื้อสัตว์ 

อาหารที่พวกมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว หรือผลิตภัณฑ์

จากถั่ว เช่น เต้าหู้ หรือเมล็ด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น

 ส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน และอ้วน ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบผู้ที่เป็นมังสวิรัติเคร่งครัดมีภาวะพร่องของ วิตามินบี 12 

และแร่ธาตุเหล็ก โดยเฉพาะท่ีเป็นมังสวิรัติเคร่งครัดเป็นเวลานาน ๆ และการมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 

(http://members.tripod.com/chaiwat_s/mangsaviras_food.htm) 
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 อาหารมังสวิรัติมักประกอบด้วยส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นส่วนต่างๆของพืชผัก เมล็ด และผลไม้ ได้แก่  

ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ขนมปังจากข้าวสาลีที่ไม่ขัดสี นม ไข่ ถั่วเหลีอง ถั่ว นานาชนิด เต้าหู้ ผักต่างๆ ธัญพืช 

งาด�าป่น เห็ด และผลไม้ต่างๆ อาหารที่ไม่ใช่หรือไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์นั้นมีหลายชนิดมากให้เลือก อาหารมังสวิรัติ

และนักมังสวิรัติจึงมีความหลากหลาย เพี่อความเข้าใจง่าย จากลักษณะและส่วนประกอบของอาหารที่บริโภคประจ�า 

จึงมีการแบ่งกลุ่ม นักมังสวิรัติตามลักษณะของชนิดอาหารเป็น 3กลุ่มใหญ่ ดังนี้

  1. นักมงัสวิรัติทีกิ่นนมและไข่ หรือ แลคโต-โอโว-เวจเจททาเรียน (Lacto- ovo-vegetarian) 

นักมังสวิรัติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่ ชาวพุทธบางกลุ่มโดยเฉพาะนิกาย มหายาน ชาวคริสเตียนแห่งนิกาย 

คริสตจักรวนัเสาร์ หรอืกลุม่เซเวนธ์เดย์แอดเวนตสีต์ (Seventh- Day Adventist) ผูป่้วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

มิชชั่นกรุงเทพ และซาวฮินดูบางกลุ่ม ร้านอาหารประเภทนี้พบได้มากในอเมริกาและยุโรป

             2. นักมังสวิรัติที่ด่ืมนมหรือกินไข่ แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ไม่กินไข่ ทุกชนิดรวมท้ัง 

ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ปลา แด่ยังคงดื่มนมจากสัตว์ กลุ่มนี้เรียกว่า แลคโด-เวจเจททาเรียน (Lacto-vegetarian) ได้แก่ 

ชาวอนิเดยีส่วนใหญ่ทีนั่บถอืศาสนาฮินด ูซึง่บริโภคนมสด นมเปรีย้ว และเนยจากววัด้วย ทางศาสนาถอืว่าววัเป็นสตัว์

ศกัดิส์ทิธ์ิ นมววัจึงเป็นสิง่บรสิทุธิ ์ส่วนอกีกลุม่ไม่ดืม่นม แต่กนิไข่ เรยีกว่า โอโว-เวจเจททาเรยีน (Ovo-vegetarian) 

ได้แก่ ชาวพุทธหรือนักมังสวิรัติบางกลุ่มซึ่งอาจแพ้นมด้วย เพราะว่าขาดเอนไซม์แลคเตส หากดื่มนม แล้วจะท�าให้

ท้องเสีย

               3. นักมังสวิรัติบริสุทธิ์ หรือ วีแกน (Pure vegetarian หรือ vegan) กลุ่มนี้จะไม่ดื่มนมและ 

ไม่กินไข่ หรอืผลติภณัฑ์อาหารใดๆ ที่ได้มาจากสตัว์ทกุชนิด นิยมกนิแต่อาหารทีส่่วนใหญ่ มาจากพืชผกั ผลไม้ ธัญพชื 

และเมล็ดพชื กลุม่ “นักกนิแต่ผกั” น้ีปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด อาจจะละเว้นการกนิการใช้สิง่ของทกุอย่างทีม่าจากสตัว์ด้วย 

เช่น น�า้ผึง้ นมผึง้ และแคปซลูยาทีท่�าด้วย โปรตนีคอลลาเจน ซึง่มาจากหนงัและกระดกูสตัว์ รวมทัง้กระเป๋าหนัง  

เขม็ขดัหนงั และรองเท้าหนัง เป็นต้น คนกนิแต่ผกัน้ีมจี�านวนค่อนข้างจะจ�ากัด ได้แก่ นกับวชหรอืผูท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ 

นิกายมหายาน เซ่น ภิกษุ ภิกษุณี และแม่ชีในประเทศจีน ไต้หวัน เวียดนาม ศรีลังกา และญี่ป่น นักบวช และ 

ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทบางกลุ่ม กลุ่มผู้นับถือเจ้าแม่กวนอิม กลุ่มผู้ปฏิบัติศีลกินเจ กลุ่มปฏิบัติธรรมแนว “สันติอโศก” 

และกลุ่มสมาชิกชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

 ผู้รบัประทานอาหารมงัสวริตับางคนอาจเคร่งครดัมาก นยิมกนิแต่ผกัดบิและผลไม้สดเท่านัน้ โดยถอืว่าอาหารสด 

เป็นอาหารท่ีมีพลังชีวิต อาหารท่ีผ่านความร้อนเป็นอาหารที่ไม่มีพลังชีวิต บางกลุ่มเลือกกินแต่ผลไม้ จึงเรียกว่า  

“นักกินผลไม้” หรือ “ฟรุทตาเรียน (Fruitarian)” กลุ่มนี้มีจ�านวนน้อย ซึ่งได้รับสารอาหารพวกสารคารโบไฮเดรต 

แป้ง น�้าตาล วิตามิน แร่ธาตุจากผลไม้โดยตรง แต่ได้รับสารอาหารพวกโปรตีนและไขมันจากเมล็ดธัญพืชที่งอก  

ถั่ว งา เห็ด เมล็ดในของผลไม้เปลือกแข็ง (Nut) เซ่น เกาลัด วอลนัท (Walnut) และเมล็ดก่อร่วมด้วย
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 ในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนว่า อาหารเนื้อสีแดง (red meat) จากสัตว์นั้น 

มีสารไขมันอ่ิมตัวและสารพิษสูงท�าให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้ เพ่ือสุขภาพจึงมีการส่งเสริมให้หันมากิน

เนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์อื่นๆท�าให้คนส่วนหนึ่งหันมากินอาหารกึ่งมังสวิรัติ (semi-vegetarian) และอาหารแมคโคร

ไบโอติก (macrobiotics) คือ ไม่กินอาหารจากเน้ือสัตว์ท่ี มีขา มีล�าตัวขนาดโต คือละเว้นอาหารจากเนื้อวัว  

เนื้อควาย เนื้อหมู เนื้อไก่และเป็ด แต่กิน อาหารสัตว์เล็กในน�้าซึ่งไม่มีขา เซ่น ปลา และหอย และมีการเรียก 

กลุ่มกึ่งมังสวิรัติที่กินแต่ปลาว่า “ฟิสซาเรียน” (fisharian)

 มีคนบางกลุ่มที่ปฏิบัติตนเป็นนักมังสวิรัติเพื่อสุขภาพอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดมาก (strict vegetarian) 

มิใช่งดเว้นเน้ือสตัว์เท่าน้ัน ยังต้องกินอาหารอย่างมสีดัส่วนและการปรุง ท่ีถกูต้องด้วย เช่น กลุม่นกัแมคโครไบโอตกิ

นิกายเซ็น (Zen macrobiotics) เป็นต้น ซึ่งจะเลือก บริโภคชนิดและปริมาณของส่วนประกอบของอาหาร 

อย่างจ�ากัดในแต่ละมื้อ เช่น ธัญพืช 15 - 20% ผลไม้ 25 - 30% ผัก 40 - 50% และขนม 5 - 10% มีอาหาร

จากพืชผักเป็นหลัก รวมทั้งจะไม่มีการ ปรุงแต่งรสอีกด้วย กลุ่มที่เข้มงวดนี้คล้ายคลึงกับกลุ่มที่กินอาหารมังสวิรัต ิ

แบบบริสุทธิ์ คือ งดอาหารเนื้อสัตว์ นม ไข่ และอาหารจากผลิตภัณฑ์สัตว์ทุกชนิด แต่นักแมคโครไบโอติกทั่วไป 

จะไม่กินอาหารเน้ือสัตว์ ยกเว้นอาหารจากปลา (กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข)

 2) อาหารพื้นบ้านไทย 

 คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยนิยมกัน 2 ชนิดคือ ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า คนไทยภาคอีสานและ

ภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลัก ประเทศไทย 

ที่ผูกพันกับสายน�้าเป็นหลัก ท�าให้อาหารประจ�าครัวไทยประกอบด้วยปลาเป็นหลัก ทั้ง ปลาย่าง ปลาปิ้ง จิ้มน�้าพริก

กนิกบัผกัสดทีห่าได้ตามหนองน�า้ ชายป่า หากกินปลาไม่หมดกส็ามารถน�ามาแปรรปูให้เกบ็ไว้ได้นานๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ปลาแห้ง ปลาเค็มปลาร้าปลาเจ่า

 อาหารรสเผ็ดที่ได้จากพริกน้ัน ไทยได้รับน�ามาเป็นเครื่องปรุงมาจากบาทหลวงชาวโปรตุเกสในสมัย 

พระนารายณ์ ส่วนอาหารประเภทผัดไฟแรง ได้รับมาจากชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

(คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าหนังสือเมืองไทยของเรา เล่ม 2. (2535) เมืองไทยของเรา ฉบับที่สอง. ส�านักงาน

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ISBN 974-7771-27-6. หน้า 45)

 อาหารพืน้บ้านไทยเป็นอาหารที่ได้สมดลุทางโภชนาการ ผสมผสานลงตัวระหว่างชนดิและปรมิาณของอาหาร 

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นอาหารหลัก อาจจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วแต่ท้องถิ่น และมักเป็นข้าวซ้อมมือ 

ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินที่ส�าคัญ การปรุงอาหารจะเป็นการต้ม แกง ย�า ต�า มีการปรุงที่เรียบง่าย ไม่พิถีพิถัน  

ใช้เวลาไม่มาก ใช้น�้ามันในการปรุงอาหารน้อย มีการใช้เนื้อสัตว์ไม่มาก แหล่งโปรตีนได้จากปลา ไก่ ไข่ หมู และ

สัตว์อื่นๆ บางชนิดในท้องถิ่น เครื่องปรุงล้วนเป็นสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ และที่ส�าคัญไม่ว่าจะเป็นอาหาร 

พื้นบ้านนานาชนิดที่หาได้ น�ามาปรุงเป็นอาหาร หรือน�ามาเป็นเครื่องจิ้มกับอาหารประเภทน�้าพริก หรือหลนต่างๆ 
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ส่วนความพึงพอใจในรสชาติ หรือความอร่อยของอาหารไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว จะเห็นได้ว่า “อาหารพื้นบ้านของไทย

เป็นอาหารท่ีมีไขมันต�่าแต่มีเส้นใยอาหารสูง มีคุณค่าทางโภชนาการทั้ง วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ กรดไขมัน  

มีความปลอดภัยจากสารเคมีและยังให้สรรพคุณทางสมุนไพรที่หาได้ยากจากอาหารประเภทอื่นๆ ในขณะเดียวกัน 

ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันระหว่างมื้ออาหาร ตลอดจน 

เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาให้อาหารไทยอยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยตลอดไป (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ พิมพ์เพ็ญ 

พรเฉลิมพงศ์)

 อาหารภาคเหนือ ภาคเหนือรวม 17 จังหวัดประกอบด้วยภูมินิเวศน์ที่หลากหลายพร้อมด้วยชาติพันธุ์ต่างๆ 

ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุ่ม ที่ดอน และที่ภูเขาสูงในการด�ารงชีพ การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยพื้นราบซึ่งเป็นชาติพันธุ์

ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่ม มีแม่น�้าสายใหญ่ เช่น ปิง วัง ยม น่าน ของลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนบน และ 

อิง ลาว ของลุ่มน�้าโขง มีวิถีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรมการปลูกข้าวโดยชาวไทยพื้นราบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 

(เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน) มีวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคข้าวเหนียว

เป็นหลัก

 อาหารของคนเหนอื จะมีความงดงาม เพราะด้วยนสิยัคนเหนอืจะมกีริยิาท่ีแช่มช้อย จงึส่งผลต่ออาหาร เช่น 

ข้าวซอย คืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวฮ่อ เป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ 

ในน�้าซุปที่ใส่เครื่องแกง รสจัดจ้าน ในต�ารับดั้งเดิม ข้าวซอยจะมีส่วนประกอบของเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ มีเครื่องเคียง

ได้แก่ ผักกาดดอง หอมหัวแดง และมีเครื่องปรุงรส เช่น พริกผัดน�้ามัน น�้ามะนาว น�้าปลา น�้าตาล ปัจจุบันอาจเพิ่ม

อาหารทะเลหรอืเต้าหูเ้ป็นส่วนประกอบ อาหารจานน้ีมักไม่ค่อยมีจ�าหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จะพบบ่อย

เฉพาะทางภาคเหนือของไทย

 อาหารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมวีถิชีวีติทีผ่กูตดิกบัทรพัยากรธรรมชาติ

ที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งในเขตที่ราบในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร อาศัยล�าน�้าส�าคัญ เช่น ชี มูล สงครามโขง 

เป็นต้น ชุมชนที่อาศัยในเขตภูเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทือกเขาภูพานและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซ่ึงความแตกต่าง 

ของทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้ระบบอาหารและรูปแบบการจัดการอาหารของชุมชนแตกต่างกันไปด้วย แต่เดิม 

ในช่วงที่ทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ อาหารจากธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มาก  

ชาวบ้านจะหาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติเท่าที่จ�าเป็นที่จะบริโภคในแต่ละวันเท่านั้น เช่น การหาปลาจากแม่น�้า 

ไม่จ�าเป็นต้องจบัปลามาขงัทรมานไว้ และหากวนัใดจบัปลาได้มาก จะแปรรปูเป็นปลาร้าหรอืปลาแห้งไว้บริโภคได้นาน 

ส่งผลให้ชาวบ้านพึง่พาอาหารจากตลาดน้อยมาก ชาวบ้านจะ “ปลกูทกุอย่างทีก่นิ กนิทกุอย่างทีป่ลกู” สวนหลงับ้าน 

มีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นแหล่งอาหารประจ�าครัวเรือน ชาวบ้านมีฐานคิดส�าคัญเกี่ยวกับการผลิตอาหาร คือ  

ผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค มีเหลือแบ่งปันให้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านและท�าบุญ อาหารอีสานจะเน้นไปทางรสชาติ

ที่เผ็ดร้อน
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 อาหารภาคกลาง ลักษณะอาหารพื้นบ้านภาคกลางมีที่มาต่างกันดังนี้

     - ได้รับอทิธพิลจากต่างประเทศ เช่น เคร่ืองแกง แกงกะทิ จะมาจากชาวฮนิด ูการผดัโดยใช้กระทะ

       - เป็นอาหารที่มักมีการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอาหารจากในวังที่มีการคิดสร้างสรรค์อาหารให้เลิศรส        

วิจิตรบรรจง เช่น ผัก ผลไม้แกะสลัก

     - เป็นอาหารที่มักจะมีเครื่องเคียง ของแนม 

     - เป็นภาคที่มีอาหารว่าง และขนมหวานมากมาย 

 อาหารพื้นบ้านภาคใต ้ประชาชนในจังหวัดภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีว่าใจคอหนักแน่น พูดเร็ว เดินเร็ว และ

ท�าเร็ว อาหารปักษ์ใต้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนลักษณะของพวกเขาได้อย่างชัดเจนในเรื่องของรสชาติอาหารที่เผ็ดจัด  

เค็มจัด ตลอดจนเปรี้ยวจัด อาหารปักษ์ใต้ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆ คือ แกงไตปลา แกงเหลือง น�้าพริกกุ้งเสียบ น�้าบูดู 

น�้ายาปักษ์ใต้ ตลอดจนอาหารปักษ์ใต้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพวกมาลายู และอินเดีย นอกจากนั้นอาหารปักษ์ใต ้

ในทุกมื้อยังประกอบไปด้วยผักสดที่ส�าคัญโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วจ�าพวก สะตอ หรือลูกเนียงที่จะเป็นต้องติดไว ้

ในแทบทุกมื้อ

  - ดอก เช่น ดอกขจร ดอกแค ดอกโสน หัวปลี ฯลฯ

  - เมล็ด เช่น พริกไทย แมงลัก งา ถั่ว ผักชี ฯลฯ

  - เปลือก เช่น อบเชย ฯลฯ

  - ล�าต้น เช่น บอน คูน (พืชหัวชนดิหน่ึงคล้ายเผือก ก้านใบและแผ่นใบสเีขียวอ่อน มนีวล ก้านใบ

ใช้เป็นผักได้) ฯลฯ

 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจดัเป็นอาหารประเภทหนึง่ตามพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 ซึง่หมายถึง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง    

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมอาหารและให้สารอาหารแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย บางประเทศจัดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เป็นอาหาร ขณะที่บางประเทศจัดว่าเป็นยา ตัวอย่างของอาหารเสริม เช่น น�้ามันปลา มีส่วนประกอบดังนี้คือ  

กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ช่วยในการลดปริมาณไขมันในเลือด รวมถึงการป้องกันโรคหัวใจ ตัวอย่างอีกชนิดคือ 

ซุปไก่สกัด ซึ่งสกัดมาจากไก่ท้ังตัวผ่านกรรมวิธีก�าจัดไขมัน ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนรวมหลายชนิด 

ท่ีช่วยในการดูดซึมของธาตุเหล็ก รวมถึงกระตุ้นการเผาผลาญอาหารให้เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแทนการเก็บสะสม

เป็นไขมัน
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 ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 1. โดยทัว่ไปแม้พบว่ารปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจะใกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลติภณัฑ์ยา 

ดงันัน้จึงไม่สามารถรกัษา หรอืบรรเทาโรคใดๆ ตลอดจนไม่สามารถเปลีย่นแปลงระบบการท�างานภายในร่างกาย หรอื 

ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้ 

 2. ขัน้ตอนในการขออนุญาตผลติหรอืน�าเข้าผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพ่ือจ�าหน่ายแตกต่างจากการขอข้ึนทะเบยีน

เป็นผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีกระบวนการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดก่อนว่า

สามารถรักษา หรือ บ�าบัด บรรเทาโรคได้จริง ถึงจะอนุญาตให้จ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ ดังนั้นจึงห้ามมิให้โฆษณา

เผยแพร่ในเชงิก่อให้เกดิความเข้าใจผดิว่าผลติภณัฑ์เสรมิอาหารสามารถรกัษาหรอืบรรเทาโรคใด ๆ  เพราะการโฆษณา

เช่นนั้นเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณทางยา 

 3. ต้องไม่โฆษณาโดยท�าให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเพียงอย่างเดียวจะท�าให้ 

สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบส่วน รวมทั้งการออกก�าลังกาย

และการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย 

 4. ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ 

 5. การโฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารนั้น สามารถกระท�าได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างจริง 

 6. ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารใดมกีารแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ หรอืกระท�าการโฆษณาโดยกล่าวอ้าง

คุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วย 

 7. ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารส�าหรับควบคุมน�้าหนักหรือสามารถใช้ลดน�้าหนักได้ 

 8. การที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  

แสดงว่าส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะสรรพคุณตามที่ขออนุญาต ซึ่งก�าหนดให้ระบุบนฉลาก  

ผู้บริโภคจึงควรศึกษารายละเอียด บนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง ไม่ควรเชื่อจากการกล่าวอ้างของผู้ขาย 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และ 

มีจุดมุ่งหมายส�าหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่ส�าหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน 

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ น�้ามันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อนปลาฉลาม น�้ามันอีฟนิ่งพริมโรส     

กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์ คิวเท็น 

แคปซูล ฯลฯ  
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2. หลักการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

 การจัดการอาหารเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ ต้องให้ความส�าคัญต่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง

อาหารและยา อาหารเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ สารอาหารในกลุ่มวิตามิน สารที่ท�าหน้าที่คล้ายวิตามิน สารอาหาร 

ในกลุ่มแร่ธาตุ สารอาหารในกลุ ่มสมุนไพร บทบาทของอาหารและอาหารท่ีส่งผลต่อร่างกาย โภชนบ�าบัด  

แมคโครไบโอติก กฎหมายและข้อบังคับสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การตลาดและแนวโน้มของการตลาด

ของผลติภัณฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ การวิเคราะห์และออกแบบรายการอาหารเพ่ือสขุภาพทีจ่ะจดัไว้ส�าหรบัการให้บรกิาร 

และการควบคุมคุณภาพอาหาร

 9. การพบเอกสารวิชาการ บทความ หรือคอลัมน์สุขภาพ เอ่ยถึงสารเคมีหรือวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ

ทีมี่การกล่าวถงึการช่วยรกัษาโรค หรอื ช่วยเปลีย่นแปลงระบบการท�างานภายในร่างกาย ตลอดจนช่วยเปลีย่นแปลง

โครงสร้างของร่างกาย เช่น กล่าวว่าช่วยรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยลดน�้าหนัก ลดไขมันส่วนเกิน หรือ  

ลดริ้วรอยปัญหาจุดด่างด�าฝ้ากระบนใบหน้า ฯลฯ อาจท�าให้ผู้ บริโภคหรือผู้จ�าหน่ายเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง 

จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่น หรอืความเชือ่ทีว่่าผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทีม่สีาร นัน้สามารถรกัษา บรรเทาโรค 

หรือเปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้อง เนื่องจากปริมาณสารที่ออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ ์

เสริมอาหารน้ันยังมีปริมาณไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกัน บ�าบัด รักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงระบบการท�างาน  

ตลอดจนโครงสร้างร่างกายได้ 



PB196

3.หลักการจัดเตรียมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

 หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม

   1. การเตรียมเครื่องดื่ม

  1.1 เลอืกใช้ส่วนผสมหรอืวัตถดุบิทีม่คีณุภาพ ไม่ซ�า้ ไม่เน่าเสยีเพือ่ให้เครือ่งดืม่มรีสชาตแิละกลิน่ด ี

รวมถึงคุณค่าทางอาหารเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่ม

  1.2 เลือกใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพราะมีราคาที่ไม่แพงรสชาติดี หาได้ง่ายและวัตถุดิบ

ใหม่สด

  1.3 ล้างผักและผลไม้ท่ีจะน�ามาท�าเป็นเครื่องดื่มทั้งเปลือกก่อนปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นๆ 

และท�าเครื่องดื่มทันทีหลังปอกเปลือกเพื่อรักษาคุณค่าของอาหาร

   1.4 ควรชั่งตวงส่วนผสมในการท�าเครื่องดื่มเพื่อความสะดวกในการท�าเครื่องดื่มและได้เครื่องดื่ม

รสชาติคงเดิม

 2. การประกอบเครื่องดื่ม

  2.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท�าต้อวสะอาดปราศจากกลิ่นและรสชาติต่างๆเพ่ือให้เครื่องดื่ม 

มีกลิ่นรสชาติตามวัตถุดิบชนิดนั้นๆ

  2.2 เครื่องดื่มที่เป็นผักหรือผลไม้สดควรดื่มทันทีที่ท�าเสร็จ ไม่ควรผ่านการต้มเพราะจะท�าให้ 

เสียคุณค่าทางอาหารถ้าต้องการเก็บเกิน 1 วันจึงต้มแล้วเก็บใส่ภาชนะเข้าตู้เย็น

  2.3 เครือ่งดืม่ท่ีต้องการให้มเีน้ือผกัผลไม้เนียนละเอยีดไปกบัส่วนผสมอืน่ควรใช้เครือ่งป่ันน�า้ผลไม้

 3. การจัดเครื่องดื่ม

  3.1 จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ดื่มเช่นจัดนมสดให้เด็กในวัยเรียนที่ก�าลัง 

เจริญเติบโต จัดน�้าผักผลไมให้ผู้สูงอายุที่ระบบขับถ่ายไม่ปกติ จัดน�้าขิงให้กับบุคคลที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

  3.2 จัดเคร่ืองดื่มให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นอากาศเย็นควรจัดเครื่องดื่มอุ่นๆ อากาศร้อน 

ควรจัดเครื่องดื่มเย็นใส่น�้าแข็งเพื่อรักษาสมดุลอุณหภูมิภายในร่างกาย

  3.3 จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะบริการเช่นการบริการเครื่องดื่มส�าหรับผู้มาเยี่ยมที่บ้าน

ควรเป็นแบบง่ายๆถูกใจผู้มาเยือนส�าหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ต้องเตรียมปริมาณให้เพียงพอ 

  3.4 จัดเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเช่นเครื่องดื่มร้อนให้ใช้ถ้วยกระเบื้องหรือแก้วทนความร้อน

ที่มีหูจับและมีจานรองไม่ควรเทเครื่องดื่มร้อนๆลงในแก้วพลาสติก เพราะอาจละลายเสียรูปทรงหรือมีสารปนเปื้อน

จากพลาสติกลงในเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเย็นให้ใส่แก้วใสทรงสูงอาจมีก้านหรือไม่มีก็ได้ส�าหรับเครื่องดื่มที่บริการ 

ในงานเลี้ยงให้เทใส่อ่างแก้วขนาดใหญ่มีแก้ววางอยู่ข้างๆเพื่อบริการแขกที่มาในงาน
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 4. การตกแต่งเครื่องดื่ม

  4.1 ตกแต่งเครื่องดื่มการใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่ม เช่น ผักหรือผลไม้ที่ใช้ท�า 

เครื่องดื่มนั้น ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาด น�้าสับปะรดตกแต่งด้วยสับปะรดหั่นเป็น 

ชิ้นสามเหลี่ยมเสียบที่ปากแก้ว น�้าผลไม้ผสมตกแต่งด้วยผลไม้เน้ือแข็งหลายสีห่ันเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ลงไป 

ในอ่างน�้าน�้าผลไม้ผสม หมายถึง น�้าส้ม น�้าสับปะรด น�้าฝรั่ง น�้าแตงโม มีรสกลมกล่อม

  4.2  ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนเครื่องดื่มที่มีด้ามจับรูปต่างๆใส่คู่กับหลอด

 5. การบริการเครื่องดื่ม

  5.1 บริการเครื่องดื่มในภาชนะที่ล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้ว

  5.2 บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น  3 ส่วนใน 4 ส่วน ของแก้ว

  5.3 การบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นควรมีจานรองหรือผ้ารองแก้วเพื่อป้องกันการจับถือถ้วย 

ที่ร้อนโดยตรงเพื่อป้องกันหยดน�้าของน�้าแข็งซึ่งอาจท�าให้โต๊ะมีรอยเปื้อนและลื่นจนแก้วตกแตก

  5.4 บริการเครื่องดื่มโดยค�านึงถึงอุณหภูมิและรสชาติเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มร้อนต้องบริการ 

ขณะยังร้อนเครื่องดื่มเย็นต้องใส่น�้าแข็งพอดีและบริการทันทีที่ใส่น�้าแข็งเพื่อไม่ให้น�้าแข็งละลายจะเสียรสชาติ

  5.5 บริการเครื่องดื่มและเก็บภาชนะทางขาวมือของผู ้รับบริการโดยใช้มือด้านใดด้านหนึ่ง 

หยิบจานรอง ในกรณีเป็นเครื่องดื่มร้อนและใช้มืออีกข้างหยิบก้านแก้วขณะบริการและเก็บแก้ว

  5.6 ผู้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดเล็บสั้น ล้างมือให้สะอาด

  5.7 บริการเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ การล้างแก้วให้ใสสะอาดปราศจากกลิ่นคาว  

ท�าได้โดยน�าใบตองกล้วยหรือใบเตยขยี้ลงในชามที่มีน�้าครึ่งชามใส่เกลือลงไป 2 ช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลาย 

แล้วน�าแก้วลงไปล้าง
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วัสดุอุปกรณ์ 

 1. อุปกรณ์ช่างตวง เครื่องชั่ง ถ้วยตวงของเหลว ถ้วยตวงของแห้ง ช้อนตวง

 2. กระชอน ผ้าขาวบาง ค้อนทุบขิง ตะไคร้ มีดและเขียง

 3. เครื่องปั่นน�้าผลไม้ หม้อต้ม พิมพ์กดผัก ผลไม้เป็นรูปต่างๆ ภาชนะใส่เครื่องดื่ม

 4. ถ้วยกระเบื้องมีหู แก้วใสมีก้านและไม่มีก้าน อ่างแก้ว เหยือกแก้ว

 5. จานรองแก้วและอุปกรณ์รองแก้ว ทัพพีตักเครื่องดื่ม อุปกรณ์คนเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม

 การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย  

ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนการศึกษาต�ารับเครื่องดื่มที่จะท�าจากแหล่งเรียนรู้แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

มาวางแผนเกี่ยวกับการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง

 2. ขั้นปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องด่ืม 

ตามที่วางแผนไว้

 3. ข้ันประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานว่ามีข้อพกพร่องหรือไม่ อย่างไร และหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการท�างานครั้งต่อไป
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553. 
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การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

 การออกก�าลงักายเป็นพฤตกิรรมการเคลือ่นไหวทีม่คีวามส�าคัญและจ�าเป็นของร่างกายมนุษย์

ทุกเพศและทุกวัย การส่งเสริมผู ้รับบริการให้มีการออกก�าลังกายในสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพ เป็นการตระหนักถึงความส�าคัญเพื่อส่งเสริมการท�าหน้าที่ของอวัยวะและ 

