
 

 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือบรรเทาอาการปวด กระตุ�นระบบการไหวเวียนเลือดและน้ําเหลืองและกระตุ�นระบบประสาทให�
ทํางานดีข้ึน 
 2. เพ่ือเป$นแนวทางในการรักษา 
 
บุคลากรผู�ตรวจประเมินและส่ังการรักษา ได�แก�  
 1. ผู�มีใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย.แผนป/จจุบัน)  
 2. ผู�มีใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย.แผนไทย  
 2.1 ประเภทเวชกรรมไทย  
 2.2 ประเภทการนวดไทย 
 2.3 ผู�มีใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย.แผนไทยประยุกต.  
 
บุคลากรผู�ให�บริการ ได�แก�  
 1. ผู�มีใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย.แผนไทย  
 1.1 ประเภทเวชกรรมไทย  
 1.2 ประเภทการนวดไทย (ทําการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน)  
 2. ผู�ใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชีพการแพทย.แผนไทยประยุกต.  
 3. ผู�ได�รับการอบรมหลักสูตรการแพทย.แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรท่ีได�รับการรับรอง 
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย.แผนไทยหรือสาขาการแพทย.แผนไทยประยุกต.ตามระเบียบ กระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีสามารถให�บริการนวด เพ่ือการรักษาพยาบาล การฟ?@นฟูสภาพได� (กระทําภายใต�ขอบเขต
ท่ีกําหนดไว�) 
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การซักประวัติตรวจรBางกาย 

และวินิจฉัยโรค 
ข�อห�าม? 

รักษาด�วยวิธีการทางการแพทย.แผนไทย 

(นวดรักษา) 
แพทย�แผนป
จจุบันมีความเห็นให�รักษา

ด�วยศาสตร�แพทย�แผนไทยได� 

อาการดีข้ึน? 
พิจารณาการรักษา/ฟTUนฟูสุขภาพรูปแบบอ่ืน 

 เพ่ิมการรักษา/ฟ?@นฟูสภุาพรูปแบบอ่ืนๆของ 

 การแพทย.แผนไทย 
 สBงตBอเพ่ือปรึกษาแพทย.แผนป/จจุบัน 

จําเป'นต�องให�การ
รักษา/ฟ+,นฟสูุขภาพ

ด�วยการแพทย�แผนไทย
ต/อหรือไม/? 

รักษา/ฟ+,นฟูสุภาพด�วยการแพทย�แผนไทยต/อ (นัดรักษาต/อเนื่อง) 
 ประเมินผลการรักษาเม่ือสิ้นสุดการรักษา/ฟ+,นฟูสุภาพ 

 

ยุติการรักษา/ฟTUนฟูสุภาพด�วย
การแพทย�แผนไทย 

 ให�คําแนะนําปฏิบัติตนท่ีบ�าน 
 สรุปผลการรักษาใสBแฟGม 

ไม/มีข�อห�าม มีข�อห�าม 
สBงตBอแพทย.แผนป/จจุบัน 

ไม/ 

ไม/ 

ใชB 

ใชB 

ผู�ปHวยรับบริการแพทย.แผนไทย 

ยื่นบัตร / คัดกรอง รายเกBา รายใหมB 

ประเมินผลการรักษาเม่ือสิ้นสุดการรักษา/ฟ+,นฟูสุขภาพ 



 

 