ระบบต่างๆ ให้ได้ท�างานตามปกตแิละป้องกนัโรคทีเ่กดิข้ึนจากการไม่ออกก�าลงักาย การส่งเสริม 

สุขภาพให้ผู้รับบริการได้ออกก�าลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

10
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู ่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีผลท�าให้พฤติกรรม 

การออกก�าลังกายแตกต่างกัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 1.ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของแต่ละบุคคล

  1.1 ภาวะของร่างกาย เช่น การเจบ็ป่วยหรอืเป็นโรคทีม่ผีลต่อการออกก�าลงักาย การได้รบับาดเจบ็ 

กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจะท�าให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือออกก�าลังกายได้ ตามปกติ 

  1.2 อายุ บุคคลจะมีการออกก�าลังกายลดลงตามอายุที่เพ่ิมสูงข้ึน ในวัยรุ่นการออกก�าลังกาย 

จะเป็นกิจกรรมที่สนุนสนาน ส่วนผู้สูงอายุจะออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวันด้วยความแรงระดับเบาถึงปานกลาง 

ก็เพียงพอต่อสุขภาพ

  1.3 เพศ โดยปกติผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมัดใหญ่กว่าผู้หญิง การออกก�าลังกาย 

ของเพศชายจึงเป็นในประเภทที่ใช้ความแรงมากกว่าเพศหญิง

          1.4 นิสัย หากบุคคลมีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอจนกลายเป็นนิสัย ก็จะมีพฤติกรรม 

การออกก�าลังกายที่ดี

 2. ปัจจัยทางด้านการรับรู้และทัศนคติที่เฉพาะต่อการออกก�าลังกาย

        2.1 การรบัรู้อปุสรรคของการออกก�าลังกาย ซึง่เป็นความเชือ่ของแต่ละบคุคลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ 

ท้ังภายในและภายนอกที่รับรู้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการออกก�าลังกาย ปัจจัยภายในเช่น ภาวะสุขภาพ ความพร้อม 

ของร่างกาย การขาดแรงกระตุ้นเป็นต้น ปัจจัยภายนอกเช่น ความสะดวก ข้อจ�ากัดเร่ืองเวลา ค่าใช้จ่าย 

ในการออกก�าลังกาย เป็นต้น

        2.2 การรบัรูป้ระโยชน์ของการออกก�าลงักาย เป็นสิง่ทีท่�าให้บคุคลเกดิแรงจงูใจในการออกก�าลงั

กาย เนื่องจากการคาดหวังผลที่ได้รับจากการออกก�าลังกาย เช่น มีสุขภาพดี มีรูปร่างดี เป็นต้น

  2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความเช่ือในความสามารถของตนเองภายใต้ภาวะ 

หรืออุปสรรคต่างๆที่มีต่อการออกก�าลังกาย เช่น แม้ว่าจะรู้สึกอ่อนเพลียแต่ก็สามารถออกก�าลังกายได้เป็นต้น

  2.4 อารมณ์ที่มีต่อการออกก�าลังกาย เป็นความรู้สึกต่อการออกก�าลังกาย เช่น รู้สึกชอบ 

การออกก�าลังกาย รู้สึกว่าการออกก�าลังกายท�าให้มีความสุข เป็นต้น 
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  2.5 อิทธิพลระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกาย ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม 

โดยการช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการออกก�าลังกายให้ ส่วนตัวแบบที่เป็นแบบอย่าง 

ในการออกก�าลังกาย เช่น เพื่อน บิดา มารดา ครู เป็นต้น การมีแบบอย่างที่ดีในการออกก�าลังกายก็จะท�าให้บุคคล

มีความต้องการออกก�าลังกายได้   นอกจากนี้บรรทัดฐานของสังคมที่อยู่นั้นมีความนิยมการออกก�าลังกายย่อมมีผล

ท�าให้มีการออกก�าลังกายในสังคมนั้นๆ 

  2.6 อิทธิพลจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกาย มักจะเป็นสถานที่ที่ส่งเสริม 

ให้บุคคลได้ออกก�าลังกาย เช่น สนามฟุตบอลในหมู่บ้าน เป็นต้น

การออกก�าลังกายที่เหมาะสม

 การออกก�าลังกายที่มีผลต่อสุขภาพดีจะต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งวิทยาลัยกีฬาเวชศาสตร์ 

ของสหรัฐ (American College of Sports Medicine) ได้ก�าหนดตามหลัก “ฟิทท์ หรือ FITTE” ( Frequency 

Intensity Time Type Enjoyment) ประกอบด้วย

 1.ความถี่ของการออกก�าลังกาย (frequency) เป็นจ�านวนครั้งของการออกก�าลังกายที่จะให้ผลในการ

เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและเพื่อความทนทานของปอดและหัวใจซึ่งควรท�าอย่างสม�่าเสมอ 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์  

จึงเป็นพฤติกรรมการออกก�าลังกายที่พอเหมาะ 

 2. ความแรงของการออกก�าลังกาย (intensity) เป็นการก�าหนดขนาดของการออกก�าลังกายซึ่งมี 

ความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความสามารถเดิม เกณฑ์ในการก�าหนดที่ดีคือการก�าหนดอัตรา 

การเต้นของหัวใจโดยจะออกก�าลังกายให้การเต้นของหัวใจประมาณร้อยละ 60 - 80 ของอัตราการเต้นของหัวใจ

สูงสุด (อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด เท่ากับ 220 ลบด้วยอายุเป็นปี) หรือออกก�าลังกายมีความแรงร้อยละ 50 - 85  

ของความสามารถใช้ออกซเิจนสูงสดุ (VO2 max) ตวัอย่างเช่น ถ้าอาย ุ60 ปีจะมค่ีาชพีจรสงูสดุ = 220 - 60 = 160 

ครัง้/นาท ีจากการก�าหนดอัตราการเต้นของหัวใจร้อยละ 60 - 80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในแต่ละช่วงอายุ 

การค�านวนร้อยละ 60 ของ 160 = 0.06 x 160 = 96 ครั้ง/นาที และร้อยลธ 80 ของ 160 = 0.08 x 160 = 128 

ครั้ง/นาที ดังนั้นบุคคลอายุ 60 ปี ควรออกก�าลังกายให้มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง 96 - 128 ครั้ง/นาที
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  ในการออกก�าลังกายแต่ละครั้งควรมีความแรงมากกว่าร้อยละ 50 - 60 แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 75 - 85  

ของความสามารถใช้ออกซิเจนสูงสุด โดยการแบ่งความแรงของการออกก�าลังกายเป็น 3 ระดับคือ

  2.1 ระดับต�่า (low intensity) เป็นการออกก�าลังกายที่หัวใจเต้นประมาณร้อยละ 50 - 65  

ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

  2.2 ระดับปานกลาง (moderate intensity) เป็นการออกก�าลังกายที่หัวใจเต้นประมาณ 

ร้อยละ 66 - 85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

  2.3 ระดับสูง (high intensity) เป็นการออกก�าลังกายที่หัวใจเต้นมากกว่าร้อยละ 85 ของ 

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

 3. ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย (time or duration) เป็นช่วงเวลาของการออกก�าลังกายใน 

แต่ละประเภท ซึ่งควรต่อเนื่อง 20 - 60 นาทีและขึ้นอยู่กับความหนักของกิจกรรม ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย

ประกอบด้วย 3 ระยะคือ

  3.1 ระยะอบอุน่ร่างกาย (warm up phase) เป็นการเตรยีมความพร้อมของร่างกาย เพ่ือยืดกล้ามเนือ้ 

การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆได้คล่องแคล่ว ท�าให้กล้ามเนื้อหดตัวได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปริมาณการหายใจและ 

การไหลเวยีนโลหติกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ ระยะน้ีจะใช้เวลา 5 - 10 นาท ีลกัษณะของการออกก�าลงักายเช่น การเดนิช้าๆ 

การออกก�าลังกายยืดกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณแขน ขา ในการอบอุ่นร่างกายต้องค�านึงถึงอุณหภูมิ 

ของสภาพแวดล้อมด้วย 

  3.2 ระยะออกก�าลังกาย (exercise phase) เป็นช่วงเวลาการออกก�าลังกาย ที่ส่วนใหญ่เป็น 

การออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และออกก�าลังกายแบบแอโรบิค ระยะนี้ใช้เวลา 

ประมาณ 20 นาที

  3.3 ระยะผ่อนคลายร่างกาย (cool 

down phase) เป็นช่วงระยะเวลาหลงัจากออกก�าลงักาย 

อย่างเตม็ทีแ่ล้ว โดยออกก�าลงักายเบาๆ และช้าลงเรือ่ยๆ 

ซ่ึงเป็นการผ่อนคลายโดยการเดิน กายบริหาร หรือ 

ออกก�าลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อปรับอุณหภูมิ 

ของร่างกายให้กลับสู ่ภาวะปกติและลดการบาดเจ็บ  

ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที
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 4. ประเภทของการออกก�าลังกาย (type) การออกก�าลังกายมีหลายประเภท การออกก�าลังกายที่ดี 

ควรมีการผสมผสานกันแต่ละประเภทที่ให้ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของปอด

และหัวใจ โดยทั่วไปชนิดของการออกก�าลังกาย แบ่งออกเป็น 3  ประเภทคือ

  4.1 การออกก�าลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และทนทานแบ่งออกเป็น 2  ชนิด

          4.1.1 การออกก�าลังกายชนิดที่กล้ามเนื้อมีการหดและการคลายตัวของกล้ามเนื้อ  

และขยับข้อต่อ โดยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วยตนเอง เช่น ยกน�้าหนัก การขี่จักรยาน เป็นต้น

                      4.1.2 การออกก�าลังกายโดยการหดเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่เคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อเป็นการ

เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เช่น การเกร็งกล้ามเนื้อ การบีบมือ เป็นต้น

  4.2 การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอดและหัวใจแบ่งเป็น 2 ชนิด

   4.2.1 การออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (aerobic exercise) เป็นการออกก�าลังกาย

ที่จะท�าให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดท�าหน้าที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมส�าหรับความยืดหยุ่น  

เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ซึ่งต้องออกก�าลังกายติดต่อกัน เนื่องจากสามารถเพิ่มพูนสมรรถภาพการท�างาน

ของระบบหายใจ การไหลเวียนโลหิต ท�าให้เกิดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อเกิดความคล่องแคล่ว

ว่องไวและการทรงตวัทีด่เีป็นการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมส�าหรบัความต้องการมสีขุภาพทีด่ ี กจิกรรมการออกก�าลงักาย 

ชนิดนี้ เช่น การวิ่งเหยาะ การว่ายน�้า เป็นต้น

   4.2.2 การออกก�าลงักายแบบไม่ใช้ออกซเิจน (anaerobic exercise) เป็นการออกก�าลงั

กายโดยใช้พลังงานจากสารพลังงาน หรือ ATP ที่สะสมอยู่ในเซลล์กล้ามเน้ือ เช่น การออกก�าลังกายเบาๆ  

หรือ การออกก�าลังกายที่หนักในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การวิ่งเร็ว เป็นต้น

  4.3 การออกก�าลงักายเพือ่เพ่ิมความยืดหยุน่และผ่อนคลาย (flexibility and relaxation activity) 

เป็นการออกก�าลงักายทีก่ระท�าซ�า้ๆ กนัคล้ายการยดื (stretching) กล้ามเน้ือและเอน็เพ่ือการเคลือ่นไหวข้อต่อต่างๆ 

เป็นส่วนหนึง่ของระยะการเตรยีมร่างกายและระยะผ่อนคลาย เช่น การท�าโยคะ ไทช ิเป็นต้น ซึง่เป็นการออกก�าลังกาย

ที่มีความเหมาะสมในสถานประกอบการฯ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

 5. ความสนุกสนาน (enjoyment) การออกก�าลังกายมีรูปแบบที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและ 

ความต้องการของแต่ละบุคคล ท�าให้ได้รับความสนุกสนานและมีความสุข
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ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังนี้

 1. ระบบหวัใจและการไหลเวยีนโลหติ การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอจะเป็นการเพ่ิมปรมิาตรของเลอืด

ให้แก่ร่างกาย ช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เปราะ มีความยืดหยุ่นดี เพิ่มปริมาณ 

การน�าออกซเิจนในเส้นเลอืด เพิม่ประสทิธภิาพการสบูฉีดเลอืดออกจากหัวใจ การแลกเปลีย่นก๊าซในหลอดเลอืดแดง 

เพิ่มความจุของหลอดเลือด ดังน้ันผลของการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ จึงเป็นกลไกในการป้องกันโรคหัวใจ  

และจากการศึกษาต่างๆพบว่า การออกก�าลังกายช่วยท�าให้โคเลสเตอรอลชนิดที่มีควาทแน่นหนาต�่า LDL (Low 

density lipoprotein)ลดลง ซึ่ง LDL นี้จะเป็นตัวส�าคัญที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ท�าให้เกิดการอุดตัน 

ของหลอดเลอืด และช่วยท�าให้โคเลสเตอรอลชนิดทีม่คีวามหนาแน่นสูง HDL ( High density lipoprotein) เพ่ิมขึน้ 

ซ่ึง HDL มีหน้าท่ีช่วยยับยั้งการจับกลุ่มของสารบางชนิดบรเวณผนังเยื่อชั้นในของหลอดเลือด ดังนั้นเมื่อ HDL  

มจี�านวนสงูขึน้โอกาสทีจ่ะเป็นโรคหวัใจและท�าให้หวัใจขาดเลอืดจึงน้อยลง นอกจากน้ีการออกก�าลงักายอย่างต่อเนือ่ง

ยังช่วยลดน�้าหนักตัว ลดไชมันท่ีสะสมในร่างกายมีผลท�าให้ความดันโลหิตลดลง ลดอัตราการเต้นของหัวใจ 

ขณะหยุดพักหลังการออกก�าลังกาย

 2. ระบบหายใจ การออกก�าลังกายท�าให้ทรวงอกขยายใหญ่ กล้ามเนื้อที่ท�าหน้าที่ในการหายใจมีความแข็ง

แรงท�างานได้ดีขึ้น ท�าให้ปริมาตรอากาศที่หายใจเข้าหรือออกแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาตรอากาศที่หายใจออก

เต็มที่ ภายหลังการหายใจเข้าเต็มที่ถึงร้อยละ 20 ท�าให้อัตราการหายใจช้าลง ความลึกของการหายใจเพ่ิมขึ้น  

นอกจากนั้นยังท�าให้ปริมาณการไหลเวียนเลือดเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้น มีการใช้ออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เพิม่ความทนทนและความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมการออกก�าลงักาย และกจิกรรมท�างานต่างๆในชวีติิประจ�าวนั

 3. ระบบภูมิคุ้มกันและสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยง 

การเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดมะเร็งล�าไส้ 

 4. ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหาร การออกก�าลังกายจะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตมีการหลั่ง

ฮอร์โมนอีปิเนฟรีน (epinephrine) และนอร์อีปิเนฟรีน (norepinephrine) มีผลท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง 

ทางสรีรภาพหลายอย่าง หัวใจจะเต้นถี่และแรงขึ้น เลือดไปสู่ที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงมากๆ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ  

การสลายตัวของกลัยโคเจนเพิ่มขึ้นในตับ และในกล้ามเนื้อลายและมีการละลายไขมัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

จะท�าให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้น ให้สมดุลกับพลังงานที่ต้องใช้ในการออกก�าลังกายเพิ่มการเผาผลาญอาหารและ 

หลัง่แคททีโคลา (cathecolamine) และกลคูากอน (glucagon) เพิม่ขึน้ ลดระดบัอนิซลูนิ (insulin) ในกระแสเลอืด  

ซึ่งมีผลต่อการลดภาระเสี่ยงของโรคเบาหวาน
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 5. ระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ท�าให้กระดกู กระดกูอ่อน และข้อต่างๆ 

แข็งแรงขึ้น เอ็นต่างๆมีความสามารถในการยืดและหดตัวได้ดี ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว 

สมรรถภาพทางกายในทกุๆด้านดข้ึีนตามไปด้วยการออกก�าลงักายจะท�าให้มกีารใช้พลงังานของร่างกาย ช่วยลดไขมนั 

ที่สะสมตาม  เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในร่างกายท�าให้รูปร่างและน�้าหนักตัวลดลงได้ และ เพิ่มความแข็งแรง

ให้กล้ามเนื้อ

 6. สภาพจิตใจและอารมณ์ การออกก�าลังกายจะท�าให้มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ดีขึ้นมีความรู้สึกมีคุณค่า

ในตัวเองมีความมั่นใจตัวเอง และลดความวิตกกังวัล ความเครียด ขณะออกก�าลังกายร่างกายจะหลั่ง เอนโดร์ฟิน 

(endorphins) ออกมา ท�าให้มีอารมณ์แจ่มใส มีจิตใจร่าเริงรู้สึกสนุกสนานช่วยให้นอนหลับสบาย 

หลักส�าคัญของการออกก�าลังกายในสถานประกอบการฯ

 1. ประเมินสภาพร่างกาย ประเมินความพร้อม ความต้องการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการออกก�าลังกาย 

ดังได้กล่าวมาแล้ว ก่อนที่จะออกก�าลังกาย

 2. การให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องในการออกก�าลังกายและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการออกก�าลังกาย

ที่เหมาะสม  

 3. ควรเริ่มต้นการออกก�าลังกายอย่างช้าตามขั้นตอน อย่าหักโหมก่อนออกก�าลังกายต้องมีการ warm up 

(5 นาที)

 4. ควรสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายขณะออกก�าลังกายและภายหลังการออกก�าลังกาย

 5. หลังจากออกก�าลังกายชนิด aerobic exercise ควรมีการ cool down ( 5 - 10 นาที)

 6. ระมัดระวังการเกิดการบาดเจ็บที่อาจเกิดระหว่างการออกก�าลังกาย

 7. ควรฝึกการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ไม่หักโหมเกินความสามารถ

 8. เมื่อเกิดอาการ เช่น ปวดคอ หลัง แขน รู้สึกวิงเวียน เป็นลม การเต้นของหัวใจผิดปกติ หายใจสั้น 

และเร็ว คลื่นไส้ อาเจียนทั้งขณะออกก�าลังกายหรือหลังการออกก�าลังกายแล้ว รู้สึกเหนื่อยเป็นเวลานาน ให้หยุด

แล้วรีบปรึกษาแพทย์

 9. การออกก�าลังกายที่ดีควรอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีแรงกระแทกในระดับต�่า

 10. กิจกรรมออกก�าลังกายต้องให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ความสามารถ สมรรถภาพ ความต้องการ 

และความสนใจของผู้ปฏิบัติ และให้เหมาะสมกับวัยด้วย



PB208

การออกก�าลังกายโดยการโยคะ

 โยคะ เป็นการสร้างความสมดลุของร่างกาย-จติใจ และจติวญิญาณ โดยรวมให้เป็นหนึง่เดยีวซึง่การฝึกโยคะ

จะประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกก�าลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ  

และการท�าสมาธิ ดังน้ัน โยคะ จึงหมายถึง การฝึกกาย ฝึกการหายใจและการฝึกจิตให้มีการปฏิบัติท่าให้สัมพันธ ์

กับลมหายใจเข้า-ออก อันน�าไปสู่สมาธิและยังเป็นการฝึกการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ  

เพื่อน�าไปสู่การมีสุขภาพกายและจิตที่สมดุล (แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษ, 2542)

วิถีแห่งโยคะ (มรรคแปดของโยคะ) (วัลลภา อรรถนิต, 2546)

 โยคะไม่ใช่การฝึกท่าโยคะเท่าน้ัน  ในความเป็นจริงโยคะประกอบด้วยเทคนิค 8 ประการ ซึ่งล้วนม ี

ความส�าคัญและมีความเชื่อมโยงกัน การฝึกโยคะที่ครบสมบูรณ์ควรควบคุมการฝึกมรรคทั้ง 8 ดังนี้

 1. ยามะหรือศีล 5 โยคะเป็นการฝึกกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน และการมีจริยธรรมนั้นถือเป็นพื้นฐาน

อันดับแรกของความเป็นมนุษย์ ยามะมี 5 ข้อ ได้แก่  อหิงสา (การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง) ไม่ลักทรัพย์  

ไม่พูดปด ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ถือครองวัตถุเกินความจ�าเป็น

 2. นยิามะหรอืวนิยั 5 เป็นการอยูร่่วมกนัในสงัคมโดยไม่เบยีดเบยีน  มวีนิยัในตนเอง นิยามะม ี5 ข้อ ได้แก่ 

อดทน สันโดษ ช�าระกายใจให้บริสุทธิ์ หมั่นศึกษาตนเองและมีศรัทธา

 3. อาสนะหรือการดูแลร่างกาย การดูแลร่างกายตนเองของอาสนะไม่ใช่การออกก�าลังกายอย่างที ่

หลายคนเข้าใจ แต่เป็นการจัดปรับสมดุลให้กับระบบต่างๆ ขั้นตอนในการฝึกอาสนะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม 

การฝึกท่าอาสนะ ปิดท้ายด้วยการผ่อนคลาย

 4. ปราณยามะหรือการฝึกลมหายใจ เมื่อร่างกายสมดุลเป็นปกติก็พร้อมต่อการฝึกควบคุมลมหายใจ  

ล�าดับข้ันของการฝึกลมหายใจ คือ เข้าใจระบบการหายใจของตนเอง มีสติรู ้ลมหายใจของตนเองตลอดเวลา  

ควบคุมลมหายใจ หายใจช้าลง และลมหายใจสงบ

 5. ปรัทยาหาระหรือส�ารวมอินทรีย์ เมื่อร่างกายนิ่ง ลมหายใจสงบจากนั้นก็ฝึกควบคุมอารมณ ์

ซึ่งมักแปรปรวนไปตามการกระทบจากภายนอก ปรัทยาหาระ คือ การควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การส�ารวม

ในรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส 

 6. ธารณะหรือการเพ่งจ้อง เมื่อกายสงบ อารมณ์ก็มั่นคง จึงเริ่มอบรมจิตซึ่งมีธรรมชาติของการไม่อยู่นิ่ง 

ธารณะ คือ การฝึกจิตให้นิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นจิตที่สามารถท�างานได้ส�าเร็จลุล่วง

 7. ฌาน การอบรมจิตสม�่าเสมอ ท�าให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้นๆ จนถึงขั้นฌาน ฌาน คือ จิตที่สามารถจรดจ่อ

อยู่กับเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว เป็นจิตที่ดื่มด�่าอยู่ในสิ่งที่ก�าลังท�า เป็นจิตที่รู้เห็นตามความเป็นจริง 

 8. สมาธิ สมาธิของโยคะไม่เหมือนกับสมาธิของพุทธศาสนาเสียทีเดียว สมาธิในที่น้ีคือผลสูงสุดที่ได้รับ 

จากการฝึกโยคะ คือ จิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว  เป็นจิตที่พ้นจากความเป็นธรรมดา หรือจิตที่หลุดพ้น
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 การฝึกปฏิบัติโยคะครบทั้ง 8 ประการก็คือการมีวิถีชีวิตไปตามครรลอง เป็นการน�าพากายให้ผู้ฝึกให ้

มีความแข็งแรง ยกระดับจิตให้สูงขึ้น ไปสู่เป้าหมายของการหลุดพ้น (โมกษะ) คือความเป็นอิสระจากสิ่งผูกมัด 

ทั้งหลายทั้งปวง

 เทคนิคการฝึกโยคะ

 การฝึกโยคะสามารถจดัแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ในแต่ละประเภทประกอบด้วยวธีิการฝึกทีห่ลากหลาย ได้แก่ 

(จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์, 2545)

 1. ยามะและนิยามะหรือการอบรมทัศนคติ คือ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพ่ือพัฒนาทัศนคติ 

ที่เหมาะสม การอบรมทัศนคตินี้ถือเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานก่อนการฝึกเทคนิคโยคะใดๆ

 2. อาสนะ คือ อิริยาบถเฉพาะ เป็นการยืดเหยียดส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้วคงตัวนิ่งไว้เพื่อความสงบ

ของจิต อาสนะเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมส�าหรับการฝึกเทคนิคอื่นๆ ต่อไป

 3. ปราณยามะ คอื การฝึกเพือ่ควบคมุระบบหายใจ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ่งกบัระบบประสาทอตัโนมตัิ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอารมณ์ ควบคุมการท�างานของจิตและเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกเทคนิคโยคะ 

ขั้นสูง เช่น สมาธิ

 4. พันธะและมุทรา คือ การควบคุมกล้ามเนื้อกึ่งควบคุมและกล้ามเนื้ออัตโนมัติของร่างกาย เช่น  

การเกร็งและคลายตวัของอวยัวะส�าคญัในช่องท้อง  พัฒนาระบบไหลเวยีนโลหิต ช่วยให้สารอาหารไปเลีย้งส่วนต่างๆ 

ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์

 5. กริยา คือ การท�าความสะอาด การช�าระล้าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการตอบสนอง

ของเนื้อเยื่อซึ่งถือเป็นพื้นฐานของอวัยวะในระบบต่างๆ ผลก็คือผู้ฝึกสามารถควบคุมกลไกตอบสนองอัตโนมัติ 

(reflex) ต่างๆได้ดีขึ้นเอื้อต่อความสมดุลของกลไกกาย-จิตสัมพันธ์ 

 6. สมาธิ คือ การฝึกควบคุมการท�างานของจิต พัฒนาการรับรู้ความรู้สึกภายในตนเอง รับรู้สัมผัส 

จากภายนอก เป็นการท�าจิตให้สงบ จนสามารถตัดขาดจากการรับรู้ภายนอก

 จะเห็นได้ว่าการฝึกโยคะให้ถูกต้องและรับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกจะต้องฝึกให้ครอบคลุมเทคนิคทั้ง 6 

ประเภทข้างต้น ซึง่ต้องใช้เวลามากและไม่สามารถเรยีนรู้หรอืฝึกจากต�าราเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรได้รบัการสอนจาก

ครูที่มีทักษะ  อย่างไรก็ตาม โยคะมีเพียงหนึ่งเดียว แม้จะมีชื่อเรียกต่างๆมากมายความแตกต่างของโยคะเป็นเพียง

ความแตกต่างของเทคนิคการสอน เพราะผู้เรียนมีความหลากหลาย ในปัจจุบันกระแสการฝึกโยคะมักมีเป้าหมาย

เพื่อสุขภาพ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่มีบริการโยคะจึงมุ่งเน้นเรื่องอาสนะเพ่ือเสริมสร้างความสมดุล 

กาย-จิต เอกสารประกอบการเรยีนรู้ในทีน้ี่จึงขอจ�ากดัเนือ้หาเป็นเร่ืองการฝึกอาสนะที่ไม่ยากจนเกนิไปเพือ่เสรมิสร้าง

ความสมดุลให้กบัร่างกายและจติใจทีทุ่กคนสามารถฝึกท�าได้ทกุวนั  เนือ้หาและภาพประกอบทัง้หมดมาจากโครงการ

เผยแพร่โยคะเพื่อสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ตามหลักสูตรโยคะของสถาบันไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย 

ที่เน้นการท�าความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และยึดตามหลักต�าราดั้งเดิม
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 ข้อควรระลึกเสมอในการท�าอาสนะ

 1. ตลอดการฝึกอาสนะ ควรเป็นไปทีละขั้น ๆ อย่างช้าๆ นุ่มนวลทั้งตอนเข้าและตอนออกจากท่า

 2. พยายามคงต�าแหน่งสุดท้ายไว้สักครู่โดยไม่ฝืน ไม่หักโหมเกินขีดจ�ากัดของตน

 3. การฝึกอาสนะไม่ได้เป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบหรือแข่งขันใดๆ

 4. ในการท�าอาสนะ อย่ากังวลกับการหายใจ การหายใจเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ร่างกายจัดปรับ 

ไปตามสภาพ

 หลักในการท�าอาสนะ

 1. สบาย ท�าอาสนะด้วยความรู้สึกสบายตัว ไม่เกร็ง

 2. นิ่ง อยู่ในอาสนะอย่างมั่นคง นิ่ง สงบ

 3. ใช้แรงและใช้ความพยายามแต่น้อย รวมถึงใช้ควาพยายามทางใจให้น้อยที่สุดด้วย

 4. มีสติ คือมีสติก�าหนดรู้ รู้ตัวอยู่ทุกขณะ

 ลักษณะของอาสนะ 

 1. ก้มตัวไปข้างหน้า 

 2. แอ่นตัวไปข้างหลัง     

 3. บิดตัว   

 4. เอียงตัวไปด้านข้าง 

เวลา ปริมาณ สถานที่ที่เหมาะสมในการท�าอาสนะ และข้อจ�ากัดของสตรี

 เวลาที่เหมาะสมในการฝึก คือ ตอนเช้า ควรฝึกท�าอาสนะจนเป็นนิสัย เช่นเดียวกับท�ากิจวัตรประจ�าวันอื่นๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคน ประมาณ 15 - 60 นาที สถานที่ฝึกควรเป็นที่สงบ  

อากาศถ่ายเทสะดวก และควรฝึกตอนท้องว่าง ว่างจากอาหารหนกั 4 ชัว่โมง หรอืว่างจากอาหารเบาอย่างน้อย 2 ชัว่โมง  

สตรีช่วงมีประจ�าเดือน แรงกดจากท่าอาสนะอาจกระทบกระเทือนต่ออวัยวะระบบสืบพันธุ์ เช่น อาจมีเลือดออกมาก

ขึ้น จึงควรงดการฝึกโดยเฉพาะท่าที่มีแรงกดหน้าท้อง หญิงมีครรภ์ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะฝึกอาสนะใดๆ

 ท่าอาสนะแต่ละท่าเป็นอิสระจากกัน โดยเฉพาะในการฝึกท่าง่ายๆ ในเบื้องต้น ไม่มีข้อบังคับเรื่องของการ

เรียงล�าดับท่าอาสนะแต่อย่างใด ก่อนฝึกอาสนะควรมีการเตรียมกาย - ใจให้พร้อม และหลังฝึกควรท�าการผ่อนคลาย

แล้วตามด้วยเทคนิคการหายใจด้วยหน้าท้อง
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การเตรียมกาย-ใจก่อนฝึกอาสนะ

การบริหารข้อ
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การผ่อนคลายอย่างลึก (Deep Relaxation Technique)

 เป็นการใช้สติไปก�าหนดรู้ที่อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย พร้อมๆ ไปกับการก�าหนดความรู้สึกผ่อนคลาย 

ที่อวัยวะนั้นๆ ไล่ไปทีละส่วนจนครบตลอดทั่วร่างกาย

ขั้นที่ 1  อวัยวะส่วนล่างจากปลายเท้าถึงช่องท้อง

 นิ้วเท้า  ฝ่าเท้า  ส้นเท้า  ข้อเท้า  น่อง  เข่า

 ต้นขา  สะโพก  ก้น  เอว

ขั้นที่ 2 อวัยวะส่วนกลางจากทรวงอกจรดปลายนิ้วมือ

 ทรวงอก  กระดูกสันหลัง  หลังส่วนล่าง    ส่วนกลาง  ส่วนบน ไหล่

 ต้นแขน  ข้อศอก   ปลายแขน   ข้อมือ   ฝ่ามือ  นิ้วมือ

ขั้นที่ 3 อวัยวะตลอดทั่วศีรษะ

 คาง  ริมฝีปาก  ระหว่างริมฝีปาก   ฟัน  เหงือก  ลิ้น

 หลอดลม เพดานปาก จมูก   แก้ม  ตา  คิ้ว

 หว่างคิ้ว  หน้าผาก  ขมับ   หู  หนังศีรษะ กระหม่อม

ขั้นที่ 4 ท�าความรู้สึกผ่อนคลายตลอดทั่วร่างกาย

 จากศีรษะจรดปลายเท้าจากปลายเท้าจรดศีรษะรับรู้ความรู้สึกที่เกิดข้ึนตลอดทั่วร่างกาย(ความรู้ตัวทั่วพร้อม) 

ตลอดจนความรู้สึกแจ่มใส สดชื่น กระปรี้กระเปร่าที่เกิดขึ้นหลังฝึกโยคะ
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เทคนิคการหายใจด้วยหน้าท้อง ( Breath Awareness Technique)

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ และเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของผู้ฝึก

ขั้นที่ 1 เฝ้าสังเกต

 พักในท่าศพ ชันเข่าทั้ง 2 ข้างขึ้น มือทั้ง 2 ข้างวางบนหน้าท้อง หายใจตามปกติ มีสติก�าหนดรู้กับลมหายใจ  

จากนั้นเพิ่มการมีสติก�าหนดรู้กับการเคลื่อนไหวของหน้าท้อง สังเกตลมหายใจท่ีผ่อนช้าลง สงบลง ลมหายใจ 

จากหยาบมาเป็นลมหายใจละเอียด

ขั้นที่ 2 การหายใจสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าท้อง

 สดูลมหายใจเข้า ให้หน้าท้องพองขึน้ ผ่อนลมหายใจออกให้หน้าท้องแฟบลง มสีตกิ�าหนดรูอ้ยูก่บัลมหายใจ

ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนขึ้น-ลงของหน้าท้อง พยายามดึงช่วงเวลาของลมหายใจออก ให้นานกว่าช่วงเวลา 

ของลมหายใจเข้า

ขั้นที่ 3 มีสติก�าหนดรู้กับความสงบ

 มีสติก�าหนดรู้ขณะผ่อนลมหายใจออกจนสุด เฝ้าสังเกตช่วงขณะที่เราหยุดหายใจ ซึ่งเป็นช่วงที่เราหายใจ

ออกหมดแล้ว แต่การหายใจเข้ายังไม่เกิดข้ึน โดยไม่ได้ตั้งใจกลั้นลมหายใจ ก�าหนดรู้อยู่กับช่วงขณะที่ร่างกาย 

ไม่หายใจที่ว่านี้ อันเป็นช่วงขณะที่ร่างกายนิ่ง ลมหายใจหยุด และจิตสงบ คอยมีสติระลึกถึงช่วงเวลาที่จิตสงบ 

ตลอดทั้งวัน

 วิถีการด�าเนินชีวิตท่ีท�าให้มีสุขภาพดี ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสุขภาพตนเอง  

การพฒันาร่างกายมาจากการรับประทานอาหารท่ีสมดุล มกีารพกัผ่อนนอนหลบัเพยีงพอกบัความต้องการของร่างกาย 

มีการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  โยคะเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่สอดคล้องกับการ

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งรวมกายและจิตของผู้ฝึกเข้าด้วยกัน การฝึกโยคะจะได้ผลจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 

ความเชือ่ความศรทัธาและการหมัน่ฝึกปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ สถานประกอบการฯทีน่�าเทคนคิวธิกีารโยคะมาให้บรกิาร   

ถือเป็นการให้บรกิารทีร่วมการออกก�าลงักายและการฝึกจิต/สมาธแิก่ผูใ้ช้บรกิารในขณะเดยีวกัน ซึง่หากผูใ้ห้บรกิาร

มีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องก็จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงต่อสุขภาพ
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 การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้าและเส้นผม หากจะให้ยั่งยืนต้องมีผลมาจากภายใน

สูภ่ายนอก  สภาพภายนอกร่างกายคอืผลสะท้อนที่ได้รบัมาจากระดบัการท�างานของระบบต่างๆ 

ภายในร่างกายที่ท�างานเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ท�างานในด้านนี้ต้องเรียนรู้  

ต้องมีความเข้าใจในการท�างานต่างๆภายในร่างกาย เช่น ผิวหนัง (The Skin) และอวัยวะ 

ที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง, การไหลเวียน (Vascular System),การหายใจ (Respiratory 

System),การย่อยอาหาร (Digestive System),การขับถ่าย (Excretory System), เซลลูไลท์ 

(Cellulite), การก�าจดัขน ( Hair  removal),การพอกมือ เท้าด้วยพาราฟิน (Paraffin Treatment)  

อย่างละเอียด แต่ส�าหรับบทนี้จะกล่าวให้เข้าใจพอสังเขปไว้ดังนี้ 

11 การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า
และเส้นผม
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ผิวหนัง (The Skin)

 ผวิหนัง เป็นอวัยวะท่ีใหญ่ท่ีสดุของร่างกาย มลีกัษณะความหนาบางแตกต่างกัน ส่วนท่ีบางทีสุ่ดคอืเปลอืกตา 

และใบหู มีความหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนที่หนาที่สุดคือฝ่าเท้ามีความหนาประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร 

โดยทั่วไปผิวหนังจะมีความหนาประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร การมีสุขภาพผิวที่ดี ต้องมีการเอาใจใส่อย่างสม�่าเสมอ  

และข้าใจในสภาพของผิวหนัง ซึ่งจะส่งผลให้มีผิวสุขภาพดี และไม่ท�าให้เกิดโรคผิวหนัง

โครงสร้างผิวหนังผิวหนัง (อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, 2551)

 โครงสร้างผิวหนังผิวหนังแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 

 1. ชั้นหนังก�าพร้า (Epidermis) เป็นชั้นบนสุดของผิวหนัง มีความหนาประมาณ 0.04 - 1.5 มิลลิเมตร  

ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยง เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว และจะหลุดออกเป็นขี้ไคล เพื่อให้เซลล์ใหม่เลื่อนขึ้นมาแทนที่   

หนังก�าพร้าแต่ละชั้นมีความหมายแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เคอราติโนไซต์ (Keratinocyte) 

ท�าหน้าที่สร้างเคอราติน (Keratin) เซลล์ที่อยู่ส่วนล่างสุด คือ บาซาล เซลล์ (Basal Cell) ท�าหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่

โดยเซลล ์จะแบ ่งตัวตลอดเวลา เซลล ์ ใหม ่ที่สร ้าง ข้ึนจะอยู ่ส ่วนล ่างของชั้นหนังก�าพร ้า แล ้วค ่อยๆ  

ดันเซลล์ที่เจริญเติบโตเต็มที่เหนือขึ้นไป ให้เคลื่อนไปยังส่วนบนจนถึงชั้นบนสุดของชั้นหนังก�าพร้า ซึ่งจะกลายเป็น

เซลล์เก่าที่ตายแล้วเกิดเป็นเคอราติน (Keratin) และ เส้นใยโปรตีนที่พร้อมจะหลุดลอกออกมาเป็น “ขี้ไคล”  

ภาพที่ 1 โครงสร้างของผิวหนัง

ที่มา: อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, 2551.หน้า 57
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ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของผิวหนัง เซลล์ในชั้นหนังก�าพร้าเกิดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวงจร ในคนปกติผิวหนังจะ

ลอกหลุดใน 28 วัน  ในผิวหนังชั้นนี้ ยังประกอบด้วยเซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte) อยู่ที่บริเวณชั้นล่างสุดของ

หนังก�าพร้า ท�าให้เกิดสีผิวต่างๆ เช่น ผิวขาว ผิวเหลือง หรือผิวคล�้า สีผิวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  

ได้แก่ เชือ้ชาติ ฮอร์โมน แสงแดด ความร้อน ปฏกิริิยาจากการได้รบัยา หรอืสารเคมบีางชนดิ เป็นต้น ชัน้หนังก�าพร้า

แบ่งย่อยออกเป็น 5 ระดับ (นับจากส่วนบนสุดเข้าไปข้างในชั้นผิว)

 Stratum Corneum เป็นช้ันนอกสดุและเป็นเซลล์ทีต่ายแล้ว มลีกัษณะแบนๆ ไม่มนิีวเคลยีส ส่วนประกอบ 

คือ Keratin เป็นโปรตีนที่แปรสภาพมาจากเซลล์ชั้นล่าง ท�าหน้าที่ป้องกันผิว 

 Stratum Lucidum เป็นชั้นใสๆ จะพบในผิวที่หนา เช่น อุ้งมือ/อุ้งเท้า

 Stratum Granulosum มีลักษณะเซลล์เป็นรูปหลายเหลี่ยมแบนๆ ภายในมี Granule ที่ต่อไป 

จะกลายเป็น Keratin เยื่อ Keratin บางๆ กับ Ph ของผิว เป็นตัวกันการซึมผ่านเข้า ออกของน�้าและอิเล็กโตรไลท์

 Stratum Spinosum  มีชั้นเซลล์ที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปลูกบาศก์ รูปหลายเหลี่ยมและรูปแบบ 

เรียงเป็นชั้นๆ สูงบ้างต�่าบ้างมี ประกอบซ้อนกันหลายชั้น

 Stratum Germinativum เป็นชั้นที่อยู่ข้างในสุด โดยเซลล์ตั้งอยู่บนส่วนต่อระหว่าง Dermis และ  

Epidermis มีเซลล์เรียงกันแถวเดียว รูปทรงกระบอก ภายในมีนิวเคลียส มีการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน 

เซลล์ชั้นบนที่ตายไปเรื่อยๆ เรียกขบวนการ Keratinization โดยโปรตีนภายในเซลล์ค่อยๆ เปลี่ยนสภาพ 

เป็น Keratin มี Melanocyte ท�าหน้าที่สร้าง Melanin ซึ่งเป็นสารที่ท�าให้เกิดสีที่ผิวหนัง ผม และม่านตา

ภาพที่ 2 โครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังก�าพร้า (Epidermis)

ที่มา: อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, 2551.หน้า 58
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 2. ชั้นหนังแท้ (Dermis) เป็นชั้นส่วนใหญ่ของผิวหนัง ในชั้นนี้จะพบ

  - เส้นใยคอลลาเจน (Collagen Fiber) คือโปรตีนคอลลาเจน เป็นส่วนประกอบที่มีมาก (ประมาณ

ร้อยละ 97.5 โดยน�้าหนัก) ท�าให้ผิวหนังเกิดความแน่นและแข็งแรง คอลลาเจนในเนื้อเยื่อต่างๆ จะมีการสลายและ

สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนกันตลอดเวลา ชั้นหนังแท้ที่หนาที่สุดจะอยู่หลังต้นขา และหน้าท้องตามล�าดับ

  - เส้นใยอีลาสติค (Elastic Fiber) คือ โปรตีนอีลาสติน (Elastin) มีอยู่ประมาณร้อยละ 4  

ของน�้าหนักของผิวหนัง มีหน้าที่ช่วยให้ผิวเกิดความยืดหยุ่น 

  - ผม/ขนและปุ่มรากขน (Hair and hair follicles) บริเวณฐานของรากขนจะเป็นท่ีอยู่ของ  

dermal papilla ท�าหน้าที่ผลิตน�้าหล่อเลี้ยงผมและเส้นขน 

  - กล้ามเนื้อพยุงขน (Arrector pilorum muscles) ท�าหน้าที่ให้ขนตั้งขึ้นเวลาร่างกายรู้สึกหนาว

  - ไขผิว หรือซีบัม (Sebum) เป็นส่วนช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้นจากหนังก�าพร้า พบว่าไขมัน

จะมีการสร้างในปริมาณมากที่สุดเมื่ออายุ 20 ปี และจะลดระดับการสร้างลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น เพศชาย 

จะมีการสร้างไขผิวในปริมาณสูงเมื่ออายุมากขึ้น จึงท�าให้เพศหญิงมีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากกว่าเพศชาย ดังนั้น 

เครื่องส�าอางส�าหรับผู้หญิงที่ดีจะมีสารที่เป็นองค์ประกอบของไขผิวเพื่อน�าไปทดแทนไขผิวที่ลดลง   

  - เส้นประสาท (Nerve) เส้นประสาทที่บริเวณผิวหนังมีระบบประสาทอัตโนมัติ ควบคุมการท�างาน

ของต่อมเหงื่อ กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด และกล้ามเนื้อขนาดเล็กที่อยู่บริเวณรากขนหรือผม และเส้นประสาท

รับความรู้สึก (Sensory nerve endings) ต่างๆ ปลายประสาทจะอยู่ส่วนบนของชั้นหนังแท้และท�าให้เรา 

เกิดความรู้สึกสัมผัสต่างๆ เช่น เจ็บ ปวด คัน ถูกกด กระแทก รับรู้แรงสั่นสะเทือน รับรู้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 3 โครงสร้างของผิวหนัง: เซลล์สร้างเม็ดสี (Melanocyte)

ที่มา: อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, 2551.หน้า 58



231231

  - หลอดเลือด เส้นเลือด (Blood Vessels) หลอดเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังจะเป็นแขนงเล็กๆ  

ที่ทะลุผ่านชั้นเนื้อเยื่อไขมันขึ้นมาท�าหน้าที่น�าอาหารมาเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง และยังช่วยปรับอุณหภูมิให้กับร่างกาย 

รวมถึงควบคุมความดันโลหิต

  - น�า้เหลอืง (Lymph vessels) ระบบน�า้เหลอืงท�าหน้าทีค่วบคมุความดนัของน�า้ทีอ่ยู่ระหว่างเซลล์

และช่วยถ่ายเทของเสียออกไปจากผิวหนัง

              - ต่อมน�้ามัน (Sebaceous Glands) พบได้ทั่วร่างกายยกเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้า ต่อมน�้ามันมีขนาด

ไม่เท่ากนัตามส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ละต่อมจะประกอบด้วยเซลล์ทีส่ร้างไขมันอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ ท�าหน้าทีส่ร้าง

ไขมัน หรือไขผิว (Sebum) ออกมาเคลือบผิวเพื่อชะลอการสูญเสียน�้า  การเจริญเติบโตของต่อมน�้ามันขึ้นอยู่กับ

ฮอร์โมนเพศชาย (Androgen)  ในเพศชายจะมกีารสร้างไขมนัมากกว่าเพศหญงิ การสร้างไขมนัจะมกีารเปลีย่นแปลง

ไปตามวัย เมื่ออายุมากขึ้นการสร้างไขมันจะลดลง  จึงท�าให้สังเกตได้ว่าคนชราจะมีผิวค่อนข้างแห้ง    

       - ต่อมเหง่ือ (Sweat gland) จะอยูบ่ริเวณส่วนล่างของหนังแท้ หรือบรเิวณรอยต่อของชัน้หนงัแท้ 

และชั้นไขมัน มีท่อเปิดออกสู่ภายนอกผิวหนัง ท�าหน้าที่ขับเหงื่อและของเสียออกจากร่างกาย ขับเหงื่อประมาณ 

วันละ 700 - 900 ซีซี และประมาณร้อยละ 99 ของเหงื่อจะเป็นน�้า  นอกนั้นจะเป็นไขมัน เกลือ ยูรีน และอื่นๆ    

   - ต่อมกลิ่น (Apocrine Gland) พบได้บริเวณรักแร้ อวัยวะเพศ รอบทวารหนัก มีขนาดใหญ่

กว่าต่อมกลิ่นชนิด Exocrine Gland ต่อมชนิดนี้จะอยู่ที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง และมีท่อเปิดอยู่เหนือท่อเปิดของ 

ต่อมไขมัน ต่อมกลิ่นมีหน้าที่สร้างกลิ่นและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

 โดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีกลิ่นกาย ซึ่งเป็นกลิ่นอ่อนๆ ที่เรียกความสนใจจากเพศตรงข้าม  

แต่ในบางคนที่มีปัญหาเหง่ือออกมาก เกิดกลิ่นฉุนที่ไม่พึงประสงค์ รวมท้ังเสื้อผ้าที่สวมใส่บริเวณใต้วงแขน 

จะเปียกเป็นวง เป็นการเสยีบคุลกิภาพท�าให้ขาดความมัน่ใจ และเป็นปัญหาในการเข้าสงัคม ในภาวะปกติน้ันร่างกาย

จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม แต่เมื่อใดที่รู้สึกร้อนจะมีการหลั่งเหงื่อเพ่ิมข้ึน เพ่ือพาความร้อนออกจาก

ร่างกาย ซึ่งบริเวณใต้วงแขนจะมีต่อมต่างๆ ค่อนข้างมาก เมื่อเริ่มเข้าวัยหนุ่มสาว ต่อมกลิ่นและต่อมเหง่ือ 

จะเริม่ท�างานเป็นกลิน่เฉพาะแต่ละคน แต่เมือ่มกีารสมัผสักบัเชือ้แบคทเีรยีทีผ่วิหนังมกีารย่อยจะท�าให้เกดิกลิน่อบั

ขึน้เป็นกลิน่ตวัทีแ่รงขึน้และจะมีการเปียกชืน้ใต้วงแขน ซึง่หากมเีหงือ่ออกมากใต้วงแขนกม็กัจะมกีลิน่แถมมาด้วย

ไม่มากกน้็อย และ แม้จะใช้โรลออนประเภท Antiperspirants หรอื Deodorants  ก็ไม่สามารถลดปัญหาได้มากนกั 

นอกจากเหงื่อที่ออกใต้วงแขนแล้ว ยังพบว่าบางรายมีเหงื่อออกบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า มากกว่าปกติได้ เรียกว่า  

Hyperhidrosis ท�าให้มีปัญหาในการท�างานได้  
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หน้าที่ของผิวหนัง

 ผิวหนังท�าหน้าท่ีปกป้องอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงอยู่ในระดับปกติ  

ส่งเสริมการท�างานของระบบไหลเวียนเลือด ช่วยน�าพาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และส่งเสริมการท�างาน

ของระบบน�้าเหลืองในการขับของเสียออกจากร่างกายผ่านรูขุมขน หน้าที่ของผิวหนังแยกออกได้ดังนี้ 

 1. Sensation  รับความรู้สึก

 2. Heat Regulation ควบคุมอุณหภูมิ

 3. Absorption  ซึมซับสารอาหาร, วิตามิน

 4. Protection  ปกคลุมร่างกาย, ป้องกันแสงแดด

 5. Elimination  ขับถ่ายของเสีย

 6. Secretion  สร้างต่อมน�้ามัน

 7. Vitamin D  สร้างวิตามิน D

ประเภทของผิว
 
 โดยพื้นฐานแล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1. ผิวธรรมดา จะมีน�้าเป็นส่วนประกอบประมาณ 15 - 25 % เป็นผิวที่มีความละเอียด มีปริมาณไขมัน 

ทีพ่อเหมาะมคีวามชุ่มช้ืนและสดใส แต่บริเวณใบหน้าทีเ่ป็นช่วงทีโซน (T-ZONE) ได้แก่บรเิวณหน้าผาก จมกู และคาง 

อาจจะมีความมันมากกว่าส่วนอื่น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในคนคนเดียวกัน อาจจะมีลักษณะของผิวที่แตกต่างกันได้ 

ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมด้วย

 ลกัษณะท่ีมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่าและจากการสมัผัส  มีลกัษณะละเอยีด นุ่ม รขุูมขนเลก็ มคีวามมนัระดบัปกติ

        3. ชั้นของไขมัน หรือเนื้อเยื่อไขมัน (Subcutis หรือ Subcutaneous tissue) ชั้นนี้จะท�าหน้าที่เป็นฉนวน

ป้องกนัแรงกระทบจากภายนอก  ช่วยเก็บสะสมพลงังานไว้ใช้ในเวลาทีจ่�าเป็นหรอืขาดแคลน และท�าให้ผวิหนงัสามารถ

เคลื่อนไหวได้โดยไม่ติดกับอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งชั้นนี้จะประกอบด้วยเซลล์ไขมัน (Fat Cell) จ�านวนมาก 

ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยอาจพบบางส่วนของเส้นประสาท เส้นเลือด และท่อน�า้เหลืองรวมอยู่ด้วย ผิวหนังชั้น  

Dermis และ Subcutis นี้จะแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนัก ส่วนใหญ่อาศัยการดูปริมาณของไขมัน บางแห่ง 

ของร่างกายก็ไม่มีไขมัน เช่น เปลือกตา ถุงอัณฑะ และอวัยวะเพศชาย (Penis) เป็นต้น
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 2. ผิวแห้ง  จะมีน�้าเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าผิวธรรมดา คือมีน�้าอยู่ในเคราติน (Keratin) น้อยกว่า 10% 

และอาจจะเกิดจากการท่ีต่อมไขมันผลิตน�้ามันได้น้อย ท�าให้ผิวมีการสูญเสียความชื้นออกไปได้ง่าย สังเกตได้ว่า 

ผิวจะตึง อาจลอกเป็นขุยหรือแตกได้ สีผิวซีดจาง มีปริมาณเหงื่อออกน้อย ไวต่อการกระตุ้น รอบปากจะแห้ง  

ตึง รอบดวงตาจะพบรอยเหี่ยวย่นเล็กๆ

 ลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและจากการสัมผัส  มีลักษณะผิวดูด้าน ลอกเป็นขุย สีผิวซีด ปริมาณ

เหงื่อน้อย ไวต่อการกระตุ้น จะเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ง่าย

 3. ผิวมนั จะมีน�า้เป็นส่วนประกอบในปรมิาณใกล้เคยีงกับผวิธรรมดา (15 - 25%) เพียงแต่มนี�า้มนัมากกว่า

ปกติเนื่องจากต่อมไขมันมีการสร้างน�้ามันมากเกินไป ท�าให้เกิดการอุดตันและกลายเป็นสิวได้ง่าย เช่นในวัยรุ่น  

มกีารกระตุน้การสร้างฮอร์โมนเพศ ส่งผลให้ต่อมไขมนัได้รบัการกระตุน้ตามไปด้วยท�าให้มนี�า้มนัมากเกนิไป ผวิหน้า

จะมีความมันและเกิดเป็นสิวได้ง่าย

 ลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและจากการสัมผัส  มีน�้ามันที่เกินปกติเคลือบอยู่บนผิวเสมอท�าให้หน้า

มันตลอดเวลา  รูขุมขนกว้าง  รูขุมขนใหญ่  ผิวมันที่มีสิวอุดตันรูขุมขนกว้างแต่ขับไขมันออกมาไม่ได้ตามปกติและ

เป็นสาเหตุให้เกิดสิวเสี้ยน ทาแป้งมักไม่ติดผิว 

 4. ผิวผสม  คือผิวที่มีลักษณะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปประกอบอยู่ด้วยกัน

 ลักษณะทีม่องเหน็ได้ด้วยตาเปล่าและจากการสมัผสั โดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะพบว่าบรเิวณทีโซน (T-ZONE) 

ได้แก่หน้าผาก จมูกและรอบริมฝีปากจะมีความมัน และบริเวณแก้ม รอบดวงตาและล�าคอจะพบว่าแห้ง

 สาเหตุของการเกิดผิวแต่ละประเภท (Possible causes)

 สาเหตุของผิวแห้ง :  1. การดูแลผิวไม่ถูกต้อง เช่น การใช้สารช�าระล้างผิวแรงเกินไป

    2. CENTRAL HEATING และ CONDITIONING

    3. แสงแดด อุณหภูมิร้อนจัด

    4. หนาวจัด ซึ่งอากาศจะแห้ง

    5. เจ็บป่วย

    6. สูบบุหรี่

    7. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก

    8. ฮอร์โมน
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ปัจจัยที่ท�าให้ผิวมีความแตกต่างกัน

 คนเรามีลักษณะผิวที่แตกต่างกันไปทั้งความละเอียด สีผิว ความมัน ลักษณะของขน ผม และรูขุมขน  

ความหนา หยาบกร้าน ผิวเนียนบางนุ่ม ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับผิวหน้าอาจได้รับอิทธิพลหรือปัจจัยต่างๆ  

ทั้งลักษณะภายนอก โครงสร้างภายใน  สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

 1. พันธุกรรม 

 เป็นตวัก�าหนดลกัษณะต่างๆ ของผวิแต่ละคน ลกัษณะของผวิและสผีวิจะคล้ายกนัในบคุคลทีเ่ป็นเครอืญาตกินั  

รวมถึงเชื้อชาติ ชาวตะวันออกจะมีผิวสีเหลือง ชาวแอฟริกามีผิวสีคล�้า ชาวตะวันตกจะมีผิวสีขาว เป็นต้น  

ซ่ึงในคนผวิขาวจะมีโอกาสเกดิโรคผวิหนงัได้ง่ายกว่าคนผวิด�า เนือ่งจากมเีมด็ส ีเมลานนิ น้อยทีจ่ะช่วยป้องกันอนัตราย

จากรังสีอุลตร้าไวโอเลต ท�าให้มีโอกาสเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ง่ายกว่า

 2. อายุ ความแตกต่างของอายุ หรือวัยก็จะท�าให้ผิวหนังมีลักษณะและโครงสร้างที่แตกต่างกันด้วย

  ผิวทารกหรือผิวเด็ก มีความละเอียด อ่อนนุ่มน่าสัมผัส เป็นผิวที่อ่อนบาง มีโอกาสที่จะเกิดการแพ้

หรือระคายเคืองได้ง่าย

  ผิววัยรุ ่น จะมีการสร้างและผลิตฮอร์โมนเพ่ิมมากขึ้นมีผลท�าให้ต่อมไขมันถูกกระตุ้นมากขึ้น  

ท�าให้ผิวหน้ามัน เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดสิวในวัยรุ่น

  ผิวชรา/ผิวสูงวัย จะมีลักษณะของผิวที่แห้งกร้านมีริ้วรอยมากขึ้น มีความเหี่ยวย่น ชั้นผิวจะบางลง 

เกิดการอักเสบได้ง่าย ถ้าเป็นแผลจะหายช้า

 สาเหตุของผิวมัน : 1. ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงกระตุ้นต่อมไขมัน

    2. สิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่ท�างาน หรือ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เช่น คนท้องถิ่น  

ของประเทศเมืองร้อนจะผลิตน�้ามันออกมามาก เพื่อช่วยป้องกันผิวต่อต้านการถูกท�าลายจากรังสี UV

    3. การรับประทานอาหารรสจัด

    4. ระบบเผาผลาญไม่ดี

    5. ขาดการดูแลผิวที่ดี

 สาเหตุของผวิผสม :  คือผวิท่ีมีลกัษณะแตกต่างบนใบหน้า โดยทัว่ไปส่วนใหญ่แล้ว ผวิผสมจะประกอบด้วย 

ผิวธรรมดาหรือผิวแห้งบนแก้มทั้งสองข้าง ส่วน T ZONE จะมันเพราะจะมีต่อมไขมันมากบริเวณส่วนกลาง 

ของใบหน้า นอกจากนี้แล้วยังอาจจะเป็นเพราะ ผมม้าปิดหน้าผาก TOUCHING T ZONE เช่น จับคางตลอดเวลา
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 3. อาหารและน�า้ ถอืว่าเป็นหนึง่ในปัจจยัสีซ่ึง่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัเซลล์รวมทัง้เซลล์ผวิด้วยการรบัประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะ ได้สารอาหารและแร่ธาตุครบถ้วนและดื่มน�้าให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ของร่างกาย มีส่วนท�าให้ผิวมีสุขภาพดีด้วย

  - โปรตีน เป็นสารอาหารหลักที่จ�าเป็นต่อร่างกาย ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญต่อผิวหนังมาก เนื่องจาก

เป็นองค์ประกอบหลักในเซลล์ และเป็นต้นก�าเนิดของคอลลาเจน ในผู้ใหญ่ควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยประมาณ 

วันละ100 กรัม

  - ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง ถ้าได้รับมากเกินไปร่างกาย 

จะน�าไปเก็บสะสมไว้ใต้ผิวหนังกลายเป็นไขมันส่วนเกิน ท�าให้รูปร่างไม่สมส่วนมีปัญหาเรื่องอ้วนตามมา