แนวทางปฏิบัติสําหรับการนวดแผนไทย 
 สิ่งสําคัญของการนวดแผนไทย  มีดังนี้ 
 1. ศีลของผู�นวด (ผู�นวดต�องเป$นผู�มีศีลธรรม) 
 1.1 ไมBดื่มสุรา หมายถึง ไมBดื่มสุราท้ังกBอนและหลังการนวด รวมท้ังการรับประทานอาหารท่ีบ�านของ
คนไข� เพราะอาจควบคุมตนเองไมBได� และอาจทําให�การนวดไมBได�ผล รวมท้ังเป$นการรบกวนคนไข�และญาติ 
 1.2 ไมBเจ�าชู� หมายถึง ไมBแสดงกิริยาทBาทางลวนลามหรือใช�คําพูดแทะโลมคนไข�ท่ีเป$นผู�หญิงหรือถ�าผู�
นวดเป$นผู�หญิง ไมBควรแสดงกิริยายั่วยวนคนไข�ท่ีเป$นผู�ชาย ต�องนวดด�วยความสุภาพเรียบร�อย พูดคุยพอสมควร 
 1.3 ไมBหลอกลวง หมายถึง ไมBเลี้ยงไข� เชBน ถ�าสามารถรักษาโรคนั้นๆ ให�หายได�ภายใน 1-2 ครั้ง ไมB
หลอกลวงวBาต�องนวด 5-6 ครั้ง เพ่ือหวังผลประโยชน. เป$นเงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ 
 2. มารยาทในขณะทําการนวด 
 2.1 กBอนทําการนวด ผู�นวดควรสํารวมจิตใจให�เป$นสมาธิ ระลึกถึงคุณครู อาจารย. สําหรับการนวด
แบบราชสํานักจะมีการยกมือไหว�ผู�ถูกนวด เพ่ือเป$นการขอขมาท่ีลBวงเกินบนรBางกาย 
 2.2 ขณะนวดควรนั่งหBางจากผู�ถูกนวดพอสมควร ในด�านท่ีจะทําการนวด ไมBควรครBอมตัว ผู�ถูกนวด 
สําหรับการนวดแบบราชสํานัก เดินเขBาเข�าหาผู�ถูกนวดอยBางน�อย 4 ศอก และนั่งหBางจากผู�ถูกนวดประมาณ 1 ศอก 
และจับชีพจรดูลมเบ้ืองสูงกับลมเบ้ืองตํ่า 
 2.3 ขณะนวดไมBควรก�มหน�าจะทําให�หายใจรดผู�ถูกนวด ซ่ึงการนวดแบบราชสํานัก ได�มีคํากลBาวไว�วBา
“แม�ลมหายใจก็ไมBให�รดพระวรกาย”ขณะทําการนวดจะหันหน�าตรงไปข�างหน�าโดยไมBก�มหน�า และไมBเงยหน�ามอง
ฟGา อันเป$นการแสดงความไมBเคารพ 
 2.4 ขณะทําการนวด ห�ามทานอาหารและเครื่องด่ืมหรือสิ่งใดๆ และระมัดระวังการพูดท่ีทําให�ผู�ถูก
นวดตกใจ สะเทือนใจหรือหวาดกลัว ควรซักถามและสังเกตอาการอยูBเสมอ ควรหยุดเม่ือ ผู�ถูกนวดขอให�พัก หรือ
เจ็บปวดจนทนไมBไหว 
 2.5 เม่ือผู�นวดไมBสบาย มีไข� เจ็บปHวย ไมBควรรับนวด และหากการนวดเพ่ือบําบัดนั้นเกิน
ความสามารถของตนเอง ควรสBงตBอให�ผู�เชี่ยวชาญ 
 3. ข�อควรระวังในการนวด 
 3.1 กรณีการนวดท�อง ไมBควรนวดผู�ท่ีรับประทานอาหารอ่ิมใหมBๆ (อยBางน�อยควรนวดหลังจากทาน
อาหารแล�ว 30 นาทีข้ึนไป) เพ่ือไมBให�การนวดไปรบกวนระบบทางเดินอาหาร เพราะการนวดจะทําให�เลือดข้ึนมา
เลี้ยงบริเวณผิวหนังและกล�ามเนื้อมากข้ึน และไมBนวดผู�ท่ีหิวจัด ผู�หิวจะไมBสบายตัว   จะมีน้ําตาลในเลือดตํ่าควรไป
ทานอาหารเสียกBอน 
 3.2 ไมBนวดให�เกิดการฟอกช้ํามากข้ึน หรือมีการอักเสบซับซ�อน 
 3.3 กรณีผู�สูงอายุ โดยท่ัวไปมักมีโรคประจําตัว เชBน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กระดูก
เปราะ เป$นต�น ต�องนวดอยBางระมัดระวังเป$นพิเศษ 
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 3.4 ไมBนวดผู�ท่ีมีอาการอักเสบติดเชื้อ คือมีไข�มากกวBา 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร�อน 
 3.5 ไมBควรนวดผู�ประสบอุบัติเหตุใหมBๆ ควรให�แพทย.จัดการรักษาให�พ�นขีดอันตรายกBอน จึงจะทํา
การนวดได� และต�องระวังเรื่องการอักเสบให�มาก เพราะคนไจ�จะมีเนื้อเยื่ออBอนกวBาปกติ 
 3.6 ข�อห�ามหรือข�อควรระวังอ่ืน ๆ ท่ีกลBาวไว�เฉพาะแตBละโรคหรืออาการ 
 4. ข�อปฏิบัติหลังการนวด 
 4.1 สําหรับผู�นวดหากผู�นวดมีอาการปวดนิ้วมือ ให�แชBมือในน้ําอุBน เพ่ือชBวยให�กล�ามเนื้อผBอนคลาย
และการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน หรือใช�ผ�าชุบน้ําอุBนประคบมือ และนวดคลึงบริเวณเนินกล�ามเนื้อฝHามือและรอบนิ้วมือ 
 4.2 สําหรับผู�ถูกนวด ควรงดอาหารแสลง เชBน อาหารมัน อาหารทอด หนBอไม� ข�าวเหนียว เครื่องใน
สัตว. เหล�า เบียร. ของหมักดอง ห�ามสลัด บีบ ดัด สBวนท่ีมีอาการเจ็บปวด ควรใช�ทBาการบริหารเฉพาะโรคหรืออาการ 
และควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีเป$นมูลเหตุเกิดโรค 
 