  - วิตามินและเกลือแร่ ถือว่าเป็นส่วนที่ท�าให้ผิวหนังมีสุขภาพดีเป็นอย่างมาก ส�าหรับวิตามิน 

ที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษคือ วิตามิน ซี อี และแคลเซี่ยม โดยเฉพาะวิตามินซี (Vitamin C) ช่วยท�าให้ฝ้า รอยด่างด�า 

จางเร็วขึ้น

  - การสบูบหุร่ีและดืม่สรุา ท�าให้การท�างานของร่างกายในระบบทางเดนิอาหาร ระบบไหลเวยีนโลหติ

ไม่ดี ร่างกายได้รับสารอาหารและออกซิเจน (Oxygen) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเซลล์ผิวลดน้อยลง

 4. การออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายมีผลท�าให้ร่างกายได้รับการสูบฉีดโลหิตดีขึ้น เซลล์ต่างๆรวมถึงเซลล์ผิวได้รับสารอาหาร

มาหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ ท�าให้ผิวแข็งแรงข้ึน และยังช่วยก�าจัดเอาของเสียออกไปจากร่างกายได้ดีอีกด้วย  

แต่ระวังอย่าหักโหมเกินไปและควรเลือกประเภท ระยะเวลาของการออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับวัยและ 

สภาพร่างกายด้วย

 5. การพักผ่อน

 การพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออดนอน ท�าให้ปริมาณเลือดที่มาหล่อเลี้ยงลดลง ร่างกายและเซลล์ผิว 

ได้รับออกซิเจนและสารอาหารลดลง ส่งผลให้ผิวไม่สดใส ดูหมองคล�้า ขอบตาด�า ถ้าเป็นสิวการอดนอนอาจท�าให้

สิวเห่อขึ้นมาได้

 6. ยาและสารเคมี

 ยาบางชนิด เมือ่ร่างกายได้รบัเข้าไปมผีลท�าให้ผวิเกดิการเปลีย่นแปลงในลกัษณะต่างๆได้ เช่น ยาเมด็คมุก�าเนดิ

ท�าให้เกิดฝ้า หรือรอยด่างด�า ยาสเตียรอยด์ อาจท�าให้เกิดผิวมันและเป็นสิวได้ อาการแพ้ยาต่างๆ ท�าให้ผิวหนัง 

เกิดรอยผื่นคัน ตุ่มน�้า หรือลมพิษได้
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 7. เพศ

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพศชายจะมีลักษณะของผิวหนังในชั้นหนังแท้มีความหนา

กว่าเพศหญงิ ท�าให้ผวิมคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดกีว่า เพศชายจะมคีอลลาเจนหนาแน่นกว่า จงึท�าให้ผวิหนงั

แขง็แรงและไม่หย่อนยานเท่าเพศหญิง นอกจากน้ียงัมฮีอร์โมนเพศชายทีท่�าให้ต่อมไขมนัสร้างน�า้มนัได้มากกว่าท�าให้

ผิวหนังชุ่มชื้นไม่แห้ง ส่วนเพศหญิงมีการใช้เครื่องส�าอางมากมายซึ่งเป็นการท�าร้ายต่อผิวหนังมากขึ้น จึงท�าให ้

เพศหญิงดูแก่  ผิวหนังเหี่ยวย่น หย่อนยาน มากกว่าเพศชายเมื่อเปรียบเทียบในวัยเดียวกัน

 8. แสงแดด

 เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผิวหนังเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดมากที่สุด 

ถ้าสมัผสัมากบ่อยครัง้และเป็นเวลานานจะท�าให้ผวิได้รบัผลกระทบจะ มีลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไปคอื จะดแูห้งหยาบ

กร้าน มีสีคล�้าขึ้น สีผิวไม่สม�่าเสมอ

 9. สุขภาพกายและจิต

 การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรค และมีจิตใจที่แจ่มใสไม่เครียดถ้าสุขภาพร่างกาย

ไม่ด ีเป็นโรค กม็ผีลออกมาทางผิวหนังด้วย เช่น ระบบการย่อยอาหาร ตบั และน�า้ดผีดิปกต ิ ผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง  

ธัยรอยด์เป็นพิษ ขาดสารอาหารจะส่งผลท�าให้ลักษณะของผิวหนังผิดปกติไป ถ้าสุขภาพร่างกายดี แต่จิตใจ 

ไม่แจ่มใสเบิกบาน ก็มีผลต่อสุขภาพผิวเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพจิตใจนั้นเกี่ยวข้องกับสภาพสมดุลของระบบ

ประสาทอัตโนมัติ และการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายก็แปรปรวนไปด้วย เช่น ระบบทางเดินอาหาร มีการดูดซึม

สารอาหารลดลง เพราะฉะน้ันผวิหนังจงึเป็นเหมอืนกระจกสะท้อนสภาพร่างกาย และจติใจได้ ถ้าจติใจเบกิบานแจ่มใส

ก็จะท�าให้ผิวดูเปล่งปลั่งสดใสไปด้วย
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เซลลูไลท์ (Cellulite)

 เซลล์ ไขมันจะพบอยู่ ในเส้นใยโครงร่างตาข่ายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เซลล์ ไขมันมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ต่อการสะสมของไตรกลีเซอไรด์ และการย่อยสลายตัวของไขมันไปเป็นกรดไขมันอิสระและกลีเซอรอล การสะสม

ไตรกลีเซอไรด์มากเกินไป เป็นบ่อเกิดของการสะสมก้อนไขมันที่ผิดปกติ ผนังหลอดเลือดของเซลล์ไขมันจะรั่ว 

ท�าให้มีน�้าซึมผ่านออกจากเซลล์ไขมันและเกิดการคั่งของน�้า ท�าให้เนื้อเยื่อรอบเซลล์ไขมันอ่อนแรงและรูปทรงของ

เซลล์เสียหาย เซลล์ไขมันจะดันโป่งมายังชั้นผิวหนังท�าให้เกิดลักษณะเป็นปุ่ม ๆ หรือที่เรียกว่า “เซลลูไลท์  

(Cellulite)” เมื่อใดที่เซลลูไลท์ไปกดทับเนื้อเยื่อจะท�าให้น�้าเหลืองและเลือดมีการหมุนเวียนได้ช้าลง 

 เซลลไูลท์เกดิในผูห้ญงิง่ายกว่าผูช้าย เนือ่งจากความแตกต่างของโครงสร้างเนือ้เยือ่เกีย่วพัน เนือ้เยือ่เก่ียวพนั 

ของผู ้ชายจะมีการจัดเรียงตัวกระจายมากกว่าเน้ือเย่ือเกี่ยวพันของผู ้หญิงซึ่งมีการจัดเรียงตัวเป็นแนวตั้ง 

อยู่ระหว่างชั้นหนังแท้และชั้นไขมัน ท�าให้มีเส้นใยขนานยึดอยู่กับผิวเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ ที่ใดมีเส้นใยชนิดนี้

ก็จะปรากฏ “ผิวเปลือกส้ม” การสะสมของไขมันสามารถเกิดได้แม้ในบุคคลที่มีน�้าหนักธรรมดาหรือคนผอม  

บริเวณที่ไวต่อการสะสมของเซลลูไลท์คือต้นขา และเป็นต�าแหน่งส�าคัญในการท�าทรีทเม้นท์เซลลูไลท์

โครงสร้างชั้นไขมันในผู้หญิง โครงสร้างชั้นไขมันในผู้ชาย

ชั้นหนังก�าพร้า

ไขมันชั้นบน

เซลล์ไขมัน

เส้นใยเกี่ยวพัน

ชั้นหนังแท้

ภาพที่ 4 โครงสร้างของชั้นไขมัน
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 เซลลูไลท์ เป็นค�าที่ใช้เรียกลักษณะเน้ือเยื่อที่เกาะตัวเป็นปุ่ม ๆ ท�าให้ผิวดูไม่ราบเรียบ หรืออีกนัยหนึ่ง  

เรียกว่า "ผิวเปลือกผลส้ม" ขั้นตอนการเกิดเซลลูไลท์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. คอมแพ็ค หรือ เฟิร์ม เซลลูไลท์ (Compact or Firm Cellulite) ในขั้นนี้ เซลล์ไขมันจะเกิดอาการ

คั่งไขมันส่วนมากจะบวมใหญ่กว่าปกติ 2 - 3 เท่า และเริ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน จะท�าให้หนังแท้เสื่อมลง และ

ระบบหลอดเลือดเสียสภาพ

 2. เซลลูไลท์ชนิดนุ่ม (Soft Cellulite) ในขั้นที่สอง เนื้อเยื่อในชั้นไขมันและชั้นหนังแท้จะเสื่อมลงชัดเจน

มากข้ึน เป็นผลให้เซลล์ไขมันขยายใหญ่ขึ้นและรวมตัวจับกันเป็นกลุ่มท�าให้ระบบไหลเวียนโลหิตและน�้าเหลือง 

เสื่อมประสิทธิภาพลงมากจนก่อให้เกิดการสะสมของของเหลวในช่องว่างระหว่างเซลล์ รวมทั้งเซลล์ไขมันจะหยุด 

การท�าหน้าทีค่วบคุมและเปล่ียนรูปไขมันและสารอาหารอืน่ลงอย่างช้า ๆ  วฏัจักรนีเ้ร่งการเกดิกลุม่ก้อนเลก็ ๆ  ทีเ่รียกว่า 

"ผิวเปลือกผลส้ม" จะปรากฏขึ้นบนผิวหนัง จากนั้น โปรตีนที่สะสมไว้จะเริ่มสร้างตาข่ายล้อมรอบก้อนไขมันที่สะสม

ไว้ในชั้นผิว การเสื่อมประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตท�าให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานในชั้นหนังแท ้

เฉื่อยลง หนังแท้จะบางลงเน่ืองมาจากการสังเคราะห์โปรตีนไร้ประสิทธิภาพ ท�าให้ผิวหนังหย่อนยานและสามารถ 

มองเห็น “ผิวเปลือกผลส้ม" ได้ชัดเจนด้วยการบีบผิวเข้าหากันด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ

 3. เซลลูไลท์ชนิดแข็ง (Hard Cellulite) ขั้นตอนสุดท้ายของการสะสมเซลลูไลท์ จะเกิดก้อนแข็งๆ  

ในบริเวณชั้นหนังแท้ กลุ่มก้อนของไขมันและเซลล์ไขมันเหล่านี้ถูกล้อมรอบด้วยชั้นตาข่ายโปรตีนที่มีลักษณะแข็ง 

ท�าให้ผวิหนงัมรีอยบุม๋ขนาดใหญ่ สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนในขณะยืน เมือ่ใช้มอืคล�า จะรูส้มัผัสได้ถึงก้อนไขมนัแขง็

เป็นลูก ๆ การก�าจัดเซลลูไลท์ท�าได้หลายวิธี เช่น การนวด การใช้เครื่องมือคลื่นไฟฟ้า

  ข้อควรปฏิบัติหลังการท�าทรีทเม้นท์ก�าจัดเซลลูไลท์

  1. ดื่มน�้ามากๆ 8 - 10 แก้วต่อวัน

  2. ออกก�าลังกายอย่างพอเหมาะและสม�่าเสมอ

  3. รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
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การพอกมือ พอกเท้าด้วยพาราฟิน  (Paraffin Treatment)

          การบ�าบัดด้วยความร้อนมีใช้มานานนับศตวรรษแล้ว ชาวโรมัน ชาวญี่ปุ่น รวมถึงอีกหลายๆ ชาติ  

ตา่งรับทราบถงึประโยชน์ของการบ�าบัดดว้ยความรอ้นที่มีต่อร่างกายและจิตใจ ทรทีเม้นทก์ารท�าพาราฟนิได้มีการใช้

มาเป็นเวลานับสิบปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไขข้อและนักกายภาพบ�าบัดเพื่อช่วยระงับอาการของโรคไขข้อ  

เส้นเอน็อกัเสบ  ข้ออกัเสบเรือ้รัง ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ กล้ามเน้ือพลกิ เป็นตะครวิหรอือาการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา  

ทรีทเม้นท์พาราฟินจะช่วยลดอาการบวมของกล้ามเนื้อ ลดอาการอักเสบบริเวณข้อต่อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  

โดยมากมักจะท�าทรีทเม้นท์นี้ก่อนการบ�าบัดด้วยการนวดและการออกก�าลังกาย ความร้อนที่ได้จากทรีทเม้นท์นี ้

จะให้ผลในการบ�าบัดได้ยาวนานกว่าทรีทเม้นท์ให้ความร้อนชนิดอื่น

 พาราฟินทรีทเม้นท์ได้ก้าวเข้าสู่สถานเสริมความงามและสปา เพ่ือการบ�ารุงผิวที่แห้งกร้านให้กลับนุ่มนวล

น่าสัมผัส การเคลือบด้วยพาราฟินเสมือนกับการท�ามินิเซาน่าให้เกิดความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง กระตุ้นการหมุนเวียน

ของโลหิต ท�าให้ผิวนุ่มนวล มีชีวิตชีวา ทรีทเม้นท์พาราฟินที่แสนสะดวกสบายในรูปแบบทรีทเม้นท์บ�ารุงผิว 

โดยพาราฟินเหลวจะเปลี่ยนสภาพเป็นถุงมือพาราฟินที่แนบสนิทกับผิวมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีเย่ียม 

แต่ละครั้งที่ลูกค้าจุ่มมือหรือเท้าลงในหม้ออุ่น เน้ือพาราฟินจะถูกเคลือบเป็นช้ันๆ จึงสามารถเก็บความร้อนได ้

นานถึง 10 - 15 นาที ความร้อนนี้จะผ่อนคลายรูขุมขน ช่วยให้ครีมแทรกเข้าสู่ผิว กักเก็บไอร้อนก่อให้เกิด 

ความชุ่มชื้นแก่ผิว เหมาะอย่างย่ิงส�าหรับมือหรือเท้า ที่บวมหรือเมื่อยล้า และยังเป็นการแก้ปัญหาผิวหนัง 

ที่แห้งกร้านได้อย่างวิเศษสุด

ประโยชน์ของการพอกมือและเท้าด้วยพาราฟิน

 1. การท�าพาราฟินมือจะช่วยให้มืออ่อนนุ่ม  ชุ่มชื้น และผ่อนคลายความเมื่อยล้า

 2. พาราฟินเท้าช่วยผ่อนคลายบริเวณข้อต่อและกล้ามเน้ือ  กระตุน้การไหลเวยีนของโลหิต และท�าให้การนวดเท้า

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีการดูแลผิวหน้า (Facial Treatment) 

 ผิวหน้า เป็นอวัยวะที่ได้รับความเอาใจใส่มากเนื่องจากเป็นอวัยวะส่วนแรกที่จะสร้างความประทับใจ 

ให้แก่ผู้พบเห็น ฉะนั้น การดูแลเพื่อให้ผิวหน้าผ่องใส เนียนตา ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ขั้นตอนพื้นฐาน

ในการดูแลผิวหน้าในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมีหลายขั้นตอนประกอบกันดังนี้

 1. การท�าความสะอาด (Cleansing) เป็นการท�าความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ไขมัน คราบฝุ่น

ละออง เหงื่อไคล ที่อยู่บนผิวให้ออกไปจากผิว สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนผิว จะยับย้ังกระบวนการ 

หลุดลอกผิวตามธรรมชาติ และท�าให้รูขุมขนอุดตัน ถ้าอุดตันย่อมไม่มีทางที่สาระส�าคัญจะเข้าไปบ�ารุงรักษาผิวได้  

 ระหว่างวันผิวมีการหลั่งน�้ามันท�าให้ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษจากสภาวะแวดล้อมมาเกาะผิวมากยิ่งขึ้น

รวมทัง้การแต่งหน้า ซึง่ท�าให้เกดิการคัง่ค้างบนผิวมากยิง่ขึน้ จงึต้องมกีารท�าความสะอาดเพือ่ช่วยช�าระล้างสิง่สกปรก

และฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนผิว โดยเลือกสารท�าความสะอาดให้เหมาะกับสภาพผิวดังนี้

  Cleansing cream - ครีมล้างหน้าเหมาะกบัการล้างเครือ่งส�าอางให้หมดจดและเหมาะกบัผูม้ผิีวแห้ง 

เนือ้ครมีจะละลายเม่ือทาบนผวิแต่ไม่ซมึลงใต้ผิว ท�าให้เหมาะกบัการล้างหน้าทีต้่องมกีารนวดวนให้ทัว่หน้านานๆ

  Cleansing milk - ใช้ท�าความสะอาดผิวที่มีรองพื้นเนื้อหนัก มีส่วนผสมของน�้ามากกว่าแบบครีม 

เพราะเป็นสารช�าระล้างท่ีผสมกบัน�า้ท�าให้ไม่ท้ิงคราบความมนับนใบหน้า และเชด็ออกจากผวิได้ง่ายกว่าประเภทเน้ือครมี 

เหมาะกับลูกค้าที่อายุยังน้อยและมีผิวมัน

  Cleansing lotion - ไม่มส่ีวนผสมของน�า้มนัทีจ่ะช่วยหลอมละลายเครือ่งส�าอางบนใบหน้าจงึเหมาะ

ส�าหรับผิวหน้าที่ไม่ได้แต่งหน้าหนามาก  และบางชนิดมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพื่อแก้ปัญหาผิวมัน 

ที่เป็นสิว จึงช่วยก�าจัดความมันบนใบหน้าได้ดีการใช้สบู่ล้างหน้าโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวธรรมดา-แห้ง หากใช้จะเสี่ยงต่อ

สภาพผิวขาดน�้า ผิวจะเริ่มแห้งผาก เป็นขุย ตึงผิว เกิดอาการคัน เพราะสบู่ทั่วไป มีส่วนผสมสารช�าระล้างรุนแรง 

ที่จะล้างความมันออกไปหมดโดยไม่เหลือสิ่งปกคลุมผิวไว้เลย จึงไม่ควรใช้สบู่ล้างหน้า (ยิ่งถ้าใช้กับน�้ากระด้าง 

จะท�าให้เกิดคราบตกตะกอนบนผิว ท�าให้ผิวตึงยิ่งขึ้น ท�าให้ผิวกร้านง่าย)

 2. การปรับสภาพผิว (Toning) เป็นการเช็ดคราบความสกปรกที่อาจตกค้างอยู่บนผิว ท�าให้รู้สึกเย็นผิว

และสดชื่น ควบคุมสภาพความเป็นกรด-ด่างบนผิว กระชับรูขุมขนให้เล็กลง โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสม 

ของแอลกอฮอล์เพื่อขจัดคราบมันบนผิว ตัวอย่างเช่น Skin tonics มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ 20 - 60%,  

Bracers และ Fresheners มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที ่0 - 20% ดังนัน้ควรเลอืกใช้ให้เหมาะกบัสภาพผวิ โดยดจูาก

ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่ผสมให้เหมาะกับสภาพผวิดังนี้
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  ผิวมัน   25 - 50%

  ผิวธรรมดา  10 - 25%

  ผิวแห้ง   0 - 20%

  ผิวแพ้ง่าย 0 - 10%

 3. การขดัผวิ (Scrubs) หมายถงึ การขจดัเซลล์ผวิทีเ่สือ่มและทบัถมกนัอยูบ่นผวิหนงัให้หลดุลอกออกไป 

หากไม่มีการผลัดเซลล์ผิวเลย สภาพผิวก็จะอุดตัน แห้งกร้าน สีผิวไม่สม�่าเสมอ 

 ผลของการขจัดเซลล์ผิว

  1) ช่วยให้ผิวสะอาดและสดใส

  2) ขจัดการอุดตันของรูขุมขน                                                              

  3) ท�าให้ผิวหายใจได้ดีขึ้น

  4) ช่วยการซึมซับของสารบ�ารุงต่างๆลงสู่ผิวได้ดีขึ้น

  5) ปรับปรุงผิวหนังให้เรียบเนียนและนุ่มนวล

  6) กระตุ้นการท�างานของผิวและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

 ข้อห้าม ข้อควรระวังในการขจัดเซลล์ผิว

  1) ผิวแพ้หรือเส้นเลือดฝอยเปราะบาง (Sensitive or fragile capillary)

  2) ผิวติดเชื้อ (Infections skin diseases)

  3) ถูกแดดเผา (Sunburn)

  4) โกนหรือแว๊กซ์ขนใหม่ๆ (After shaving or waxing)

  5) มีบาดแผลใหญ่และรอยถลอก (Severe cuts /abrasions) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขัดผิวโดยส่วนใหญ่จะท�ามาจากเมล็ดพืชและข้าวโอ๊ต เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ

ให้หลดุลอกออก รวมไปถึงขจดัคราบไขมนัจากคราบสกปรกในรขุูมขนเป็นการเตรยีมผวิเพ่ือซมึซบัสารทีม่ปีระโยชน์

เข้าสูช่ัน้ผิว การขดัผวิสามารถท�าได้ด้วยมอืและเครือ่ง(Brushing) ผลติภณัฑ์ที่ใช้ในการขัดผวิเช่น Peeling creams 

เป็นครีมที่มีส่วนผสมของโคลนและสารทางชีวเคมีโดยมีน�้าเป็นตัวท�าละลาย ช่วยในการลอกออกของเซลล์ผิว  

ปกป้องผิวจากการแพ้ เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวแห้ง ผิวสูงวัยและผิวแพ้ง่าย
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 4. การนวด (Massage) เพือ่กระตุน้การไหลเวียนโลหติ ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ กระตุน้เซลล์กล้ามเนือ้ 

ให้กลับมาท�างานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการให้อาหารผิวอีกทางหนึ่ง ครีมที่น�ามาใช้ในการนวดหน้าควรเป็นครีม 

ที่มีส่วนผสมของน�้ามันมากกว่าน�้าเพราะจะช่วยลดการเสียดสีผิวหน้าได้

 5. การพอก (Mask) เพื่อช่วยในการซึมซับสารที่มีประโยชน์ให้กับเซลล์ผิวให้ได้รับสารอาหารที่ล�้าลึก  

อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมชั้นผิวหนังแท้และชั้นใต้ผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ที่น�ามาใช้ในการพอกหน้ามีทั้งที่ 

เป็นแบบส�าเร็จรูปและแบบที่น�ามาผสมแบบใช้งานทันที โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ 

  Clay-base masks: ครีมพอกที่มีส่วนผสมของผงดินเช่นคาโอลิน แมกนีเซียม คาลาไมด์ 

โดยการน�าไปผสมกบัตวัท�าละลายเช่นน�า้น�า้ดอกกุหลาบ น�า้วซิเฮเซลิ หรือน�า้มนั ให้เป็นเนือ้ครมีข้นก่อนน�ามาท�าการพอก

  Peel-off mask: ครีมพอกที่มีส่วนผสมของขึ้ผึ้ง ยาง หรือ กาว เมื่อพอกทาทิ้งไว้บนผิวแล้ว 

จะเกิดการแห้งตัวสามารถลอกออกเป็นแผ่นได้ง่าย

  Thermal mask: หรือมาร์คหน้ากาก ครีมพอกที่มีส่วนผสมของสารที่ให้ความร้อนเมื่อพอกทาทิ้ง

ไว้บนผิวแล้วจะเกิดความร้อนอย่างช้าๆ ครีมพอกหน้าชนิดนี้ไม่แนะน�าให้ใช้ในผิวแพ้ง่าย ผิวบอบบางหรือผิวที่ 

มองเห็นเส้นเลือดฝอย

  Biological mask: ครีมพอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่ได้มาจาก ผลไม้ พืช หรือสมุนไพร  

โดยให้ประโยชน์ดังนี้

  Soft fruits: ปรับผิวให้มีความสมดุล-Ph balance

  Plants: กระตุ้นระบบการไหลเวียน เพิ่มระบบการเผาผลาญของเซลล์

  Herbs and vegetables: สมานผิว กระตุ้น ท�าให้ผิวมีการผลัดเปลี่ยน 

 การพอกตวัมักใช้ส่วนผสมซึง่ประกอบไปด้วย แร่ธาตท้ัุงหมด

ทีร่่างกายต้องการ รวมทัง้วติามนิ เป็นตวัเพิม่น�า้เพือ่ความชุม่ชืน้ของผวิ 

กระตุ ้นการไหลเวียนโลหิตและให้แร่ธาตุแก่ผิว นอกจากนั้น 

ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับของเสียจากร่างกายผ่านรูขุมขน นอกจาก

โคลนและสาหร่ายแล้วยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอ่ืนๆ 

ได้อีก เช่น พืชพรรณต่างๆ นมและน�้าผึ้ง เป็นต้น
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 ข้อห้าม ข้อควรระวัง  

  - แพ้ไอโอดีน   (Allergy to iodine)

  - แพ้สาหร่ายทะเล  (Allergy to seaweed)

  - หลังโกนหรือแว๊กซ์ขน  (After shaving or waxing)

  - มีบาดแผล รอยถลอกรุนแรง  (Severe cuts /abrasions)

  - ผิวติดเชื้อ   (Infections skin diseases)

  - ผื่นคัน    (Severe eczema / psoriasis)

  - ถูกแดดเผา   (Sunburn)

 6. การบ�ารุงผิว (Moisturizer) โดยปกติเซลล์ผิวจะมีความชุ่มชื้นผิวตามธรรมชาติ (NMF) เคลือบอยู่

บนผิวแล้วแต่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้โดยขึ้นอยู่กับวัยที่สูงข้ึนและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน

หรืออาการของโรค การบ�ารุงจึงเป็นการปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ เช่นแสงแดด ลม และฝุ่นละอองต่างๆ  

อีกทั้งยังป้องกันการระเหยของน�้าออกจากเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดี moisturizing cream มีน�้าเป็นส่วนผสม 

อยู่ที่ 60%, Moisturizing milk มีน�้าเป็นส่วนผสมอยู่ที่ 85% หรือมากกว่า

 ข้อห้ามและข้อควรระวังในการดูแลผิวหน้าในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

  - ผิวแพ้หรือไวต่อเครื่องส�าอางและปฏิกิริยาต่างๆ 

  - บริเวณที่อาจมีแผลติดเชื้อง่าย

  - บริเวณที่เกิดแผลเป็นใหม่ๆ

  - บริเวณที่มีเส้นฝอยแตกกระจาย

  - บริเวณผิวที่มีบาดแผลหรือแผลถลอก

  - ผิวโดนแดดเผา

  - โรคเบาหวาน

  - ลมบ้าหมู

  - โรคหืดหอบอย่างรุนแรง

  - ตัวร้อนมีไข้สูง
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การดูแลผิวกาย (Body Treatment)
 

 อวัยวะภายนอกร่างกายส่วนต่างๆก็มีความจ�าเป็นที่ต้องได้รับการดูแลไม่แพ้ใบหน้าเช่นกัน เพราะผิวพรรณ

ทีส่ะอาดเนยีนนุม่ท�าให้น่าสมัผสั กลิน่กายทีห่อมสดชืน่ท�าให้ผูท้ีอ่ยู่ใกล้มคีวามสขุสบายใจ ดงัน้ันจงึควรเอาใจใส่ร่างกาย

และผิวอย่างสม�่าเสมอ 

 การดูแลผิวกายในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพประกอบไปด้วย

 1.การแช่/อาบ (Bath)  

 เป็นรูปแบบของการใช้น�า้เพือ่สขุภาพทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุมด้ีวยกนัหลากหลายวธีิซึง่สามารถพบได้ในหลายวฒันธรรม

เช่น กรีก โรมัน จีน และญี่ปุ่น การแช่อาบมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง การแช่น�้าที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกาย 

นาน 20 - 30 นาทีจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น การแช่น�้าอุ่นช่วยแก้อาการนอนไม่หลับและลดความเครียด  

การแช่น�า้ร้อนช่วยให้ลดอาการปวดข้อและช่วยการหายใจให้ดขีึน้ การแช่น�า้เยน็ใช้ส�าหรับลดไข้และก�าจัดอาการเหนือ่ยล้า 

กระตุ้นให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ช่วยลดอาการบวมและการอักเสบ (อ่านเพิ่มเติมในบทการใช้น�้าเพื่อสุขภาพ)

 2. การขัดผิว (Body Scrub) 

 เป็นวธิกีารท�าให้เซลล์ผวิท่ีตายแล้ว (Dead cell) หลดุลอกออกจงึส่งผลท�าให้ผวิเนยีนนุม่ สดใส และการขดั

ด้วยน�า้หนกัมอืทีเ่หมาะสมจะท�าให้เกิดการผ่อนคลาย ลดอาการตงึเครยีดของกล้ามเนือ้และกระตุน้การไหลเวยีนโลหิต 

การขัดผิวมักมีชื่อเรียกตามส่วนผสมหลักที่ใช้ เช่น

  Loofah Scrub คือ การขดัโดยการใช้ส่วนผสมของใยบวบหรอืใช้ใยบวบขัด เพ่ือก�าจัดเซลล์ทีต่ายแล้ว 

วิธีนี้สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและท�าให้เกิดการผ่อนคลายอีกด้วย

  Salt Glow คือ การขัดโดยใช้น�้ามันและเกลือผสมกัน มีคุณสมบัติช่วยในการสมานผิว

  Sesame Scrub คือ การขดัโดยใช้เมลด็งามาบดให้ละเอยีด มคีณุสมบตัช่ิวยในการบ�ารงุผวิให้ชุม่ชืน้

 ประโยชน์ของการขัดผิว

  - ช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ขจัดสิ่งสกปรก 

  - ช่วยให้ผิวที่หยาบกร้านกลับนุ่มนวล เปล่งปลั่งและสดใสมากขึ้น 

  - ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่

  - ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด

  - เป็นการเตรยีมความพร้อมของผิวเพ่ือรบัสารอาหารทีมี่ประโยชน์จากการท�าทรทีเม้นท์อืน่ๆ ทีจ่ะตามมา     
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 3. การนวดตัว (Body Massage) 

 การนวดตวัมหีลายช่ือหลายแบบเทคนิคการนวดตวัแม้จะต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม แต่มหีลกัการเดยีวกนั 

คือ การใช้วธิีการลูบวน การสับ การตบ การต ีการบิด ผสานกับความเข้าใจในโครงสร้างและระบบต่างๆของร่างกาย 

เพื่อให้เกิดความสบาย การนวดด้วยหลักที่ถูกวิธีล้วนมีผลโดยตรงกับระบบประสาท การไหลเวียนของเลือด  

และการท�างานของระบบต่างๆของร่างกาย เพื่อเร่งเสริมสร้างการมีสุขภาพและความงามขึ้นเร็ว 

 ประโยชน์ของการนวด

  - ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

  - ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น

  - ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของร่างกายและจิตใจ

  - ปรับปรุงการท�างานของระบบอวัยวะภายในทั้งทางตรงและทางอ้อม

  - ท�าให้หลอดเลือดขยายตัว มีการไหลเวียนของเลือดได้ดี

  - กล้ามเนื้อได้รับการบ�ารุงให้ดีขึ้น 

  - ปรับปรุงผิวให้มีความยืดหยุ่นและกระชับขึ้น

  - ช่วยแตกตัวไขมันส่วนเกินที่สะสมใต้เนื้อเยื่อผิว

  - ท�าให้ระบบการย่อย การดูดซึม และการก�าจัดของเสียท�างานได้ดีขึ้น

  - ปรับปรุงกระบวนการเผาผลาญของเนื้อเยื่อ

  - ช่วยให้ระบบต่อมน�้าเหลืองท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - (อ่านเพิ่มเติมในบทการนวดเพื่อสุขภาพ)

 4. การพอกผิวกาย (Body Wrap หรือ Body mask) 

 การพอก หมายถงึ การน�าผลติภณัฑ์มาทาทบับนผวิจนทัว่แล้วทิง้ไว้เป็นระยะเวลาหน่ึงเพ่ือให้คณุประโยชน์

ของส่วนผสมต่างๆ ซมึผ่านรขูมุขนลงไป  เสรมิการท�างานของระบบต่างๆของร่างกายตามทีต้่องการ เราใช้วิธีการพอก

เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายผ่านทางเหงื่อมานานนับศตวรรษ การพอกผิวกายจึงเป็นทรีทเม้นท์ 

ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยขจัดสารพิษ ของเสีย และของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ

ผู้ที่ต้องการขจัดสารพิษ(Detox) บรรเทาอาการปวดเมื่อย กระชับกล้ามเนื้อ กระชับผิวที่หย่อนยาน ขจัดเซลลูไลท์ 

และไขมันส่วนเกิน รูปแบบของการพอกผิวกายก็มีหลากหลาย เช่นการพอกตัวด้วยผลไม้ (Fruit wrap)  

การพอกตัวด้วยโคลน (Mud wrap) การพอกตัวด้วยสมุนไพร (Herbal wrap) การพอกตัวด้วยสาหร่าย 

(Algae wrap) 
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 ประโยชน์ของการพอกตัว

  - ผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

    และข้อต่อ

  - ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

  - ลดสัดส่วนบริเวณที่มีปัญหา

  - กระชับผิวให้เนียนเรียบ

  - คืนความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

  - ให้ผิวดูอ่อนเยาว์ มีสุขภาพดี

  - ลดจุดด่างด�า และรอยแผลเป็น

 ข้อห้ามข้อควรระวังในการบริการพอกบ�ารุงผิวกาย

  - หญิงมีครรภ์ (Pregnant)

  - ผู้มีอาการผิดปกติของระบบหายใจ (Heart disorder)

  - ผู้มีปัญหาเส้นเลือดขอด (Varicose Veins)

  - มีแผลเปิด ถลอก (Cuts / Abrasions)

  - เป็นโรคเบาหวาน (Diabetes)

  - ผู้เป็นโรคข้ออักเสบ รูมาติซึม (Arthritis / Reanimation)

  - เป็นโรคความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure)

  - การไหลเวียนเลือดผิดปกติ (Circulation disorder)

  - โรคเส้นเลือดตีบ เลือดคั่ง (Thrombosis)

  - โรคไต (Kidney Problems)

  - โรคลมบ้าหมู (Epilepsy)

  - ก่อนหรือหลังการก�าจัดขน (Pre & pose Waxing)
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ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH)

 โดยปกติผิวหนังภายนอกจะถูกเคลือบด้วยไขมัน เหงื่อและโปรตีนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของผิวชั้นบนสุด สาร

ต่างๆเหล่านี้ท�าให้ผิวมีสภาพเป็นกรดอย่างอ่อน มีค่า PH อยู่ที่ประมาณ 4.5 - 6.5 มีสภาพเป็นกรดอย่างอ่อนๆ 

ซึ่งถือว่าเป็นสภาพผิวที่ดีที่สุด

              

 สภาพความเป็นด่าง จะท�าให้ผวิหนงัเกดิความระคายเคอืงและตดิเชือ้โรคได้ง่าย ปัจจยัทีท่�าให้ผวิเกดิความ

เป็นด่างได้แก่ การใช้สารช�าระล้างผิวที่แรงเกินไป เช่น สบู่ที่มีความเป็นด่างมากๆ ผิวที่มีสภาพความเป็นด่างมาก

ผิวจะแห้ง

 สภาพความเป็นกรด เกิดจากต่อมไขมันที่ท�างานมากกว่าปกติจะมีการขับไขมันออกมามากเกินไป ผิวที่มี

สภาพความเป็นกรดมากผิวจะมัน

 Natural moisturizing factor (NMF) 

 หมายถงึความชุม่ชืน้ตามธรรมชาตทิีอ่ยู่ในผวิเรา ปกตแิล้วจะมมีากทีผ่วิหนังก�าพร้าชัน้นอกสดุแต่กส็ามารถ

พบอยู่บ้างในชั้นอื่นๆของหนังก�าพร้า สารที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติแก่ผิวประกอบไปด้วย กรดอะมิโนต่างๆ  

ยูเรีย กรดไฮดรอกซี กรดไฮยารูโลนิก เซอรามายด์ โซเดียม พีซีเอ เป็นต้น สารต่างๆเหล่านี้มีคุณสมบัติ 

ในการอุม้น�า้ให้กบัผวิ  หากผวิถกูรบกวนจากสารชะล้างทีเ่ป็นกรดหรอืด่างมากไปจะท�าให้ความชุม่ชืน้ตามธรรมชาติ

ผิวเสียไป ดังนั้นการทาครีมที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนต่างๆ ยูเรีย กรดไฮดรอกซี กรดไฮยารูโลนิก เซอรามายด์ 

โซเดียม พีซีเอ เหล่านี้จะช่วยท�าให้ผิวกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น 

สภาพที่เป็นกรด        สภาพที่เป็นกลาง      สภาพที่เป็นเบส(ด่าง)  

มาก<< < < < น้อย                 น้อย> > > >>มาก

ค่า pH    1    2    3    4    5    6    7   8    9    10    11   12   13   14
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 Sun protection factor (SPF)

 SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor คือค่าของการป้องกันแสงแดดของผิว โดยค�านวณจากปริมาณ

ความสามารถของผิวในการป้องกนัรงัสี UVB ซึง่ผิวของแต่ละคนกจ็ะมีความสามารถในการป้องกนัแสงแดดไม่เท่ากนั 

บางคนตากแดดเป็นเวลา 15 นาทีแล้วผิวเริ่มแดง หรือบางคนแค่ 10 นาทีก็เริ่มแดงเป็นต้น  

 ตัวเลขของ SPF บ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันผิวจากการถูกแดดเผาว่า มีความสามารถในการ

ป้องกันผิวจากการถูกแดดได้นานเท่าไหร่ เช่น SPF15 หมายถึง ระยะเวลาป้องกันผิวจากการไหม้ของแสงแดดได้ 

15 เท่า ดังนั้นเม่ือคุณออกไปสู่แดดโดยไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยผิวจะเปลี่ยนสีภายใน 20 นาที และเมื่อหากใช้ 

ครีมกันแดดที่มี SPF15 แล้วนั้นก็หมายความว่า แสงแดดจะท�าลายผิวให้ไหม้น้ันต้องใช้เวลาเป็น 15 เท่าของ 

ความสามารถของผิวคือ 20 นาที  ดังน้ันก็น�าเอาความสามารถท�าลายของแสงแดดคูณกับความสามารถป้องกัน 

ของผิวนั้นก็คือ (15X20) หรือ ประมาณ  300 นาที หรือประมาณ 5 ชั่วโมง ผิวถึงจะถูกไหม้จากแสงแดด 

อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง

 เล็บ  (Nail) พบได้เฉพาะในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น มีลักษณะเป็นแผ่นรูปตัวยู (U) ประกอบ

ด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เคราติน(Keratin) มีลักษณะแข็งและใส สีชมพูของเล็บน้ันเกิดข้ึนจากร่างแหของ

หลอดเลือดซึ่งวางอยู่ใต้เล็บ เล็บถูกสร้างใหม่ขึ้นทุกวัน โดยดันส่วนที่สร้างขึ้นก่อนเลื่อนออกมาท�าให้ปลายน้ิวแข็ง 

เพื่อช่วยในการหยิบจับสิ่งของ และป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อนิ้วส่วนปลาย 

โครงสร้างของเล็บประกอบด้วย

  - Matrix โคนเล็บเป็นส่วนที่มีชีวิตเป็นตัวสร้างเล็บ

  - Nail Root เซลล์ส่วนที่มีหน้าที่สร้างเนื้อเล็บ (ส่วนโคน)

  - Lunula เซลล์สร้างเนื้อเยื่อส่วนปลาย

  - Nail Plate คือตัวเล็บหรือแผ่นเล็บ

  - Free Edge เล็บส่วนปลายที่ยื่นออกมาเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว

  - Nail Bed  เนื้อเยื่อรองรับเล็บ

  - Cuticle จมูกเล็บ คือเนื้อเยื่อที่ท�าหน้าที่ปกป้องบริเวณโคนเล็บ

  - Eponychium  ผิวหนังที่อยู่ติดกับเล็บ เป็นส่วนประคับประคองเล็บด้านโคน

  - Lateral Nail Fold ผิวหนังที่ปกคลุมด้านข้างทั้งซ้ายและขวาของแผ่นเล็บไว้

  - Hyponychium ผิวหนังส่วนปลายท�าหน้าที่ปกป้องเล็บด้านปลาย
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อัตราการงอกของเล็บ (Nail Growth)

 เล็บมือจะงอกยาวประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวัน หรือ 3 มิลลิเมตรต่อเดือน เล็บมือจะงอกครบตามความ

ยาวเต็มที่ ประมาณ 5-6 เดือน  ส่วนเล็บเท้ายาว 1 มิลลิเมตรต่อเดือน  งอกเต็มเล็บ ใช้เวลา ราว 12-18 เดือน 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเล็บอีก เช่น

  - เด็กอายุต�่ากว่า 14 ปี เล็บงอกยาวเร็วกว่าผู้ใหญ่

  - เล็บผู้ชายงอกเร็วกว่าเล็บผู้หญิง

  - เล็บงอกเร็วขึ้นในช่วงตั้งครรภ์

  - เล็บมือข้างที่ถนัด งอกเร็วกว่าเล็บมืออีกข้างหนึ่ง

  - เล็บมือที่ได้รับการกระทบกระแทก จะงอกได้เร็วขึ้น

  - เล็บมือของนิ้วที่ยาว จะงอกเร็วกว่านิ้วสั้น (นิ้วกลาง > นิ้วนาง > นิ้วชี้ > นิ้วก้อย)

  - เล็บงอกเร็วขึ้นในช่วงอากาศร้อน

  - เล็บงอกช้าลงหลังอายุ 20 ปี

  - การอดอาหาร ลดน�้าหนัก ท�าให้เล็บงอกช้าลง

ภาพที่ 5 โครงสร้างของเล็บ (Nail Structure)

ที่มา : http://www.aafp.org/afp/2008/0201/p339.html 

Retrieved November 22, 2013 



PB250

การเปลี่ยนแปลงของเล็บ สาเหตุเกิดจาก

  - น�้าหรือสารเคมีใช้ภายในบ้าน เล็บเปราะแตกง่าย เล็บแยก ลอกเป็นขุย  ผิวหนังรอบเล็บอักเสบ 

ท�าให้เล็บลอก

  - ความร้อน ท�าลายส่วนรองรับเล็บ ท�าให้เนื้อเล็บแยก แตก

  - การเสียดสี การขัดเล็บ การขัดเล็บมากเกินไป ท�าให้เล็บบางลง

  - การขาดอาหาร เล็บงอกช้าลง บางและหักง่าย

  - การติดเชื้อ

  - ภาวะเจ็บป่วย

ความผิดปกติของเล็บ (Nail Disorder)

 ความผิดปกตขิองเลบ็เกดิได้จากหลายสาเหต ุ เช่น การตดิเชือ้ ทัง้จากเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้รา, การบาดเจบ็

บริเวณเล็บ เช่น ถูกหนีบ ถูกตี และอาการของโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน ไทรอยด์ โรคหัวใจ โรคปอด  

ความผิดปกตอิาจเกดิขึน้ได้หลายลกัษณะ เช่น เลบ็เป็นข้ัน (Laddering), เลบ็หลดุหรอืแยกออกบางส่วนจากเน้ือเย่ือ 

(Oncholysis), เกิดรูหรือหลุมเล็กๆ บนเล็บ (Pitting) ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นโรคเรื้อนกวางที่เล็บ และอาการเล็บ

เป็นสันนูนขึ้นมา (Ridging) เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

 1. ความผิดปกติของเล็บจากการติดเชื้อ (Nail Infection)

  Fungal infections of the nail are called onychomycosis เชื้อราพบได้ทั่วไป เช่นบนพื้นดิน 

สัตว์เลี้ยง และในสถานที่อับชื้น เช่น รองเท้า หรืออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ร่วมกัน ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต�่า เช่น HIV ได้รับ

ยากดภูมิคุ้มกัน ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานๆ การได้รับยารักษามะเร็ง มักเกิดการติดเชื้อราได้ง่าย

  Acute paronychia - เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อยีสต์ มีอาการปวด บวม แดง หรือ 

มีหนอง ในระยะเฉียบพลัน มักไม่พบการเปลี่ยนแปลงของเล็บมากนัก

  Chronic paronychia- พบการเปลี่ยนแปลงของเล็บร่วมด้วย การท�าเล็บไม่ถูกวิธี หรือการเปิด

ส่วน Cuticle ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องเล็บท�าให้เชื้อโรคเข้าสู่ภายในได้ง่าย

  Pseudomonas - เช้ือแบคทีเรียชนดิ Pseudomonas การล้างมอืด้วยสบูบ่่อยๆ หรอืการแช่น�า้นานๆ 

ท�าให้ส่วนปกป้องเล็บส่วนปลายเปิดออก และเนื้อเล็บอ่อนลง เชื้อโรคเข้าสู่ภายในได้ง่าย
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 2. ความผิดปกติจากการกระแทก (Nail Trauma)

  Subungual hematoma - เลือดออกภายใต้เลบ็ เกดิจากการกระแทก มเีลอืดออก อาการเจบ็ปวด 

ถ้าเลือดออกมาก เล็บอาจแยกจากส่วนรองรับเล็บ เล็บหลุดได้

  Onycholysis - เล็บส่วนปลายแยกตัวออกจากส่วนรองรับเล็บ มักเป็นมากขึ้นถ้าพยายามแคะ

เอาขี้เล็บออกบางครั้งเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ

  White spots - อาจเกิดจากการท�าเล็บไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการกระแทก

  Habit-tic deformity- เกิดจากการกัด หรือการกดกกระแทกซ�้าๆ เป็นเวลานาน

โรคของเล็บ (Nail disease)

 Tinea ungium โรคเชื้อราที่เล็บ เป็นโรคที่มีลักษณะของแผ่นเล็บที่หนาขึ้นและเสียรูป เมื่อเป็นนานเข้า

เล็บจะหลุดได้

 Onycholysis  เล็บเป็นโพรง เป็นลักษณะของการแยกตัวของแผ่นเล็บออกจากเนื้อรองเล็บ

 Leukonychia ภาวะเล็บเป็นจุดขาวๆ บางครั้งเรียกว่าดอกเล็บ ไม่ได้เป็นลักษณะที่บ่งชี้ถึงการเจ็บป่วย

แต่เกิดจากการกระทบกระแทกที่เล็บโดยไม่รู้ตัวและเกิดมีฟองอากาศเข้าแทนที่

 Hang nail คือลักษณะ ผิวหนังรอบเล็บลอก แตกเป็นร่อง มีอาการเจ็บ มักเกิดขึ้นในคนที่มือโดนสารเคมี 

สบู่ น�้ายาล้างจาน ฯลฯ เกิดได้บ่อยขึ้นในช่วงอากาศหนาว

 Paronychia โรคที่พบการติดเชื้อรอบๆ เล็บ ท�าให้ผิวหนังบริเวณนั้นบวมแดง นูน แยกตัวออกจากเล็บ

 Ingrown nail   เล็บที่งอกอย่างผิดปกติ ที่ขอบด้านข้างดันลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อหรือที่มักเรียกขานว่า  

“เล็บขบ” สาเหตุเกิดจากการตัดเล็บไม่ถูกวิธี หรือ เกิดจากการบีบรัดเล็บจากรองเท้าที่คับเกินไป มักมีการอักเสบ 

หรือติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย

 Psoriasis of the Nail โรคสะเก็ดเงิน ผวิหนังเลบ็แบ่งตวัอย่างรวดเรว็ ท�าให้เป็นขุย เกดิรทูีเ่ลบ็ (Pitting Nail) 

วิธีดูแลมือและเล็บให้มีสุขภาพดี

 การท�าความสะอาดมือ และเล็บอย่างสม�่าเสมอ  โดยใช้แปรงขนนุ่ม กับสบู่อ่อน ๆ ถูเบา ๆ บริเวณมือ  

และ เลบ็รวมถงึบริเวณใต้เลบ็ เพราะเป็นบริเวณทีม่เีช้ือโรคเข้าไปสะสมอยู่มากทีส่ดุ  ทาโลชัน่บ�ารงุผวิ เพ่ือปกป้องผวิ

และเล็บเป็นประจ�าทุกวัน  เป็นการป้องกันผิวมือไม่ให้หยาบกระด้าง ควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อมีความจ�าเป็น 

ต้องสัมผัสกับสารเคมี ท�าทรีทเม้นท์ เช่น การขัด การพอกเพื่อเป็นการบ�ารุง ปกป้อง ให้มือและเล็บคงความชุ่มชื้น 

เลี่ยงกิจกรรมที่อาจท�าลายสภาพเล็บ ตัดเล็บให้ได้รูปอย่างสม�่าเสมอ ไม่ตัดมุมเล็บลึกลงด้านข้าง ไม่ตัดหนัง แต่ควร

ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ท�าลายผิวหรือสภาพเล็บ ดุนหนังก่อนจะเล็มออกเฉพาะส่วนที่เกินและจ�าเป็น รวมถึงการนวดด้วย

ครีมบ�ารุงหรือน�้ามันบ�ารุง เพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนบริเวณมือตลอดถึงปลายนิ้วและเล็บ และการท�างานของ

เซลล์ต่างๆ  สิ่งที่ส�าคัญอกีประการหนึง่คือการดืม่น�้าและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลกัโภชนาการ เพราะ

เล็บก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและแข็งแรง
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ประเภทผลิตภัณฑ์ส�าหรับการดูแลเล็บและบ�ารุงเล็บ

 การดูแลเล็บจ�าเป็นต้องปลอดจากการติดเชื้อ เน่ืองจากเล็บสามารถเกิดเชื้อโรคได้มากมายและส่งผ่านเชื้อ

ไปสู่คนอ่ืนๆได้จึงควรท�าความสะอาดมือ เล็บของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อ 

และไม่มีผลข้างเคียงต่อผิวหนัง แต่ท�าให้การบริการมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุภาพ

  - Liquid Hand Soap (Antibacterial) สบู่เหลวส�าหรับท�าความสะอาดมือ เล็บ และฆ่าเชื้อโรค

  - Antiseptic hand wash Gel เจลท�าความสะอาดมือและเล็บและฆ่าเชื้อโรค

  - Cuticle remover เป็นครมีส�าหรับผลดัเซลล์ผวิทีเ่สือ่มสภาพให้หลดุออก และท�าให้หนงัทีแ่ขง็

กระด้างอ่อนตวัลง ซึง่มสีารละลายทีม่ ีPotassium hydroxide 2 - 5 %, glycerin, alkali, น�า้ เป็นส่วนประกอบส�าคญั  

มีสารที่ช่วยท�าให้ผิวหนังที่อยู่ติดกับเล็บแยกออก ดังนั้นจึงใช้เพื่อช่วยดุนหนังลอกแผ่นเล็บที่หมดสภาพแล้วได้ง่าย 

  - Base coat เป็นของเหลวไม่มีสี หรือ มีสีเป็นสีธรรมชาติของเล็บ ใช้ทารองพ้ืนก่อนทาสีเล็บ 

เพื่อเตรียมผิวหน้าเล็บให้เนียนและเพื่อสีติดทนนาน 

  - Nail Lacquer เป็นสีทาเล็บ เพื่อเพิ่มความงามให้เล็บ 

  - Top coat หรือ sealer เป็นของเหลวใสไม่มีสี ใช้ทาทับบนสีทาเล็บเพื่อความเงางาม และ 

เพิ่มความคงทนไม่หลุดออกง่าย

  - Nail remover ผลิตภัณฑ์ล้างสีทาเล็บ 

  - Quick dry spray สเปรย์เพื่อช่วยให้สีทาเล็บแห้งเร็ว

  - Cuticle cream หรือ Oil ครีมหรือน�้ามันที่ใช้นวดผิวหนังบริเวณรอบๆเล็บให้อ่อนนุ่ม 

  - Hand and nail cream ใช้นวดบ�ารุง เพิ่มความยืดหยุ่นและ คงความชุ่มชื้นให้กับมือและเล็บ

 ควรศกึษาอ่านฉลากของผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกใช้ให้เหมาะกบัสภาพของผวิมอืและเลบ็ รวมถงึคณุภาพของผลติภณัฑ์

นั้นๆเพื่อมือและเล็บแลดูมีสุขภาพดีตลอดเวลา
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ขน (Hair & hair follicles) 

 มีกระจายอยู่ทั่วไป พบมากบริเวณศีรษะ บริเวณที่ไม่มีขนเลยคือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า รอบทวารหนัก และรูเปิด

ของอวัยวะสืบพันธ์ ขนที่ขึ้นบริเวณศีรษะเรียกว่า เส้นผม

 เส้นผม (Hair) เส้นผมคือส่วนของโปรตนี (Keratin) ทีเ่จรญิเตบิโตออกมานอกผวิหนัง และยงัคงต้องการ

การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โครงสร้างของเส้นผมแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ แกนกลาง (Medulla) เส้นผมชั้นใน 

(Cortex) และช้ันนอก (Cuticle) มีลักษณะคล้ายเกล็ดปลาซึ่งเมื่อได้รับความร้อนหรือสารเคมีก็จะเกิดปฏิกิริยา

ท�าให้เกล็ดผมถูกท�าลายจะเปิดออกและเปลี่ยนสภาพแห้งกรอบ พันกันได้ง่าย สีของเส้นผมจะต่างกันเพราะเซลล์

ที่ประกอบเป็นเส้นผมมีเม็ดสี (Melanin pigment) ถ้ามีมากเส้นผมจะมีสีด�า ถ้ามีน้อยสีก็จะจาง ส่วนผมที่เปลี่ยน

เป็นสีเงิน/ขาว หรือที่เรียกว่าผมหงอกนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี (pigment) ที่มีอยู่ในเซลล์หมดไป 

จึงท�าให้มีสีขาว รากผมของเส้นผมที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะมีเส้นเลือดน�าสารอาหารมาหล่อเลี้ยงปุ่มรากผม 

และกล้ามเนือ้ทีม่หีน้าทีช่่วยยดึเส้นผมไว้กบัหนงัศรีษะโดยม ีต่อมไขมนัท�าหน้าทีผ่ลติน�า้มนัตามธรรมชาตเิพือ่รกัษา

สภาพของเส้นผม รากผมได้รับสารอาหารจากหลอดเลือดมาหล่อเพื่อให้กล้ามเนื้อช่วยยึดเส้นผมไว้กับหนังศีรษะ

อย่างต่อเนื่องจนครบตามวงจรการงอกของเส้นผมหรือคือประมาณ 28 วัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  - Anagen Phase คือ ช่วงเจริญวัยของเส้นผม

  - Catagen Phase คือ ช่วงเวลาเสื่อมสภาพหรือช่วงหยุดการเจริญเติบโต

  - Talogen Phase คือ ช่วงเวลาพักตัวหรือช่วงรอยต่อของผมที่ก�าลังจะหลุดร่วงกับเส้นผมใหม่

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นมาแทน

 สภาพหนังศีรษะที่สะอาดจะช่วยให้ปุ่มรากผมกลับเข้าสู่ Anagen Phase อีกครั้ง ในปุ่มรากผมที่สะอาด

และสุขภาพดจีะมคีวามสามารถในการเกดิขึน้ใหม่ของเส้นผม อย่างไรกต็ามสภาพอากาศทีร้่อน มลพษิจากสิง่แวดล้อม 

ความเครียด การนวดศีรษะแบบผิดๆ การอดอาหาร และปัจจัยอื่นๆมีส่วนที่ท�าให้ต่อมไขมันท�างานมาก 

เกินความจ�าเป็นและเป็นสาเหตุให้หนังศีรษะมีสภาพมันจนเกินไป เกิดไขมันอุดตันรูขุมขน ท�าให้เส้นผม 

ขาดการบ�ารุง หลุดร่วงและเส้นผมใหม่ขึ้นยากกว่าสภาพปกติ

 หนังศีรษะ มีโครงสร้างเช่นเดียวกับผิวหนังทั่วร่างกายเรา แต่ลักษณะที่ต่างกันคือ

  - มีรูขุมขน ต่อมเหงื่อและต่อมไขมันมากกว่าบริเวณอื่น

  - มีลักษณะเส้นขน (ผม) ที่แข็งแรงและใหญ่กว่าเส้นขนส่วนอื่นของร่างกาย

  - เป็นส่วนผิวหนังบางๆ ที่ห่อหุ้มกะโหลกศีรษะมีชั้นกล้ามเนื้อ และชั้นไขมันเพียงบางๆ 
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การดูแลหนังศีรษะและเส้นผม

 สระท�าความสะอาดเพ่ือสขุอนามัย ด้วยวิธทีีถู่กต้อง นวดกระตุน้การไหลเวียนโลหติและล้างให้สะอาดหมดจด

ทั้งหนังศีรษะและเส้นผม

  - บ�ารุงเส้นผมให้อยู่ในสภาพชุ่มชื้นอยู่เสมอ

  - กระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดใต้ผิวหนัง

  - ปรับสภาพการท�างานของต่อมไขมันและต่อมเหงื่อให้เกิดสมดุล

  - เลี่ยงการท�าลายเส้นผม นานาประการ เช่น การใช้สารเคมีรุนแรง การท�าสี การดัด

 ประโยชน์ของการสระผม 

  - เพื่อท�าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ

  - เพื่อให้รูขุมขนได้รับออกซิเจน

  - เพื่อให้เกิดการไหลเวียนโลหิตดี

 แชมพู (Shampoo) แชมพูมีคุณสมบัติของด่าง ช่วยเปิดเกล็ดผมเพื่อช�าระล้างสิ่งสกปรก

 ครีมบ�ารุงหลังสระผม (Conditioner) มีคุณสมบัติของกรด ช่วยปิดเกล็ดผมหลังสระผมสะอาดแล้ว  

บางชนิดมีส่วนผสมของโปรตีนและอื่นๆที่ช่วยเพิ่มคุณภาพแก่เส้นผม ให้ความลื่นและเงางาม และเน้นการใช้ 

เฉพาะกับเส้นผมเท่านั้น

 วิธีการสระผมที่ถูกสุขลักษณะ

  -ไม่ใช้เล็บเกาหนังศีรษะ

  -ไม่ขยี้ผมหรือท�าให้เส้นผมเกิดการเสียดสีกันอย่างแรง

  -ไม่หมุนวนเส้นผมกับหนังศีรษะ
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การก�าจัดขน ( Hair Removal) 

 วิธีการก�าจัดขนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การก�าจัดขนระดับผิวหนัง และการก�าจัดขน

ที่อยู่ใต้ผิวหนัง

 1. การก�าจัดขนระดับผิวหนัง

  การโกน  ทกุคนคงเคยเหน็โฆษณาทางโทรทศัน์ทีแ่สดงถงึการโกนขนบนหน้าผูช้าย ซึง่ก็ไม่แตกต่าง

จากการโกนขน ใน บรเิวณอืน่ๆ ของร่างกาย ขนจะถกูดงึและตดัออกบรเิวณระดบัผวิหนงั หรอืต�า่กว่าผวิหนังเพยีง

เล็กน้อย การก�าจัดขนในลักษณะนี้จะท�าให้ขนที่งอกขึ้นใหม่ดูด�าขึ้น หนาและแข็งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นการโกน

ยงัระคายเคอืงต่อผวิทีอ่่อนโยนบรเิวณใต้วงแขน ใบหน้า และขอบบกิน่ีิ ขนใหม่จะงอกอย่างรวดเรว็ บางครัง้สามารถ

สังเกตเห็นตอด�าๆ งอกขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ซ�้ายังเสี่ยงต่อการโดนมีดโกนบาดอีกด้วย

  ครีมก�าจดัขน ผูค้นปัจจุบนัต่างตืน่ตวัต่ออนัตรายจากสารเคมกีึง่สังเคราะห์และลงัเลท่ีจะน�าตวัเอง

เข้าไปเสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมีเหล่านั้น ครีมก�าจัดขน ผลิตขึ้นจากสารเคมีรุนแรงที่เข้าไปสลายเส้นขน  

ท�าให้ขนอ่อนตัวหลุดออกง่าย สารเคมีน้ีอาจระคายเคืองผิว ท�าให้ผิวแสบแดงได้ และเน่ืองจากครีมชนิดน้ี 

ไม่มีคุณสมบัติในการชะลอการงอกของขน จึงต้องท�าบ่อยซึ่งก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 

  การขดั มอียูห่ลายชนดิ ทัว่ไปจะมลีกัษณะคล้ายกระดาษทรายละเอียด เมือ่ขดับรเิวณทีม่เีส้นขน

ละเอียดเล็ก จะท�าให้ขนเหล่าน้ันหลุดออกไปได้ การขัดสามารถใช้ได้ดีกับขนเส้นเล็กเท่านั้น มีข้อเสียคือ  

ท�าให้ขนที่ขึ้นใหม่ดูด�าขึ้น แข็งขึ้น และหยาบขึ้น

 2. การก�าจัดขนระดับใต้ผิวหนัง

  แว็กซ์แข็ง ต้องมีการน�าก้อนแว็กซ์ไปหลอมละลาย จากนั้นทาแว็กซ์เป็นชิ้นหนาๆ ปล่อยทิ้งไว้

ให้แห้งและค่อยกระชากออก จากการที่ต้องทิ้งแว็กซ์ให้แห้งก่อนดึง รูขุมขนจึงปิดตัวขณะกระชาก ก่อให้เกิด 

ความรู้สึกเจ็บมาก  

  แว็กซ์เย็น ไม่ต้องน�าไปละลายเช่นเดียวกับแว็กซ์แข็ง แต่ท�าให้เกิดขนขาดกลางได้ง่าย เป็นวิธ ี

ที่เหมาะกับการใช้ตามบ้าน เพราะวิธีการใช้ไม่ยุ ่งยาก บรรจุอยู ่ ในกระปุก หลอด หรือ แถบผ้าพร้อมใช้  

โดยป้ายแวก็ซ์ลงบนบริเวณท่ีต้องการก�าจัดขน วางผ้าทบัและดงึออกอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากเป็นแว็กซ์ที่ไม่มคีวามร้อน 

รูขุมขนไม่ได้ถูกเปิดออก จึงท�าให้รู้สึกเจ็บ ขณะกระชากขน

  การก�าจัดขนด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีการก�าจัดขนอย่างถาวร เข็มขนาดเล็กจะถูกสอดลงลึกถึงราก 

ในแต่ละรูขุมขน จากน้ันเครื่องจะปล่อยไฟฟ้า (กระแสกาลวานิค) ผ่านเข็มเพื่อไปท�าลายรากขนเป็นวิธีท่ีต้องใช้ 

ความระมัดระวังสูง และใช้เวลาท�านาน จึงมีค่าใช้จ่ายสูง หากต้องการก�าจัดขนในพ้ืนที่กว้าง จึงมักมีการใช้วิธีน้ี 

ร่วมกับการก�าจัดขนอื่นๆ เช่น แว็กซ์อุ่น เป็นต้น 
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  แหนบไฟฟ้า คือวิธีการก�าจัดขนโดยใช้แหนบผ่านกระแสไฟฟ้า ไปยังรากของขนแต่ละเส้น  

ทว่าเนื่องจากขนมิใช่ตัวน�าไฟฟ้าที่ดี ดังนั้น แม้ขนจะถูกถอน แต่รากขนยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่ถูกท�าลาย การก�าจัดขน 

ดัวยวิธีนี้จึงมิใช่การก�าจัดขนแบบถาวร ดังที่กล่าวอ้างโดยผู้ผลิตต่างๆ ซ�้ายังต้องท�างานกับขนทีละเส้น ใช้เวลานาน

จึงท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ขนยังขึ้นเร็วท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในการกลับไปท�าซ�้า

  การถอนขน เป็นวธิดีัง้เดมิซึง่ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิมากนกั ปัจจบุนัมกัใช้วธินีีก้บับรเิวณคิว้

เท่านั้น เป็นวิธีที่กินเวลา ต้องท�าบ่อยถึงอาทิตย์ละ 2 - 3 ครั้ง เพื่อมิให้ขนคิ้วขึ้นรกไม่เป็นระเบียบ เป็นวิธีที่เจ็บและ

ไม่ใช่งานที่น่าอภิรมย์นัก 

  แว็กซ์อุ่น ท�างานลึกใต้ผิวหนัง ความอุ่นจะช่วยเปิดรูขุมขน จึงสามารถก�าจัดขนได้ถึงรากขน 

โดยเจ็บน้อยที่สุด ลดอัตราการขาดกลางของขนให้อยู่ต�่ากว่า 10% รากขนต้องสร้างตัวเองใหม่อีกครั้งกว่าจะงอก 

ขึ้นมาใหม่ได้ การก�าจัดขนด้วยวิธีนี้เป็นประจ�า จะท�าให้รากขนอ่อนแอ ขนที่งอกขึ้นมาใหม่จึงมีเส้นที่บางลง และ 

ใช้เวลาในการงอกนานขึ้นกว่าปกติ 

     การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้าและเส้นผม เป็นการให้บริการเสริมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ที่ได้รับความนยิม เน่ืองจากมคีวามต้องการการดแูลสขุภาพควบคูก่บัการดแูลด้านความงาม ซึง่มลีกัษณะการให้บรกิาร

ที่หลากหลาย และผู้ใช้บริการสามารถเลือกเมนูที่ให้บริการได้อย่างครอบคลุม และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมอืและ

อปุกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพ่ือสขุภาพ โดยค�านงึถงึความปลอดภยัซึง่จะได้กล่าวต่อไปในบทที ่7 
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 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อ

สขุภาพ ถอืได้ว่า     มคีวามส�าคญัในการช่วยปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพ รปูแบบการให้บรกิาร

มแีนวโน้มหนัมาใช้เครือ่งมอืเข้ามาช่วยในการท�างานมากขึน้ เช่น เดสทเินชัน่สปา เมดเิคลิสปา 

และ บิ้วตี้สปา ประกอบกับได้มีการคิดค้น การใช้งานเครื่องมือให้ทันสมัย ส่งผลให้เครื่องมือมี

ราคาค่อนข้างสงู เป็นผลให้การลงทนุประกอบธุรกจิสปาต้องใช้เงนิลงทุนจ�านวนสูงมากข้ึนไปด้วย

 เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ (Electrical equipment) 

ผลิตข้ึนมา เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจความงามที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

โดยส่วนใหญ่แล้วจะสร้างข้ึนมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานท่ีครอบคลุมได้ทั้งหมดภายใน

เครื่องเดียว แต่อย่างไรก็ตามพบว่า หากต้องการที่เชี่ยวชาญจริงๆ ก็ต้องเป็นเครื่องที่ท�าขึ้นมา

แบบระบุการใช้งานเฉพาะเรื่อง เช่น ท�าความสะอาดอย่างล�้าลึก กระชับกล้ามเนื้อ สลายไขมัน 

ท�าให้ผิวเต่งตึง ฯลฯ โรงงานที่ผลิตเครื่องหรือบริษัทผู้ขายก็มีการแข่งขันกันในด้านการใช้งาน 

รูปแบบความสวยงาม การน�าไปใช้งาน และการให้บริการหลังการขาย จึงท�าให้มีราคาแตกต่าง

กันไป  

12
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ
สปาเพื่อสุขภาพ
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

 ความหมายของค�าว่า“เครือ่งส�าอาง”ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัตเิครือ่งส�าอาง พ.ศ. 2535 เครือ่งส�าอาง 

หมายถึง 

 1. วตัถทุีมุ่ง่หมายส�าหรบัใช้ทา ถ ูนวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรอื กระท�าด้วยวธีิอืน่ใด ต่อส่วนหน่ึงของร่างกาย

เพือ่ความสะอาด ความสวยงาม หรอืส่งเสรมิให้เกดิความสวยงาม และรวมตลอดทัง้เครือ่งประทนิผวิต่าง ๆ ด้วย  

แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

 2. วัตถุที่มุ่งหมายส�าหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอางโดยเฉพาะ หรือ

 3. วัตถุอื่นที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส�าอาง

 เครื่องส�าอางนอกจากจะหมายถึงเครื่องแต่งหน้า เครื่องเสริมความงาม เครื่องส�าอางของผิวพรรณ ใบหน้า 

รวมทั้งเครื่องหอมที่ให้กลิ่นที่มีเสน่ห์หอมชื่นใจ และกลิ่นหอมที่อยู่ในเครื่องส�าอางทุกชนิด ยังรวมถึงสบู่ แชมพ ู 

ที่ ใช้ท�าความสะอาดร่างกายด้วย การใช้เคร่ืองส�าอางอาจเกิดผลข้างเคียงได้น้อยเมื่อเทียบกับอัตราการใช้  

แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลท�าให้เสียความงาม หรือมีอันตรายขั้นรุนแรงได้ ดังนั้นจึงต้องมีความระวังในการใช้ด้วย

การจ�าแนกประเภทของเครื่องส�าอาง

 ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 45) ประกาศให้เครื่อง

ส�าอางทุกชนิดเป็นเครื่องส�าอางควบคุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

 1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเครื่องส�าอางควบคุม จ�านวน  6 ฉบับ

 2. ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางทุกชนิดเป็นเครื่องส�าอางควบคุม

 3. ให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้น�าเข้าเพื่อขายเครื่องส�าอางท่ีมิใช่เครื่องส�าอางควบคุมพิเศษและเคร่ืองส�าอาง

ควบคมุ (ทีน่ยิมเรยีกกนัว่า “เครือ่งส�าอางทัว่ไป”) ทีมี่การผลติหรอืน�าเข้าอยู่ก่อนวนัทีป่ระกาศน้ีใช้บงัคบัและประสงค์

จะด�าเนินการต่อไปจะต้องมาจดแจ้งให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วผสม

ในการผลิตเครื่องส�าอางลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2551 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551

สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

 1.  เน่ืองจากสารเคมีบางชนิดมีความเสีย่งสงูทีจ่ะก่อให้เกดิอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ดงันัน้เมือ่จะน�าสารเหล่านี ้

มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอางจะต้องปฏิบัติตามบัญชีท้ายประกาศฯซึ่งระบุชื่อสารหรือกลุ่มของสาร 

จ�านวน 80 รายการและเงื่อนไขที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องส�าอางได้ เช่น Thioglycolic acid esters เป็นสาร 

ในบัญชีท้ายประกาศฯ ล�าดับที่ 3 อนุญาตให้ใช้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ส�าหรับดัดผมหรือยืดผมเท่านั้น  อัตราส่วนสูงสุด

ที่ให้ใช้คือ 11% (ขณะใช้) ที่ pH 6 - 9.5  

 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางท่ีมีวัตถุที่อาจใช้ไม่เป็นไปตาม 3.1 ให้ถือว่าเป็นเครื่องส�าอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้ 

เป็นส่วนผสมในการผลติเครือ่งส�าอาง เช่น หากมกีารน�า Thioglycolic acid esters ไปใช้เป็นส่วนผสมในผลติภัณฑ์

ส�าหรับดัดขนตาจะถือว่าเป็นเครื่องส�าอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้

 3. เครื่องส�าอางที่ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก  ท้ังนี้ผู ้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาก�าหนด

ความต้องการหรือความจ�าเป็นที่ต้องใช้เครื่องส�าอาง
 
 การเลอืกเครือ่งส�าอาง ต้องมจีดุมุง่หมายในการใช้หรอืความคาดหวงัทีค่ดิว่าจะได้รบัจากการใช้เครือ่งส�าอาง 

ซึ่งมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

 1. ใช้เพื่อให้ร่างกายสะอาด ผิวสะอาด กลิ่นสะอาด ได้แก่

  - ใช้เครื่องส�าอางประเภทครีม โลชั่น โฟม

  - ใช้ครีม โลชั่น ท�าความสะอาดผิว

  - ใช้สบู่ก้อน สบู่เหลว สบู่ผง โฟม เจลอาบน�้า อาบน�้าช�าระล้างผิวกาย

  - ใช้ผ้าเย็น เช็ดผิวเพื่อให้สะอาด และเกิดความรู้สึกสดชื่น

 2. ใช้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกาย ได้แก่

  - น�้ายาบ้วนปาก

  - เครื่องส�าอางระงับเหงื่อ ระงับกลิ่นกาย



PB262

 3. ใช้เพื่อให้สวยงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาเล็บ

 4. ใช้เพื่อประทินผิว ได้แก่ 

  - เครื่องส�าอางที่ใช้ทาผิว

  - บ�ารุงผิว

  - สมานผิว

  - ทาตัวก่อนนอน

  - แป้งฝุ่นโรยตัว

  - แป้งน�้า

 5. ใช้เพื่อให้ร่างกายหอม สดชื่น เช่น น�้าหอม น�้าปรุง

 6. ใช้เพื่อป้องกันผิว ได้แก่ ครีม/ โลชั่นป้องกันผิวแห้งแตก ป้องกันผิวจากแสงแดด

เทคนิคการเลือกซื้อเครื่องส�าอาง

 การเลือกซื้อเครื่องส�าอางนั้น ต้องมีเทคนิคการซื้อเครื่องส�าอางอย่างฉลาดและคุ้มค่า ดังนี้

 1. ซื้อให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย คือ ซื้อเท่าที่ต้องการ หรือที่จ�าเป็นต้องใช้ เพราะจะช่วยให้ประหยัดเงิน 

และช่วยป้องกันไม่ให้มีเครื่องส�าอางเกินความจ�าเป็น การเก็บเครื่องส�าอางไว้นาน ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องส�าอาง

จะมีกลิ่น สี และลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ใช้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นขยะ นอกจากจะเสียเงินแล้ว ยังท�าลายสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเพิ่มขยะโดยไม่จ�าเป็นอีกด้วย

 2. ซื้อโดยไม่หลงเชื่อค�าโฆษณา

 3. ซ้ือตามความเหมาะสมของฐานะและเศรษฐกิจ เน่ืองจากเครื่องส�าอางที่จะต้องซื้อมีมากมายหลาย

ชนิด ทั้งที่จ�าเป็นและไม่จ�าเป็น การเลือกซื้อเครื่องส�าอาง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภายนอก ควรค�านึงถึงความเหมาะสม  

โดยเฉพาะเรื่องราคา โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

  3.1 เครือ่งส�าอางต่างประเทศ มรีาคาสงูมาก เน่ืองจากต้องเสยีภาษนี�าเข้าในอตัราทีส่งูและทัง้ผูผ้ลติ

ในต่างประเทศ และผู้น�าเข้าในประเทศไทย ต่างต้องมีก�าไรในการขาย ราคาขายจึงแพงมาก

  3.2 เครื่องส�าอางบางชนิดราคาสูงเนื่องมาจากความนิยมในยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า

  3.3 เครื่องส�าอางที่ผลิตในประเทศ ปัจจุบันมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ และมีขาย 

หลายระดบัราคา สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสม

  3.4 การที่เครื่องส�าอางมีราคาสูง มิได้หมายความว่า เมื่อใช้แล้วจะไม่แพ้หรือไม่อันตราย เนื่องจาก

การแพ้ หรือใช้ไม่ได้ผลอาจขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
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 4. ซื้อให้เหมาะสมกับผู้ใช้

  4.1 เหมาะกับวัย เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน หรือวัยชรา การเลือกซื้อเครื่องส�าอา 

ต้องค�านงึถึงวยัของผูใ้ช้ด้วย เพราะสภาพผวิ ความต้านทานของผวิ และความจ�าเป็นของผูใ้ช้แต่ละวยัไม่เหมอืนกนั

  4.2 เหมาะสมกับผิวของผู้ใช้ หรือลักษณะของผู้ใช้ เน่ืองจากปัจจุบันเครื่องส�าอางหลายชนิด 

ที่ผลิตออกมาจ�าหน่าย ส�าหรับผิวหรือลักษณะของผู้ใช้แต่ละแบบ เช่น ส�าหรับผิวแห้ง ผิวมัน ส�าหรับผมแห้ง  

ผมธรรมดา หรือผมมัน เป็นต้น

 5. ซื้อจากแหล่งจ�าหน่ายที่น่าเชื่อถือ การซื้อควรซื้อจากแหล่งจ�าหน่ายที่มีที่อยู่หรือหลักแหล่งที่แน่นอน 

เนื่องจากหากใช้แล้วเกิดปัญหาก็สามารถจะกลับไปตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้

 6. ซื้อเครื่องส�าอางที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน กฎหมายของเครื่องส�าอาง มุ่งเน้นที่จะให้ผู้รับบริการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเครื่องส�าอาง จึงมีข้อบังคับว่า เครื่องส�าอางทุกประเภททุกชิ้นจะต้องมีฉลาก 

ที่มีข้อความเป็นภาษาไทย ตามที่ก�าหนดไว้ของเครื่องส�าอางแต่ละประเภท

 ข้อสังเกตในเรื่องฉลากภาษาไทย

 เครื่องส�าอางที่มีฉลากภาษาไทยต้อง แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การแจ้งชื่อ และที่อยู่ผู้ผลิตอย่างชัดเจน อาจเป็นเครื่องชี้วัดได้ในระดับหนึ่งว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์ใจ 

และจริงใจต่อผู้ใช้ สามารถตรวจสอบจากแหล่งผลิตได้ การพิจารณาเครื่องส�าอางที่มีฉลากภาษาไทย ต้องมีสาระ

ส�าคัญต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 1. วัน เดือน ปี ที่ผลิต ซึ่งกฎหมายบังคับว่า เครื่องส�าอางทุกชนิด ทุกชิ้น ต้องแสดง เดือน ปี ที่ผลิต 

ไว้ที่ฉลาก ในส่วนนี้ผู้ซื้อจะพิจารณาได้ว่า เครื่องส�าอางนั้นเก่าเกินไปหรือไม่

 2. วนั เดอืน ปี ทีห่มดอายุ ส�าหรับเครือ่งส�าอางบางชนิด ได้แก่ น�า้ยาโกรกผม หรอืน�า้ยาผสมของผลติภณัฑ์

ย้อมผมที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เมื่อครบก�าหนดวันหมดอายุแล้วประสิทธิภาพจะหมดไปด้วย

 การพิจารณาลักษณะ และภาชนะบรรจุของเครื่องส�าอาง

 ลักษณะของเครื่องส�าอางที่บรรจุอยู่ภายในภาชนะ ให้สังเกตในเร่ืองของสี กลิ่น การแยกชั้น หรือ  

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี เช่น เก็บไว้นานจนปริมาณในขวดลดลงจนเห็นได้ชัด

 ภาชนะบรรจุ คือ วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุ หรือหุ้มห่อเครื่องส�าอาง โดยเฉพาะในการซื้อ จะต้องพิจารณาว่า

ภาชนะบรรจุอยู่ในลักษณะที่ดีเหมาะสม ปลอดภัย ไม่แตก รั่ว ร้าว และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
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 การน�าเครื่องส�าอางไปใช้

 เมื่อเลือกซื้อเครื่องส�าอางไปแล้ว ก่อนที่จะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยมีแนวทางที่ควรปฏิบัติ 

ดังนี้

 1. อ่านฉลากก่อนใช ้  การอ่านฉลากก่อนใช้จะท�าให้ทราบได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้น คืออะไร และใช้เพื่ออะไร 

สาระส�าคัญในการอ่านฉลากก่อนใช้ คือ วิธีใช้ ข้อควรระวัง หรือ ค�าเตือน ซึ่งบางครั้งอาจแสดงไว้ที่ฉลาก กล่อง 

หรือด้านในของกล่อง ใบแทรก หรือเอกสารก�ากับเครื่องส�าอาง จะต้องอ่านอย่างละเอียด อ่านให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจ 

ต้องสอบถามผู้รู้หรือผู้ขายให้เข้าใจ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใช้  วิธีที่แสดงไว้ที่ฉลาก หรือกล่อง หรือใบแทรก หรือเอกสารก�ากับเครื่องส�าอาง ถือว่า

เป็นวิธีใช้ที่เหมาะสมส�าหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ควรเชื่อค�าบอกเล่า เนื่องจากอาจไม่ได้ผล หรือใช้แล้วไม่ปลอดภัย

 3. ระมัดระวังตามข้อควรระวังหรือค�าเตือนที่แจ้งไว้

 4. อ่านค�าเตือน หรือข้อควรระวังที่แสดงไว้ที่ผลิตภัณฑ์นั้น

 ผลจากการใช้เครื่องส�าอาง

 เมือ่ได้ใช้เครือ่งส�าอางชนิดใดชนิดหน่ึงแล้ว ผูใ้ช้ควรจะต้องพจิารณาผลที่ได้จากการใช้ว่าคุม้ค่า หรอืสญูเปล่า

เพียงใด ดังนี้

 1. หากใช้แล้วได้ผลตามที่ต้องการ ไม่เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองก็สมควรที่จะซื้อใช้ต่อไป

 2. ใช้แล้วไม่ได้ผล ถงึแม้ว่าจะไม่ก่อให้เกดิอาการแพ้ หรอืระคายเคอืงกต็าม สมควรเลกิใช้ และหากพิจารณา

แล้วว่าน่าจะเป็นการโฆษณาสรรพคุณเป็นเท็จหรือเกินจริง ก็ควรบอกกันต่อๆ ไปเพื่อมิให้มีผู้ถูกหลอกลวงมากขึ้น 

หรืออาจแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อติดตามตรวจสอบต่อไป

 3. ใช้แล้วเกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง  ในกรณีที่ใช้แล้วเกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง ให้หยุดใช้  

หากอาการแพ้ไม่รุนแรง เมื่อหยุดใช้จะหายเองได้ แต่หากอาการแพ้รุนแรง ควรพบแพทย์ เพ่ือแก้ไข บรรเทา  

หรือรักษาอาการแพ้นั้น หากใช้เครื่องส�าอางชนิดใดแล้วเกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง ให้เลิกใช้

 4. มีปัญหาสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ใช้แล้วไม่ได้ผล หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรืออาการแพ้ 

หรือมีปัญหาน่าสงสัยว่า อาจเป็นเครื่องส�าอางผิดกฎหมาย หรืออาจมีอันตราย หรือไม่น่าปลอดภัย ควรสอบถาม 

หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป
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อันตรายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

 อันตรายรวมทั้งอาการอันไม่พึงปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการไม่ต้องการ แต่ในบางครั้ง อาจเกิดอาการ

อันไม่พึงประสงค์ขึ้น บางครั้งสามารถมองเห็นและป้องกันได้ สาเหตุของอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์มี 3 ทาง คือ

 1. อันตรายที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสาเหตุแรกที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้  

ตัวอย่างเช่น

  1.1 จากประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พวกเครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ ซึ่งมีส่วนผสมของสาร

ที่อาจเป็นอันตรายได้ 

  1.2 จากความรับผิดชอบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

   1.2.1 เครื่องส�าอางที่ออกมาจ�าหน่าย โดยไม่มีข้อความฉลากเป็นภาษาไทย หรือม ี

ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่กฎหมายบังคับว่า เครื่องส�าอางทุกชนิดต้องมีวัน เดือน ปี ที่ผลิต  

หากไม่มีปรากฏอยู่ ก็สรุปได้ว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความจริงใจที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

   1.2.2 ส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม ใช้ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม อาจท�าให้ไม่มีคุณภาพ 

ตามที่อ้าง หรือใช้สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือใช้สารบางชนิด แล้วอ้างสรรพคุณทางยา ให้ตั้งข้อสังเกตว่า 

หากสรรพคุณที่เข้าข่ายยา นอกจากจะไม่จัดเป็นเครื่องส�าอางแล้ว ควรจัดเป็นยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจมีอันตราย

ต่อผู้บริโภคได้

   1.2.3 กรรมวิธีการผลิตไม่เหมาะสม ซึ่งเรื่องน้ีกระทรวงสาธารณสุขโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดท�าโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องส�าอางในประเทศ โดยมุ่งเน้น 

ที่จะพัฒนาโรงงานผลิตเครื่องส�าอางให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

  1.3 จากความเสื่อมสภาพ กรณีของเครื่องส�าอางเสื่อมสภาพ อาจเนื่องมาจากเป็นเครื่องส�าอาง

เก่าที่ผลิตมานานแล้ว หรือบางผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เน่ืองจากหมดอายุ เมื่อเสื่อมสภาพแล้วจะท�าให้สรรพคุณ  

หรือคุณสมบัติของสารส่วนผสมจะเปลี่ยนไป ในบางครั้ง นอกจากจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายด้วย

  นอกจากนี้การเสื่อมสภาพของเครื่องส�าอาง อาจเกิดจากภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม แตก รั่ว ร้าว 

หรอือาจเนือ่งมาจากการเกบ็รกัษาท่ีไม่เหมาะสม เช่น เคร่ืองส�าอางท่ีมีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซึง่ต้องเกบ็ไว้ในทีเ่ย็น 

แต่น�าไปเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเป็นต้น

  1.4 ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย  ได้แก่ เครื่องส�าอางที่ลักลอบผลิต/จ�าหน่าย โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน

หรือไม่ได้ท�าการแจ้งรายละเอียด เครื่องส�าอางที่ลักลอบน�าเข้ามาจ�าหน่าย เครื่องส�าอางทุกชนิดท่ีไม่แสดง 

ฉลากภาษาไทย ถือว่าเป็นเคร่ืองส�าอางที่ผิดกฎหมายมีแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ไขได้ คือ ต้องไม่ซื้อ  

เมื่อของผิดกฎหมายขายไม่ได้ ก็จะเหลือแต่ของถูกกฎหมาย
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 2. อันตรายจากการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เพื่อท�าความสะอาด และส่งเสริม 

ให้เกิดความสวยงาม ผูใ้ช้มกัจะคาดหวงัถงึผลที่ได้มากกว่าผลทีเ่สยี หรอือนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ และคดิว่าเป็นผลติภณัฑ์

ท่ีท�าให้ร่างกายสะอาดมากขึ้น หรือสวยงามมากขึ้น จึงไม่น่าที่จะมีอันตรายแต่อย่างใด โดยข้อเท็จจริงแล้ว 

สารส่วนผสมในเคร่ืองส�าอางส่วนใหญ่เป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด ดังน้ัน โอกาสที่จะเกิดอันตราย 

ย่อมเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้

  2.1 การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างผิดวิธ ีอาจเกิดขึ้นได้จาก

   2.1.1 เป็นเคร่ืองส�าอางท่ีไม่มีฉลากภาษาไทย มีแต่ภาษาต่างประเทศ ถึงแม้ว่าบางครั้ง 

จะอ่านออกได้บ้าง แต่ความเข้าใจในวิธีการใช้อาจไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาดได้ ท�าให้ใช้ผิดวิธี ตรงกันข้าม  

หากเป็นภาษาไทย ย่อมเข้าใจได้ถกูต้อง และสมบรูณ์ครบถ้วน แนวทางแก้ไข คอื ซ้ือเครือ่งส�าอางทีม่ฉีลากภาษาไทย

ครบถ้วน

   2.1.2 วิธีใช้เครื่องส�าอางไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น แป้งฝุ่นโรยตัวส�าหรับเด็ก คนส่วนใหญ่

มกัจะโรยแป้งฝุน่ลงบนตวัเดก็ ซ่ึงไม่ถกูต้อง เนือ่งจากท�าให้เดก็สดูผงแป้งเข้าไปในปอด หากเกดิขึน้เป็นเวลานานๆ  

จะเป็นอันตรายต่อปอด วิธีที่ถูกต้อง คือ เทแป้งลงบนฝ่ามือ แล้วจึงค่อย ๆ ทาลงบนตัวเด็ก

  2.2 ไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค�าเตือน หรือข้อควรระวัง อันตรายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้   

ค�าเตือน หรือข้อควรระวังนั้น มักเกิดจากการไม่อ่านฉลาก หรืออ่านอย่างไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช ้

ตามความเข้าใจของตนเอง หรือจากค�าบอกเล่าของผู้ที่ไม่รู้จริงดังนี้

   2.2.1 เครื่องส�าอางหลายชนิด ก�าหนดว่าควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทดสอบตามวิธี

การทดสอบในฉลากหรือเอกสารก�ากับเครื่องส�าอาง 

   2.2.2 ใช้มากเกินไป อาจใช้ปริมาณมากหรือใช้บ่อยเกินไป ปริมาณเครื่องส�าอางที่สัมผัส

กับผิวก็มากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะแพ้ หรือระคายเคืองจะมากยิ่งขึ้น

   2.2.3 ใช้ผิดเวลา เช่น เครื่องส�าอางบางชนิดระบุวิธีใช้ ให้ใช้ทาก่อนนอนตอนกลางคืน 

เพือ่หลกีเลีย่งการระคายเคอืงเมือ่ถกูแสงแดด หากใช้ในเวลากลางวนั เม่ือถกูแสงแดด อาจท�าให้เกดิการแพ้ระคายเคอืงได้

   2.2.3 เครือ่งส�าอางทีม่กีารแสดงค�าเตอืน หรอืข้อควรระวงัไว้ทีฉ่ลาก แสดงว่าเครือ่งส�าอางนัน้ 

อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากไม่ระมัดระวัง ตัวอย่างค�าเตือนในการใช้ เช่น ระวังอย่าให้เข้าตา ห้ามใช้เมื่อเป็น 

โรคผิวหนัง เป็นต้น

  2.3 อันตรายเนื่องมาจากตัวผู้ใช้ในบางคร้ัง เครื่องส�าอางชนิดเดียวกัน บางคนใช้แล้วแพ้  

แต่บางคนใช้ได้โดยไม่มีอาการแพ้ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสรีรวิทยาของแต่ละบุคคล การเกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง 

จงึเป็นการเกิดเฉพาะบคุคล แต่ละคนจะแพ้ส่วนผสมที่ไม่เหมอืนกนั บางครัง้ดเูหมอืนว่าไม่น่าจะท�าให้เกดิอาการแพ้ 

เช่น น�้าหอม ก็อาจแพ้ได้ เป็นต้น
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 การเกิดอาการแพ้ของผู้ใช้เครื่องส�าอางนั้น มีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่

 1. วัย พบว่าในเด็ก แพ้ได้ง่าย และเกิดมากกว่าผู้ใหญ่

 2. ต�าแหน่งของผิวหนัง บริเวณผิวหนังที่บางจะเกิดอาการแพ้ได้มากกว่าบริเวณที่ผิวหนา เช่น ผิวบริเวณ

รอบดวงตา หรือริมฝีปาก จะเกิดอาการแพ้ได้ง่ายกว่าผิวส่วนอื่น

 3. เหงื่อ คนที่เหงื่อออกมาก เหงื่ออาจช่วยให้สารแพ้ที่ละลายน�้าได้ละลายในเหงื่อ แล้วผ่านเข้าผิวได้ดีขึ้น 

เป็นผลให้แพ้มากขึ้น

 4. ความมันของผิว น�้ามันที่ผิว อาจช่วยให้สารแพ้ที่ละลายได้ดีในน�้ามัน ผ่านเข้าผิวได้ดีขึ้น เป็นผลให้แพ้

มากขึ้น

 วิธีการทดสอบความปลอดภัยก่อนใช้เครื่องส�าอาง

 วิธีการทดสอบความปลอดภัยจากเครื่องส�าอาง (Patch Test) คือการน�าเครื่องส�าอางทาบนผิวบริเวณ 

ที่บอบบางที่นิยมมี 2 แห่งคือ บริเวณท้องแขน และหลังใบหู ทาทิ้งไว้สักครู่ หากแพ้เครื่องส�าอางผิวจะแสดงอาการ

เหล่านี้คือ มีอาการคัน ระคายเคือง เกิดผื่นแดง หรือรุนแรงมากก็จะเป็นตุ่มมีน�้าใสๆอยู่ข้างใน ปวดแสบปวดร้อน

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับผิวหน้า ได้แก่ 

 - ผลิตภัณฑ์ล้างท�าความสะอาดผิวหน้า 

 - ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า

 - ผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า

 - ผลิตภัณฑ์นวดผิวหน้า

 - ผลิตภัณฑ์พอกหน้า 

 - ผลิตภัณฑ์บ�ารุงรอบดวงตา

 - ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับผิวกาย 

ได้แก่

 - ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย

 - ผลิตภัณฑ์นวดผิวกาย 

 - ผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย

 - ผลิตภัณฑ์แช่อาบผิวกาย

 - ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย

 - ผลิตภัณฑ์ส�าหรับมือ เท้า และเล็บ
ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับผิวหน้า

ที่มา : http://www.celebscoop.co.uk/exclusive-scoops/

top-5-facial-treatments/04602/

Retrieved November 22, 2013
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เครื่องมือและอุปกรณ์

 เครื่องมือ หมายถึงเครื่องที่น�ามาใช้งานในสปาเพื่อการท�าทรีทเม้นท์และบริการให้กับลูกค้า

 อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่น�ามาตกแต่งหรือน�ามาช่วยเสริมการท�างานในสปาและการใช้เครื่องมือเพื่อท�าให ้

การบริการเกิดผลสมบูรณ์ที่สุด

 เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ (Electrical equipment)  

มมีากมายหลายชนิดโดยสร้างขึน้มาเพือ่ตอบสนองความต้องการของธรุกจิทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ เพือ่ความสะดวก

ในการใช้งาน ดังน้ันในการที่จะตัดสินใจว่าจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างในสถานประกอบการสปา  

ต้องอาศัยหลักการในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและชาญฉลาดโดยต้องค�านึงถึง งบประมาณ ประเภทหรือชนิด 

ของสปา รูปแบบการตกแต่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท�าเลที่ตั้ง ขนาดของสถานประกอบการสปา และปัจจัยอื่นๆ 

เป็นส่วนประกอบช่วยในการตัดสินใจ เช่น

  - ใช้ที่ไหน มีวิธีการใช้งานอย่างไร

  - ใช้แล้วจะเก็บที่ไหน เก็บอย่างไร จะตั้งโชว์หรือเก็บไว้ในตู้ มีพื้นที่เก็บขนาดไหน

  - เม่ือซื้อแบบเครื่องเดียวที่มีครบทุกการใช้งาน หากส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหรือช�ารุดไป ก็จะไม่มี

เครื่องไว้ใช้งานเมื่อส่งไปซ่อม

  - น�้าหนัก  หนัก-เบา เคลื่อนย้ายสะดวก   การใช้งานคล่องตัวหรือไม่

  - อายุการใช้งาน  เมื่อไหร่ต้องซ่อม ราคาซ่อมแต่ละครั้ง ระยะเวลาซ่อม

  - มีการอบรมการใช้งานให้หรือไม่ ถ้ามีต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่  สถานที่อบรมที่ไหน  

  - การบริการหลังการขาย 

  - คู่มือการใช้งาน

  - เมื่อซื้อเครื่องมือไฟฟ้ามาจากต่างประเทศต้องตรวจเช็คระบบไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กว่าสามารถใช้

งานในประเทศเราได้หรือไม่

 ข้อควรระวังในการใช้งานกับเคร่ืองมือไฟฟ้า (Safety precautions to be observed when using 

electrical equipment)

  1. มีการดูแล บ�ารุงรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องสม�่าเสมอ

  2. มีการจัดวางไว้อย่างมั่นคง แข็งแรง

  3. ไม่เก็บหรือวางไว้ใกล้กับน�้าหรือของเหลว 

  4. ไม่สัมผัสกับเครื่องในขณะที่มือเปียก

  5. ส�ารวจปลั๊ก ขั้วหลอดไฟ ต้องไม่ฉีกขาด
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  6. จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย จะได้ไม่สดุด

  7. ตรวจสอบการใช้งานให้เครื่องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ช�ารุดอย่างสม�่าเสมอ 

  8. ไม่ให้ลูกค้าแตะหรือสัมผัสกับเครื่องตามล�าพัง ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานเท่านั้น

  9. มีการทดสอบการใช้งานและอธิบายขั้นตอนการท�างานให้ลูกค้าทราบก่อน

  10. ส�าหรับลูกค้าที่มีผิวแพ้ง่ายต้องทดสอบการใช้งานกับผิวก่อนลงมือท�าทรีทเม้นท์ทุกครั้ง

ตัวอย่างเครื่องมือส�าหรับใช้งานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

 ตู้อบฆ่าเชื้อ (Sterilizer) 

 ใช้ส�าหรับอบฆ่าเชื้อท�าให้อุปกรณ์และ

เครื่องมือปลอดเชื้อเมื่อน�ามาใช้งาน

 ตู้อบผ้าร้อน (Hot Towel Cabbies) 

 ใช้ท�าผ้าร้อน/ผ้าอุ่น

ภาพที่ 3 ตู้อบผ้าร้อน (Hot Towel Cabbies)

ที่มา : http://www.purespadirect.com/Towel-Warmers-Hot-Towel-Cabi-s/1889.htm

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่ 2  ตู้อบฆ่าเชื้อ (Sterilizer)

ที่มา : http://www.sentiospa.com/tag/uv-sterilizer/

Retrieved November 22, 2013



PB270

 ตู้อบเซาน่า (Sauna) การอบเซาน่าเป็นการอบแห้งในห้องเซาน่า ใช้เทคนิคบ�าบัดด้วยความร้อนอากาศ 

ในห้องเซาน่าจะร้อนและแห้ง 

 ตู้อบไอน�้า (Steam) การอบไอน�้าเป็นการบ�าบัด

ด้วยความร้อนแบบเปียก ให้ความชุ่มช้ืนแก่ร่างกาย  

จะมีความชื้นสูงมากจนเหงื่อไม่สามารถระเหยได้ขณะที ่

อบไอน�้าอยู่ ร่างกายจึงไม่สามารถระบายความร้อนออกมา

ในเวลานัน้เพือ่ให้ร่างกายเย็นลงได้ แต่หลงัการท�าทรีทเม้นท์ 

จะท�าให้เหง่ือออกมาก เครือ่งอบไอน�า้ (Steam treatment) 

มี 2 แบบ คือ แบบตู้อบ (Steam cabinet) และแบบ 

ห้องอบ (Steam room)

ภาพที่  6  Steam room

ที่มา : http://www.thebathingplace.com/gallery/album/view/id/34

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่  5  Steam cabinet

ที่มา : http://murrieta.olx.com/steam-sauna

-cabinet-w-ozone-system-iid-848615 

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่ 4  ตู้อบเซาน่า (Sauna)  

ที่มา : http://www.hypevilla.com/sauna-room/sauna-room-home-decors-2

Retrieved November 22, 2013
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 ไฮโดรเธราพี (Hydrotherapy Tubs & Whirlpool) อ่างใช้ส�าหรับแช่ตัวในน�้า มีชื่อเรียกหลายชื่อขึ้นอยู่

กับประเภทการใช้งาน เช่น 

  - Hydrotherapy: general term for treatment using water.

  - Balneotherapy: treatments using tap water.   

  - Thalassotherapy: treatments using sea water and sea water products.

  - Thermaltherapy: treatments using hot spring mineral water or and therma blanket.

  - Algotherapy: treatments using algae.

  - Vichy Showers Light, rain like shower
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 ผ้าห่มไฟฟ้า/ผ้าห่มความร้อน (Thermal Blanket)  

ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกับการพอกเพื่อช่วยในการขับ

ของเสยีออกจากร่างกายได้ดย่ิีงขึน้หรอืช่วยให้ผลติภัณฑ์

บ�ารุงผิวท�างานได้ดีขึ้น หรือช่วยท�าให้ลูกค้า

เกิดความอบอุ่นขณะรับบริการ

ภาพที่  7  ผ้าห่มไฟฟ้า/ผ้าห่มความร้อน (Thermal Blanket)

ที่มา : http://www.spamdi.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1164

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่  8  เครื่องตรวจสภาพผิวหน้า (Magnifying Lamp) 

ที่มา : http://www.thelashop.com/5x-diopter-facial-magnifying-lamp-magnifier-spa-salon.html

Retrieved November 22, 2013

 เครื่องตรวจสภาพผิวหน้า (Magnifying Lamp) 

 ใช้ในการวิเคราะห์สภาพผิวหน้า แว่นขยายช่วยในการท�าให้

มองเห็นสภาพผิวได้ละเอียดและชัดเจน



273273

 เครือ่งอบไอน�า้หน้า (Steamer/ Vapouriser) ช่วยท�าให้ 

เซลผิวอ่อนตัวลง ขยายรูขุมขนให้กว้าง ท�าให้ง่ายต่อการขจัด 

สิ่งสกปรกที่ อุดตันใต ้ผิว และบางชนิดสามารถผลิตโอโซน 

ช่วยในการท�าลายเชื้อโรคบนผิวหนังด้วย 

 หม้อนึ่งและลูกประคบ ใช้ส�าหรับ 

การประคบเพ่ือคลายกล้ามเนื้อส�าหรับเทคนิค 

การนวดของไทยแบบโบราณ

ภาพที่ 10 ลูกประคบ

ที่มา : http://www.vgnew.com/Home/Freelance-2.aspx?SubID=9&SGroupID=173

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่  9  เครื่องอบไอน�้าหน้า (Steamer/ Vapouriser)

ที่มา : http://www.ebay.com/bhp/professional-facial-steamer

Retrieved November 22, 2013
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ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา ได้แก่ เสื้อคลุม ผ้าขนหนู ที่คาดผม รองเท้าแตะ แปรงพอกหน้า ส�าลี ภาชนะ

ส�าหรับแบ่งผลิตภัณฑ์ฯลฯ

 เตียงนวด (Massage bed) ใช้ส�าหรับการนวด

ประเภทต่างๆ เช่นการนวดหน้า การนวดน�า้มนั การนวดไทย 

ลักษณะของเตียงจะมีความกว้าง ความยาวแตกต่างกัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

ภาพที่  12  เตียงนวด (Massage bed)

ที่มา : http://www.wellma.org/wellma_therapy_mechanised.html

Retrieved November 22, 2013

ภาพที่  11 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา
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การดูแลและการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา
 

 ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เครือ่งมอื และอปุกรณ์ที่ใช้ในสปา ต้องมกีารจดัการ การเกบ็รกัษา การท�าความสะอาด 

การดูแลด้านความปลอดภยั และสขุอนามยัของผูป้ฏบิตังิานให้ถกูสขุลกัษณะ ต้องได้รบัการดแูล และท�าความสะอาด

อย่างดี เพราะเชื้อโรคบางชนิดอาจติดต่อจากลูกค้าคนหนึ่งไปสู่ลูกค้าอีกคนหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นการท�าความสะอาด

เครื่องมือ เครื่องใช้จึงถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ผู ้รับบริการ ดังนั้น  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงานการดูแลรักษาความ

สะอาดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์เป็นอย่างดี ดังนี้

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

 1. มีห้องจัดเก็บที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ไม่โดนความร้อน ไม่ถูกแสงแดด

 2. มีภาชนะห่อหุ้มที่มิดชิด และไม่มีช่องทางให้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคสามารถเข้าไปปนเปื้อนได้

 3. มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีการแยกประเภทให้ถูกต้อง

 4. เครื่องส�าอางที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษควรมีเอกสารติดก�ากับให้ชัดเจน

 5. เช็ดท�าความสะอาดขวด ภาชนะที่บรรจุให้สะอาดหลังการใช้งานในแต่ละครั้ง

 6. เครือ่งส�าอางทีม่กีารแบ่งมาใช้บรกิารลกูค้าในแต่ละราย เมือ่เหลอืจากการใช้งานไม่ควรน�ามาใช้กบัลกูค้า

คนต่อไป

 7. หมั่นสังเกตเครื่องส�าอางที่หมดอายุ  เมื่อพบไม่ควรน�ามาใช้งาน

 เครื่องมือและอุปกรณ์-ประเภทโลหะ พลาสติก ไม้ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

 1. การท�าให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด คือต้องน�ามาเช็ดหรือล้างท�าความสะอาดหลังจากการให้บริการ 

แก่ลูกค้าในแต่ละรายและเมื่อเสร็จงานในแต่ละวัน 

 2. ประเภทโลหะ ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ช�ารุด หรือข้ึนสนิม มีการท�าความสะอาด และท�าลายเชื้อโรค 

ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70 % แช่นาน 30 นาที หรืออบในตู้อบฆ่าเชื้อโรค หลังการใช้งานในลูกค้าแต่ละคน

 3. ประเภทพลาสติก ให้ท�าความสะอาด ด้วยการล้างด้วยน�้ายาชะล้างเพื่อขจัดคราบสกปรก และไขมัน 

ที่ติดอยู่และแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์ 70 % จากนั้นน�าไปผึ่งให้แห้งก่อนน�ามาใช้บริการ

 4. ประเภทไม้ หลังเช็ด ล้างท�าความสะอาดแล้ว ควรน�าไปผึ่งแดงให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา

และการหมักหมมของเชื้อโรค
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 5. ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องอยู่สภาพดี มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่ให้พันกับอุปกรณ์อื่น สายไฟ 

เป็นฉนวน 2 ชั้น สายไฟต้องไม่มีรอยฉีกขาด มีการตรวจสายไฟ ปลั๊กไฟเป็นประจ�า และมีการจัดเก็บที่สะดวก 

ต่อการใช้งาน

 เครื่องมือและอุปกรณ์-ประเภทผ้า

 1. ผ้าขนหนูส�าหรับลูกค้าต้องสะอาด มีจ�านวนเพียงพอ ส�าหรับลูกค้าที่มารับบริการ ใช้ครั้งเดียว 

ต่อผู้รับบริการ 1 คน มีตะกร้าจัดเก็บผ้าที่ใช้แล้ว  หลังการใช้งานต้องท�าความสะอาดทุกครั้ง เมื่อผึ่งให้แห้งแล้ว  

ต้องเก็บในที่สะอาด มิดชิด เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองต่าง ๆ ปนเปื้อนผ้าที่สะอาดแล้ว  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผ้าท่ีไม่ได้ท�าความสะอาดอาจเป็นสาเหตทุ�าให้เกดิการตดิต่อของเชือ้โรคจากลกูค้าคนหนึง่ไปสูล่กูค้า

อีกคนหนึ่งได้ สิ่งส�าคัญที่ต้องระวังคือไม่ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 2. เครื่องแบบส�าหรับลูกค้าเช่น เสื้อคลุม ชุดนวด ต้องจัดให้มีใช้เฉพาะคน หลังจากใช้แล้ว ต้องน�าไป 

ท�าความสะอาด

 3. เครื่องแบบส�าหรับพนักงานต้องไม่ใช้ปะปนกันและจัดให้มีอย่างน้อย 3 ชุด ต่อพนักงาน 1 คน

 4. ผ้าปิดปากและจมกู ส�าหรบัการท�างานทีม่กีารหายใจใกล้ลกูค้า ไม่ใช้ปะปนกนั ซกัท�าความสะอาดทกุครัง้ 

ภายหลังการใช้งานในแต่ละวัน

การจัดการด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา

 1. มกีารจัดวางผลติภณัฑ์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะดวกต่อการใช้งานและการบรกิาร 

 2. เครื่องส�าอาง น�้ายา และสารเคมีต่าง ๆ  ต้องจัดวางเป็นระเบียบตามประเภท โดยให้สะดวกต่อการใช้ 

และเก็บในที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 3. ต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต

 4. มป้ีายแสดง เตอืนให้ทราบบนตวัผลติภณัฑ์ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ให้ชดัเจน ถงึข้อควรระวงัและอนัตราย

ที่อาจเกิดขึ้นได้

 5. มีเอกสารแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชัดเจน

 6. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ

 7. ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพทางกายของลูกค้าทุกครั้งก่อนการท�างาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพ ้

ในเครื่องส�าอาง ไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ
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 8. เครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทอบไอน�้าและอบความร้อนต้องมีนาฬิกาบอกเวลาการใช้งาน เครื่องมือวัด

อุณหภูมิและเครื่องตัดไฟอัตโนมัติก�ากับอยู่ด้วย

 9. มีเคร่ืองมือปฐมพยาบาลท่ีจ�าเป็น เช่น ยาสามัญประจ�าบ้าน ส�าล ีผ้าพันแผล ยาเหลอืง ยาแดง พลาสเตอร์

 10. พื้นที่นั่งรอเข้ารับบริการ ต้องสะอาด มั่นคง และแข็งแรง  พื้นที่ที่มีการลื่นหกล้มได้ง่ายต้องมีป้ายติด

แจ้งให้เห็นชัดเจน

 11. มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงและตรวจสอบวันหมดอายุสม�่าเสมอ

มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment)
*เกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ,สบส   

 เพื่อให้สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จัดหาผลิตภัณฑ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ดีมีคุณภาพไว้ส�าหรับ

บริการผู้มารับบริการ จึงจัดให้มีมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้

 1. ผลติภณัฑ์ที่ใช้หรอืมีไว้จ�าหน่ายต้องไม่มีการโฆษณาคณุภาพเป็นเทจ็หรอืเกนิความเป็นจรงิอนัอาจท�าให้

หลงเชื่อหรือส�าคัญผิดในคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 2. ผลติภณัฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จ�าหน่ายต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองจากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยาหรือกฎหมายก�าหนด หรอืระบแุหล่งผลิตทีช่ดัเจน ส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีผลติและน�าเข้าจากต่างประเทศจะต้อง

มีหนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer) หรือหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale)   

 3. ผลติภณัฑ์ท่ีใช้หรอืมีไว้จ�าหน่ายโดยสถานประกอบการสปาเป็นผูผ้ลติต้องมกีระบวนการควบคุมคุณภาพ

และการผลิตและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ และถ้าน�าเข้าจากต่างประเทศมีการให้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารที่รับรองจากต่างประเทศ

 4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จ�าหน่ายต้องมีคุณภาพปลอดภัย และมีหลักประกันแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กรณีเกิด

ปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Liability)

 5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จ�าหน่ายต้องมีฉลากที่มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด    

รวมทัง้ระบบการควบคุมก�ากบัในเร่ืองวันหมดอายผุลติภณัฑ์ โดยอาจเป็นในรปูแบบ Computerized หรอื Manual    

 6. มีระบบการควบคุมปริมาณส�ารองของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยอาจเป็นในรูปแบบ Computerized 

หรือ Manual     
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 7 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือมีไว้จ�าหน่ายต้องได้รับการบรรจุอยู่ในภาชนะที่ถูกต้องเหมาะสม มีการจัดเก็บอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมและการจัดการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

 8. มีการดูแลรักษาความสะอาดในส่วนของเครื่องมือ  อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องสม�่าเสมอ 

ตามมาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานมีผู้มีความรู้ดูแลและให้ข้อมูลทีมงานในการเก็บและน�าไปใช้         

 9. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ เช่นซาวน่า สระว่ายน�้า เครื่องออกก�าลังกาย เป็นต้น 

 10. มีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม�่าเสมอ

 ในการทีจ่ะตดัสนิใจว่าจ�าเป็นต้องมผีลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เครือ่งมอืและอปุกรณ์อะไรบ้างในสถานประกอบ

การสปาเพื่อสุขภาพ ต้องอาศัยหลักการในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและชาญฉลาดโดยต้องค�านึงถึง งบประมาณ 

ประเภทหรอืชนดิของสปา รปูแบบการตกแต่ง กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ท�าเลทีต่ัง้ ขนาดของสถานประกอบการสปา และ

ปัจจัยอ่ืนๆเป็นส่วนประกอบช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
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ความเป็นมาเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

 แต่เดมิสงัคมไทยจะมกีจิการอาบ อบ นวด เป็นสถานท่ีพักผ่อน นวดเพ่ือการผ่อนคลาย

ความเครยีด หรือสถานเรงิรมย์ ซึง่ลกัษณะของกจิการจะมีความหมิน่เหม่ไปในทางอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเฉพาะการค้าประเวณี  

การหลอกลวงหน่วงเหน่ียวกักขังเด็กหรือสตรี รัฐจึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมดูแล โดยอาศัย

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการอาบ อบ นวด ต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่และถูกควบคุมดูแลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

 และเน่ืองจากกิจการอาบ อบ นวด ดังกล่าวนี้ มีลักษณะของการประกอบกิจการ 

ที่ต้องใช้สถานที่ที่เป็นห้องเล็กๆ มีการใช้อุปกรณ์ ผ้าเช็ดตัว น�้าใช้ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการดูแล

ด้านการสุขาภิบาล (คือ ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ) มีการระบายอากาศและแสงสว่าง 

ที่เพียงพอ มีการก�าจัดขยะมูลฝอย และระบบการก�าจัดน�้าเสีย รวมทั้งกลิ่นเหม็นอับ เป็นต้น  

กระทรวงสาธารณสขุจงึจ�าเป็นต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ เพือ่การควบคมุดแูลด้าน

สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ โดยเรียกว่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้ังน้ี  

การควบคุมดูแลได้กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

และมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล และผู้ประกอบกิจการฯต้องขอรับใบอนุญาต 

จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ก่อนประกอบการ นอกจากนี ้ ยังมกีารประกอบกจิการสถานทีอ่าบน�า้ 

อบไอน�้า อบสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบกิจการเล็กๆ ที่มีอยู่ร้านเสริมสวย 

ตามตึกแถว หรือสถานที่อาบน�้าตามชายหาดชายทะเล เป็นต้น ซึ่งกิจการเหล่านี้ ก็จะถูกดูแล

ในลักษณะของกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่นเดียวกัน

13 กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
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 ต่อมาในสงัคมไทยได้มกีระแสการดแูลสขุภาพแบบองค์รวมในแนวธรรมชาตบิ�าบดั ก�าลงัเป็นทีน่ยิมโดยทัว่ไป 

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่จะส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพของเอเชีย ซึ่งกระทรวง

สาธารณสขุได้สานต่อนโยบายดงักล่าวโดยก�าหนดกลยทุธ์ในการพัฒนาเป็น 3 กลุม่ได้แก่ บรกิารทางการแพทย์ บรกิาร

ส่งเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในกลยุทธ์ข้างต้น 

และโดยที่การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพมีการประยุกต์เอาเรื่องการอาบน�้า อบสมุนไพร อบไอน�้า การนวด และ

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ มาประกอบกันในการให้บริการ หรือบางแห่งก็น�าเอารูปแบบการบริการสปา

จากต่างประเทศมาให้บริการ และเนื่องจากลักษณะของกิจการเป็นสถานอาบ อบ นวด ท่ีมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า  

จึงเป็นกิจการที่เข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสขุภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุด้วย ดงันัน้การประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพจงึต้องปฏบิตัติามเงือ่นไข

ที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับก�าหนดไว้ และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของคุณภาพ

บริการในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้มีการน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงเป็นการความคุ้มครองและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้แก่ประชาชนในประเทศ 

 

ความหมายและลักษณะของกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานขอสถานที่

การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส�าหรับสถานที่

เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ประกาศก�าหนดมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมสวยเพ่ือให้สถานที่ดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 

ตัง้สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิารนัน้ จากการด�าเนนิการตามทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

พบว่า  ในการบังคับใช้มีข้อก�าหนดหลายประการไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อ 

การยื่นค�าร้องขอใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 3 (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ   

พ.ศ. 2509  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัต ิ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32  

มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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 ข้อ  1  ให้ยกเลิก

  (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐาน

ของสถานที ่การบรกิาร ผูใ้ห้บรกิาร หลกัเกณฑ์ และวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส�าหรบั

สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 21 เมษายน  

พ.ศ. 2547 

  (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐาน

ของสถานที ่การบรกิาร ผูใ้ห้บรกิาร หลกัเกณฑ์ และวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส�าหรบั

สถานท่ีเพือ่สขุภาพหรือเพือ่เสรมิสวยตามพระราชบัญญัตสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัที ่26  มกราคม 

พ.ศ. 2549 

 ข้อ 2  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ในประกาศนี้ 

   “สถานประกอบการ”หมายความว่า สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบ 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่าย 

การประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะ การประกอบวชิาชพีอืน่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพี

ทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

            “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ 

โดยบรกิารหลกัทีจ่ดัไว้ประกอบด้วย การนวดเพ่ือสขุภาพและการใช้น�า้เพ่ือสขุภาพโดยอาจมบีรกิารเสรมิประกอบด้วย 

เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบ�าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการท�าสมาธิ  

การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้ 

  “กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง  

การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่ 

อาบน�้าโดยมีผู้ให้บริการ

  “กิจการนวดเพื่อเสริมสวย” หมายความว่า การประกอบกิจการนวดในสถานท่ีเฉพาะ เช่น  

ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ 

การอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน�้าโดยมีผู้ให้บริการ
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  “ผูป้ระกอบการ” หมายความว่า บคุคลซึง่เป็นเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รบัใบรบัรองมาตรฐาน

ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ

  “ผู้ด�าเนินการ”หมายความว่า บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้และท�า

หน้าที่ให้บริการโดยควบคุมดูแลการให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการ

  “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้และ 

ท�าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการในสถานประกอบการ

  “ใบรับรองมาตรฐาน” หมายความว่า ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือ 

เพื่อเสริมสวย 

  “ผู้ออกใบรับรอง” หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 

หรือคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ�าจังหวัด แล้วแต่กรณี

หมวด 1

สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย

 ข้อ 4  สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามมาตรา 3 (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ได้แก่สถานประกอบการ 

ที่ด�าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

  (1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ

  (2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

  (3) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย

 สถานประกอบการที่ด�าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะของสถานท่ีการบริการ และผู้ให้บริการเป็น

ไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้
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หมวด 2

มาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการ

ส่วนที่ 1

มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

 ข้อ 5  มาตรฐานสถานที่ของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) ต้ังอยู่ในท�าเลท่ีมีความสะดวก ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ไม่อยู่ใกล้ชดิศาสนสถาน 

ในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ

  (2) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการสปา ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น กิจการ 

อื่นนั้นต้องไม่ใช่กิจการสถานบริการตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 และต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน  และกจิการอืน่ในอาคารน้ันจะต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการ

ในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น

  (3) พืน้ทีภ่ายในสถานประกอบการจะต้องไม่ม ีช่องทางทีผู่ใ้ห้บรกิารหรอืผูร้บับรกิารไปมาหาสูก่นั

กับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  

  (4) กรณีสถานประกอบการ มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน

หรือสถานทีเ่ดยีวกนั จะต้องมกีารแบ่งสดัส่วนให้ชดัเจน และแต่ละสดัส่วนจะต้องมพีืน้ทีแ่ละลกัษณะตามมาตรฐาน

ของการให้บริการแต่ละประเภท

  (5) การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป

  (6) พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพต้องสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

  (7) อาคารต้องท�าด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ช�ารุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก

  (8) บริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการใช้น�า้ในการให้บรกิาร พ้ืนควรท�าด้วยวสัดุทีท่�าความสะอาดง่ายและไม่ล่ืน

  (9) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่

  (10) จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ

  (11) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน�้าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล

  (12) มีการควบคุมพาหะน�าโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  (13) จัดให้มีห้องอาบน�้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างเพียงพอและควรแยกส่วนชาย หญิง 

  (14) จดัให้มกีารตกแต่งสถานทีท่ีเ่หมาะสม โดยจะต้องไม่มีลกัษณะทีท่�าให้เสือ่มเสยีศีลธรรม หรอื

ขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
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 ข้อ 6  มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ

       (1) ชื่อสถานประกอบการต้องตรงตามประเภทกิจการ และตรง กับชื่อที่ได้ยื่นค�าขอใบรับรอง

มาตรฐาน  โดยจะต้องติดตั้งป้ายชื่อไว้ด้านหน้าสถานประกอบการให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

       (2) ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม  

ศีลธรรมอันดีงาม 

       (3)  หากใช้ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยก�ากับ

       (4) ชื่อสถานประกอบการจะต้องไม ่ ใช ้ค�าหรือข ้อความที่มี ลักษณะชักชวนหรือโอ ้อวด 

เกินความเป็นจริงหรือท�าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมีการให้การบ�าบัดรักษาโรค

 ข้อ 7  มาตรฐานผู้ด�าเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีผู้ด�าเนินการคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการด�าเนิน

การสถานประกอบการนั้น ผู้ด�าเนินการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

              (ก) มีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

        (ข) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

         (ค) มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือสาขา 

ทีค่ณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลางรบัรอง หรอืให้ความเห็นชอบ  หรอืผ่านหลกัสตูร

ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง

         (ง) ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐาน

สถานประกอบการกลางก�าหนด

         (จ) กรณีเคยเป็นผู้ด�าเนินการมาก่อน แต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้ ความสามารถ 

จะต้องพ้นระยะเวลานับแต่วันที่ถูกเพิกถอนไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะขอประเมินความรู้ ความสามารถใหม่ได้

          (ฉ ไม่เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิ

ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

         (ช) ไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้

      1) โรคพิษสุราเรื้อรัง

      2) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

     3) โรคจิตร้ายแรง

      4) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการสถานประกอบการ
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         (ซ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

              (ฌ) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (2) ผู้ด�าเนินการต้องควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นได้โดยใกล้ชิด

และไม่เป็นผู้ด�าเนินการสถานประกอบการแห่งอื่นอยู่ก่อนแล้ว

  (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ด�าเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ หรือผู้ด�าเนินการ

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาผู้ด�าเนินการใหม่ และต้องแจ้งเป็นหนังสือ 

ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตท้องที่  

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลีย่นผู้ด�าเนนิการ ในระหว่างทีด่�าเนนิการจดัหาผู้ด�าเนนิการใหม่ ให้กจิการสปา

เพื่อสุขภาพนั้นประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน

 ข้อ 8  ผู้ด�าเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  (1) ควบคุมและดูแลผู้ให้บริการในสถานประกอบการ ให้บริการตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงาน

ของสถานประกอบการแห่งนั้นโดยเคร่งครัด

  (2) จัดท�าทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน

  (3) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม่ หรือปรับปรุงบริการรายการใดๆ ในแบบแสดงรายการ 

หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องด�าเนินการให้มีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติการส�าหรับบริการนั้น หรือจัดท�าคู่มือการใช้

ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการนั้นๆ ได้ตามคู่มือที่จัดท�าขึ้น

  (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  (5) ควบคุมดูแลมิให้มีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือสื่อชนิดอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเลือกผู้ให้บริการได้

  (6) ควบคมุและดแูลผูใ้ห้บรกิารในสถานประกอบการมิให้มกีารลกัลอบ หรอืมกีารค้า หรอืร่วมประเวณี 

หรือมีการกระท�า หรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี

  (7) ควบคมุดแูลการบรกิาร อปุกรณ์ ผลติภณัฑ์ และเครือ่งใช้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ถกูสขุลกัษณะ

และใช้ได้อย่างปลอดภัย
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  (8) ห้ามมิให้ผู้ด�าเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

   (ก) รับผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าท�างาน

   (ข) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติ 

ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานประกอบการระหว่างเวลาท�าการ

   (ค) ยินยอมหรือปล ่อยปละละเลยให ้ มีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ในสถานประกอบการ

   (ง) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�าอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ โดยฝ่าฝืน

กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

  (9) ผู้ด�าเนินการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเคร่งครัด

  (10) ผู้ด�าเนินการต้องดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการท�างานของผู้ให้บริการ

และพนักงาน และต้องมีมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดจากผู้รับบริการ

  (11) ผู ้ด�าเนินการต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ  

สถานประกอบการนั้น

 ข้อ 9   ในกรณทีีม่กีารตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการใดมผีูด้�าเนนิการขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้อง

ห้ามตามที่ก�าหนดในข้อ 7 หรือไม่ด�าเนินการตามที่ก�าหนดในข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการตามข้อ 30 แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลางเพ่ือพิจารณา

เพิกถอนใบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด�าเนินการ

 ข้อ 10  มาตรฐานผู้ให้บริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

         (ก) มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์

         (ข) ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรจากหน่วยงานราชการ สถาบัน หรือ

สถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง               

   (ค) ไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้

     1) โรคพิษสุราเรื้อรัง

     2) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

        3) โรคจิตร้ายแรง

      4) โรคอืน่ในระยะรุนแรงทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างานหรอืโรคตดิต่อในระยะร้ายแรง
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         (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (จ) กรณีเคยเป็นผู้ให้บริการมาก่อน แต่ถูกคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการเพิกถอนใบประเมินความรู้ ความสามารถจะต้องเลยระยะเวลาเพิกถอนไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะ

ขอประเมินความรู้ ความสามารถใหม่ได้

  (2) ผู้ให้บริการมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

   (ก) ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามความรู้และความช�านาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ได้ศึกษาอบรมมา

         (ข) ไม่กลั่นแกล้ง ท�าร้าย หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ

   (ค) เกบ็ความลบัของผูรั้บบรกิาร โดยไม่น�าข้อมลูหรอืเรือ่งที่ได้ยนิจากผูร้บับรกิารไปเปิดเผย

จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลอื่น

         (ง) ไม่แสดงอาการยั่วยวน กระท�าลามกอนาจาร หรือพูดจาในท�านองให้ผู้รับบริการ 

เข้าใจว่าผู้ให้บริการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการหรือค้าประเวณี

         (จ) ไม่พูดจาหยอกล้อ หรือล้อเล่น หรือกระท�าการใดๆอันมิใช่หน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 

กับผู้รับบริการ โดยต้องให้บริการด้วยอาการสุภาพ อ่อนโยน

         (ฉ) ไม่ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะให้บริการ 

แก่ผู้รับบริการ

         (ช) มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ที่กระท�าและไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริการ

         (ซ) มีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และไม่น�าโรคติดต่อ 

ไปแพร่แก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน

           (ฌ) ห้ามมิให้ผูใ้ห้บรกิารใส่เครือ่งประดบัหรอืของมค่ีาซึง่จะเป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตังิาน

             (ญ) เป็นผู้ด�ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
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 ข้อ 11  มาตรฐานการบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) มีผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณสมบตัติามประกาศนีแ้ละห้ามมิให้น�าผูท้ีข่าดคุณสมบตัมิาให้บรกิาร เว้นแต่ผู้

ให้บริการฝึกหัด ซึ่งมีจ�านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศและต้องติดป้ายชื่อผู้ให้บริการ

ฝึกหัดไว้ที่อกเสื้อเพื่อให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน

  (2) ผูป้ระกอบการต้องจดัการบรกิารให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการบริการแต่ละประเภท 

โดยจะต้องมีบริการหลักประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น�้าเพื่อสุขภาพ เช่น บริการอบไอน�้า  

อ่างน�้าวน บ่อน�้าร้อน บ่อน�้าเย็น เป็นต้น และให้มีบริการอื่น เช่น การพอกโคลน การเสริมสวย การออกก�าลังกาย 

อาหารสุขภาพ โยคะ สมาธิและอื่นๆ อีก 3 รายการเป็นอย่างน้อย

  (3) สถานประกอบการต้องมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี้

    (ก) เวลาเปิดท�าการให้เริ่มบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา และเวลาปิดท�าการหรือให้

บริการไม่เกิน 24.00 นาฬิกา 

    (ข) ผู้ประกอบการต้องแสดงทะเบียนประวัติผู้ให้บริการ ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ก�าหนด

          (ค) ผู้ประกอบการต้องจัดท�าทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ี

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด โดยต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จัดท�า

    (ง) ห้ามมิให้มีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิดแก่พนักงาน 

ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการและต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่

   (จ) การให้บริการจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  

การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานบริการ

   (ฉ) การประชาสมัพนัธ์หรอืการโฆษณาการให้บรกิารของสถานประกอบกจิการ จะต้องไม่

ท�าให้บุคคลท่ัวไปเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าว มีการให้การบ�าบัดรักษาพยาบาลอันอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

และข้อความโฆษณานั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง

        (ช) ผู้ประกอบการต้องแสดงรายการบริการ และอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและ 

มองเห็นได้ง่าย หรือสามารถให้ตรวจสอบได้

        (ซ) ผูป้ระกอบการต้องไม่จัดหรอืยนิยอมให้มรีปูแบบการให้บรกิาร ทีอ่าจเข้าข่ายหรอืฝ่าฝืน

กฎหมายสถานบริการหรอืบรกิารทีจ่ะต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ เช่น การพนนั การแสดงดนตร ีการขบัร้อง คาราโอเกะ 

สนุ้กเกอร์ เต้นร�า ร�าวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพอื่นๆ เป็นต้น

      (ฌ) ผู้ประกอบการต้องก�าหนดให้มีเครื่องแบบส�าหรับผู้ให้บริการ โดยเป็นเครื่องแบบ 

ที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย
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 ข้อ 12  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีดังต่อไปนี้

  (1) ผูป้ระกอบการต้องจดัให้มชีดุปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการ และพร้อมใช้งานได้ตลอด

เวลาที่มีการให้บริการ

  (2) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีป้ายหรือข้อความเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวัง

อันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตราย

  (3) ในกรณีที่กิจการสปาเพื่อสุขภาพ มีการจัดให้มีบริการอบความร้อน อบไอน�้า อ่างน�้าวนไว้

บริการตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บริการ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพนักงานที่

มีความรู้ ความเข้าใจและความช�านาญในการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ และมีหน้าที่คอย

ตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังการใช้งาน

  (4) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อ่านเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุด 

ที่ผู้รับบริการก�าลังใช้บริการอบความร้อน อบไอน�้า และอ่างน�้าวนอยู่ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการสามารถควบคุม

เวลาการใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองได้โดยสะดวก

  (5) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินส�าหรับบริการอบความร้อน อบไอน�้าและอ่างน�้าวน  

ซึ่งสามารถหยุดการท�างานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระท�าได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุ

ฉุกเฉิน

  (6) ภายในบริเวณที่ให้บริการอบความร้อน อบไอน�้า อ่างน�้าวนและบ่อน�้าร้อน น�้าเย็นต้องม ี

เครือ่งวดัอณุหภมู ิเครือ่งควบคมุอณุหภมูอิตัโนมตัแิละเครือ่งตัง้เวลา เพือ่ให้พนกังานผูรั้บผดิชอบอปุกรณ์สามารถปรบั

และควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยส�าหรับผู้รับบริการตลอดเวลา

  (7) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบคัดกรองผู้รับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการ 

ในบางแผนก โดยเฉพาะต้องไม่อนุญาตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภท ที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าใช้อุปกรณ ์

บางชนิด ผู้ที่เพิ่งจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมาสุรา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานและ 

ผูป่้วยโรคหวัใจเข้าใช้อปุกรณ์ หรอืบรกิารทีเ่สีย่งต่อภาวะนัน้ เว้นแต่จะได้รบัการสัง่ให้ใช้อปุกรณ์จากแพทย์ผูเ้กีย่วข้อง

  (8) ผู้ประกอบการต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน�้าที่ใช้ส�าหรับให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอ่างน�้าวน  

สระน�้าหรืออุปกรณ์การใช้น�้าชนิดอื่นใด ให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ

  (9) ผ้า อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้บริการแล้ว ต้องซักหรือล้างท�าความสะอาดอย่างถูก

สุขลักษณะ ก่อนน�ากลับมาใช้บริการครั้งต่อไป และในกรณีที่การให้บริการมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น  

การใช้ไม้หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝ่าเท้า ต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่า 

และควบคุมเชื้อได้ ไม่น้อยกว่าเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการให้บริการ
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  (10) ในกรณีท่ีผู้ให้บริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหน้าผู้รับบริการ เช่น ในการดูแลและ 

นวดบริเวณใบหน้า ผู้ให้บริการต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการหายใจรดบริเวณใบหน้าผู้รับบริการ

และการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสู่ผู้รับบริการ ในขณะที่มีการให้บริการทุกครั้ง

  (11) ผู้ประกอบการต้องมีการด�าเนินการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม

  (12) ต้องมีระบบการป้องกันอคัคภียั ในสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร

หมวด 3 

หลักเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ส่วนท่ี 1 

คณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ

  ข้อ 27  ให้คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (1) พิจารณาค�าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

  (2) ตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและการบริการและผู้ให้บริการ

  (3) เสนอความเห็นต่อผู้ออกใบรับรองในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐาน

  (4) เสนอความเห็นต่อผู้ออกใบรับรองเพื่อเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการมี

การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

  (5) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ

  (6) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดซึ่ง

อาจเป็นอันตรายเนื่องจากการจัดบริการในสถานประกอบการ

  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกระท�าการใดๆอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประกาศก�าหนดไว้ ให้เป็นอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

  (9) พิจารณาหรือด�าเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือผู้ออกใบรับรองมอบหมาย

  (10) แต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  (11) ด�าเนินการออกบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีเ่พ่ือการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ

  คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางให้มีอ�านาจและหน้าที่ 

ท่ัวราชอาณาจักร ส�าหรับคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจ�าจังหวัดให้มีอ�านาจ 

และหน้าที่เฉพาะในเขตจังหวัด
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 ข้อ 28  นอกจากอ�านาจตามข้อ 27  ให้คณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 

มีอ�านาจเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

  (1) สอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับรองผู้ด�าเนินการ

  (2) รับรองหลักสูตรท่ีจัดฝึกอบรม ผู้ด�าเนินการสปา หรือ พนักงานผู้ให้บริการโดยหน่วยงาน 

ของรฐัทีมี่หน้าทีเ่กีย่วกบัการพฒันาความรู้ ตลอดจนสถานศึกษา สถาบนัที่ได้รบัการรบัรองจากทางราชการทีเ่กีย่วข้อง 

กับความรู้ดังกล่าว

  (3) ให้ข้อแนะน�าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนหลักเกณฑ์ 

และวิธีการตามประกาศฉบับนี้

 ข้อ 29 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ข้อ 30 ในการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ

ตรวจและประเมินสถานประกอบการขึ้น โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้  

  (1) ตรวจลักษณะและมาตรฐานสถานประกอบการ ตามมาตรฐานของสถานประกอบการแต่ละ

ประเภทตามประกาศนี้แล้วเสนอผลการตรวจพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

  (2) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในการประชุมคณะอนุกรรมการให้น�าความ 

ในข้อ 29  มาใช้โดยอนุโลม

  กรณกีารตรวจ และประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการตามวรรคหนึง่ ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการ

ทราบล่วงหน้าตามสมควร ยกเว้นกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารตรวจสอบเน่ืองจากสถานประกอบการด�าเนินการ

ผิดไปจากมาตรฐานทีก่�าหนดหรอืด�าเนินการขัดต่อความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัด ี ไม่ต้องแจ้งให้ผูป้ระกอบการ 

ทราบแต่คณะอนุกรรมการต้องแสดงบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าท่ีเพือ่การตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ

และเพื่อประโยชน์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการตามประกาศนี้ ผู้ประกอบการต้องอ�านวย 

ความสะดวกในการตรวจดงักล่าว
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ส่วนท่ี 2 

การออกและการเพกิถอนใบรบัรองมาตรฐาน

 ข้อ 31  การย่ืนค�าร้องขอรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยืน่ ณ กรมสนบัสนุน

บรกิารสขุภาพ ในส่วนภมิูภาคให้ย่ืน ณ  ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดั ซึง่เป็นทีต้ั่งของสถานประกอบการนัน้   

  การขอและการออกใบรบัรองมาตรฐานการประกอบกิจการสถานประกอบการประเภทใดให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสถานประกอบการประเภทน้ัน 

  ค�าร้องขอรบัรองมาตรฐานและใบรบัรองมาตรฐานให้เป็นไปตามแบบ แนบท้ายประกาศนี้ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหรือมีผู้ร้องเรียนว่าสถานประกอบการใดไม่มีมาตรฐานของสถานท่ี  

ผู้ประกอบการ ผู้ด�าเนินการ การบริการ ความปลอดภัย หรือผู้ให้บริการเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้  

ให้คณะกรรมการด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในประกาศน้ี

 ข้อ 32  ผูป้ระกอบการท่ีย่ืนขอให้รับรองมาตรฐานต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามดงันี้

  (1) มีอายุไม่ต�า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์

  (2) มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

  (3) ไม่เป็นโรคต้องห้ามดงัต่อไปนี้

         (ก) โรคพษิสรุาเร้ือรัง

         (ข) โรคตดิยาเสพตดิให้โทษอย่างร้ายแรง

         (ค) โรคจิตร้ายแรง

         (ง) โรคอืน่ใดในระยะรุนแรงทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างาน

  (4) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย

  (5) ไม่เป็นบคุคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 

  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบรับรองมาตรฐาน ผู้แทนของนิติบุคคลน้ันต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย
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 ข้อ 33 ในกรณีที่ได้รับค�าร้องขอใบรับรองมาตรฐาน ให้เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบหลักฐาน 

และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับค�าร้องขอใบรบัรองมาตรฐาน

 คณะกรรมการจะต้องท�าการตรวจลกัษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและการให้บรกิาร และเสนอ

ความเหน็ต่อผูอ้อกใบรบัรองภายใน 90 วนั นับแต่วนัที่ได้รับค�าร้องขอ ใบรบัรองจากเลขานุการคณะกรรมการ

 ผู้ออกใบรับรองต้องพิจารณาออกหรือไม่ออกใบรับรองมาตรฐานภายใน 10 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 

จากคณะกรรมการ

 ข้อ 34 ในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการของผู้ออกใบรับรอง จะต้องปรากฏว่า 

ผู้ขอใบรับรองมาตรฐานหรือผู้ประกอบการได้จัดให้มีกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) มีสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

  (2) มีผู้ด�าเนินการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

  (3) มีผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 

  (4) มีการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

 ข้อ 35   ใบรับรองมาตรฐานให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบรับรอง สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะ

ต่ออายุใบรับรอง จะต้องย่ืนค�าร้องขอใบรับรองภายใน 30 วันก่อนใบรับรองเดิมสิ้นอายุ และให้คณะกรรมการ 

ด�าเนินการตรวจและประเมินมาตรฐาน เพื่อพิจารณาออกใบรับรองใหม่ เมื่อได้ยื่นค�าร้องขอใบรับรองใหม่แล้ว  

ให้ถอืว่าสถานประกอบการนัน้มมีาตรฐานเป็นไปตามประกาศน้ีจนกว่าผูอ้อกใบรบัรองจะมหีนังสอืแจ้งผลการพิจารณา

พร้อมด้วยเหตผุล และให้คณะกรรมการแจ้งผลการพจิารณาต่อพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร 

พ.ศ. 2509 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย

 ข้อ 36 ให้คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว หากด�าเนินการผิดไปจากมาตรฐานที่ก�าหนดหรือ 

ด�าเนินการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ให้คณะกรรมการด�าเนินการแจ้งให้แก้ไข ว่ากล่าว ตักเตือน 

หรือเสนอเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานตามแต่กรณี

 ในกรณีที่มีการแจ้งให้แก้ไข ให้ก�าหนดระยะเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่เกิน 90 วัน

 หากสถานประกอบการใด ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดต้องยื่นค�าร้องพร้อม

เหตุผลความจ�าเป็นก่อนวันครบก�าหนดต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่อนผันได้  ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
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 ข้อ 37 เมื่อผู้ออกใบรับรองได้พิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการให้แก่สถานประกอบการ

ใดแล้ว ให้สถานประกอบการนั้นได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ “มาตรฐาน สบส” โดยเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าว

ให้มีรูปแบบตามแนบท้ายประกาศนี้

 สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานและเครื่องหมายสัญลักษณ์ 

“มาตรฐาน สบส” ไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น

 สถานประกอบการใดที่ไม่ได้รบัรองมาตรฐานหรอืไม่ได้รบัรองการต่ออายุใบรบัรองมาตรฐานหรอืถกูเพิกถอน

ใบรับรองมาตรฐาน ไม่มีสิทธิแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ “มาตรฐาน สบส” ณ สถานประกอบการนั้น

 ในกรณีที่สถานประกอบการจะขอเลิกกิจการให้แจ้งขอเลิกการรับรองมาตรฐานต่อคณะกรรมการทราบ  

ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัเลกิกจิการ แต่ไม่เป็นเหตหุยดุการพจิารณาเพกิถอนใบรบัรองมาตรฐานจากการประกอบกจิการ

ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

หมวด 4  

อทุธรณ์

 ข้อ 38 ในกรณีที่ผู้ออกใบรับรองไม่ออกใบรับรองมาตรฐานหรือไม่ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานหรือเพิกถอน

การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ผูข้อรับใบรบัรองมาตรฐานหรอืขอต่ออายุใบรบัรองมาตรฐาน หรอืผู้ถกูเพิกถอน

ใบรับรองมาตรฐาน มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งการไม่ออกใบรับรองมาตรฐาน  การไม่ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน แล้วแต่กรณี  

 ในการพจิารณาอทุธรณ์ ให้ปลดักระทรวงสาธารณสขุพจิารณาอทุธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนั

ที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ กรณีมีเหตุจ�าเป็นไม่อาจด�าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาดังกล่าว   

ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไปได้อีกสามสิบวัน ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือด้วย

 ค�าสั่งวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด

 ในระหว่างการอุทธรณ์ ผู้ออกใบรับรองมีอ�านาจสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค�าสั่งตามวรรคหน่ึงไว้จนกว่าจะมี

ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการมีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้กิจการใด 

เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31  

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้

  (1)  ก�าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมี

การควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

  (2)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส�าหรับให้ผู้ด�าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด�าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 เมือ่พ้นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีข้่อก�าหนดของท้องถิน่ตามมาตรา 32 (1) ใช้บงัคบั ห้ามมิให้ผูใ้ดด�าเนนิ

กิจการตามประเภทท่ีมข้ีอก�าหนดของท้องถิน่ก�าหนดให้เป็นกจิการทีต้่องมกีารควบคมุตามมาตรา 32 (1) ในลกัษณะ

ที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56

 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก�าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก�าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อก�าหนดของท้องถ่ิน

ตามมาตรา 32 (2) ก็ได้ 

 ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ส�าหรับกิจการประเภทเดียวและส�าหรับสถานที่แห่งเดียว
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พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

 พ.ศ. มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค�าว่า “สถานบริการ” ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ  

สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้

  (1) สถานเต้นร�า ร�าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ

  (2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับ

ปรนนิบัติลูกค้า

  (3) สถานอาบน�้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าเว้นแต่

   (ก) สถานที่ซึ่งผู ้บริการได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบโรคศิลปะ  

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย 

ตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

   (ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด  

โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ซึง่จะต้องมลีกัษณะของสถานที ่การบรกิารหรอืผูใ้ห้บรกิาร

เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนด โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยประกาศดังกล่าวจะก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ัน 

ด้วยก็ได้ หรือ

   (ค) สถานที่อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

       “การประกอบโรคศิลปะ” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความว่า การประกอบวิชาชีพ 

ที่กระท�าหรือมุ่งหมายจะกระท�าต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ�าบัดโรค การป้องกันโรค  

การส่งเสรมิและการฟ้ืนฟสูขุภาพ การผดงุครรภ์ แต่ไม่รวมถงึการประกอบวชิาชพีทางการแพทย์และสาธารณสขุอืน่

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ 

 “การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การประกอบโรคศิลปะตามความรู้หรือต�าราแบบไทยที่ถ่ายทอด 

และพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง

 “เวชกรรมไทย” หมายความว่า การตรวจ การวนิิจฉัย การบ�าบดัหรอืการป้องกนัโรคด้วยกรรมวธีิการแพทย์

แผนไทย

 “เภสัชกรรมไทย” หมายความว่า การกระท�าในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา 

การควบคมุและการประกนัคณุภาพยา การปรงุยาและการจ่ายยาตามใบส่ังยาของผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์

แผนไทย และการจัดจ�าหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

 “การผดุงครรภ์ไทย” หมายความว่า การตรวจ การบ�าบัด การแนะน�า และการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ 

การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การท�าคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและ

ทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

 “การแพทย์แผนไทยประยกุต์” หมายความว่า การประกอบโรคศลิปะตามการศกึษาจากสถานศกึษาทีค่ณะ

กรรมการรับรอง และใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและการบ�าบัดโรคตาม

 ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการประกอบโรคศิลปะ หรือกระท�าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ 

ท�าการประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเว้นแต่ ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (1) การประกอบโรคศิลปะที่กระท�าต่อตนเอง

  (2) การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้ 

รับประโยชน์ตอบแทน

  (3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งท�าการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุม 

ของผู ้ประกอบโรคศิลปะซึ่งเป็นผู ้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการวิชาชีพก�าหนด
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  (4) บุคคลซึ่งเข้ารับการอบรมหรือรับการถ่ายทอดความรู ้ จากผู ้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทย กระท�าการประกอบโรคศิลปะในระหว่างการอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ในการควบคุม 

ของผู้ประกอบโรคศิลปะผู้นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพก�าหนด

  (5) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้

ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

  (6)  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระท�าการประกอบ

โรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

  (7)  การประกอบโรคศิลปะของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการ

ศึกษาซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะของต่างประเทศทั้งน้ีโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาชีพและ 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพก�าหนด

พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ.2535   รายละเอียดในบทที่  12

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

 มาตรา 20 ให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (1) รบัเรือ่งราวร้องทกุข์จากผูบ้ริโภคที่ได้รับความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายอนัเนือ่งมาจากการกระท�า

ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

  (2) ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู ้ประกอบธุรกิจซ่ึงกระท�าการใดๆ อันมีลักษณะ 

เป็นการละเมดิสทิธขิองผูบ้ริโภค และจดัให้มกีารทดสอบหรอืพสิจูน์สนิค้าหรอืบรกิารใดๆ ตามทีเ่หน็สมควรและจ�าเป็น 

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

  (3) สนับสนุนหรือท�าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น

  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย

และอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ

  (5) ด�าเนนิการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรูแ้ละการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคเพ่ือสร้างนิสยัในการบริโภค

ที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด              

  (6) ประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุม ส่งเสรมิ 

หรือก�าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ



301301

  (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายนอกจากนี ้

ผู้ด�าเนนิการสปาควรศกึษาเน้ือหาในเรือ่งของพระราชบญัญตัต่ิางๆทีเ่สนอมาในข้างบนดงัทีก่ล่าวให้ละเอยีดนอกจาก

นี้ควรศึกษากฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กฎหมายที่กับแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องภาษี กฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ เป็นต้น

 ดังนั้น ผู้ประกอบการสปา / ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจว่า “กิจการใดๆ ก็ตาม 

ที่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายฉบับใดๆ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันๆทุกฉบับ” น่ีเป็นไปตาม 

หลักกฎหมายโดยทั่วไป ซึ่งนานาประเทศก็ยึดถือเช่นนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์สูงสุด 

ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการคุ้มครอง สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไป
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บรรณานุกรม

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานของสถานที่ 

การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส�าหรับสถานที่เพื่อ

สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551

 2. พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2546  

 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 4. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

 5. พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ.2535

 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�าเอกสารความรู้ผู้ด�าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1. รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น      รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รศ.ดร.ภก. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่    อาจารย์คณะการแพทย์แผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต

3. นายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์    อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4. ดร.ไฉน น้อยแสง      อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. ผศ. พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. นางนภารัตน์ ศรีละพันธ์         กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปาพลัส จ�ากัด

7. นางวัลวลี  ตันติกาญจน์   นายกสมาคมสปาสมุย และ ประธานสมาพันธ์สปาไทย

8. นางเอื้อมพร สุวรรณไตรย์    อาจารย์สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทยศาสตร์ 

     ศิริราชพยาบาล 

9. พล.ร.อ. นพ. สุริยา ณ นคร    ผู้บริหารอะควาฟิตเนส

10. นายอภิชัย  เจียรอดิศักดิ์    ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย

11. นางวรันยา พวงวงศ์    ที่ปรึกษาสมาคมไทยล้านนาสปา

12. นายชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร   ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ

13. ดร. จงกชพร  พินิจอักษร    ผู้อ�านวยการโรงเรียนน�้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

14. ภญ. สุดเอื้อม  มะสังหลง    ผู้บริหารเรือนไม้หอมคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

15. ดร.ธิติมา  หล่อพิพัฒน์   ประธานบริหารบริษัท มาราธอน ประเทศไทย จ�ากัด 

     และบริษัท ลีดเดอร์สเวลเนส จ�ากัด

16. นางจรัสศรี สุวรรณทรรภ    สมาคมสปาไทย  

17. นางสาวชลธิชา ปักษี    บริษัท ไบโอคอร์ท โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

18. นางรัตนวรรณ ทองบุศย์    อาจารย์โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อาย
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