ลักษณะอาการท่ีไม�ควรนวด 
 

อาการ สมมติฐาน 
ผอมแห�ง และอBอนเพลีย มีโรคเรื้อรัง มีไข� โรคติดตBอ 
ซูบซีด มีโรคเรื้อรัง ขาดสารอาหาร โรคติดตBอ 
หน�าแดง ปากแดง มีไข� 
ผื่นตามตัว มีไข� โรคผิวหนัง ภูมิแพ� 
บาดแผลตามตัว บาดเจ็บ เป$นโรคติดตBอร�ายแรง 
รอยจ้ําเลือดตามตัว บาดเจ็บ โรคเลือดออกงBาย ภมิูแพ� 
รอยดBางขาว เหBอข้ึนตามตัว โรคผิวหนังท่ีอาจติดตBอได� 
เดินเซ  ภาวะผิดปกติของสมองหรือ เมาเหล�า 
มือสั่น  ภาวะผิดปกติของสมองน�อย เมาเหล�า 
มีการผิดรูปของกระดูกโครงสร�าง โรคกระดูกเปราะ กระดูกหัก ข�อเคลื่อน 
ตัวมีกลิ่นเหล�า ด่ืมเหล�า 
พูดจาไมBเหมาะสมกับกาลเทศะ เมาเหล�า เป$นโรคจิต 
บวมตามตัว โรคไตผิดปกติ โรคข�ออักเสบบางชนิด 
บวมตามข�อบางข�อ เป$นโรคข�ออักเสบ ได�รับบาดเจ็บ 
บวมท่ีใบหน�า รับยาท่ีมีสBวนผสมสเตียรอยด.มานาน 
ตัวเหลือง ตาเหลือง โรคตับอักเสบ ทBอน้ําดีอุดตัน 
วิงเวียนศีรษะโคลงเคลง สมองขาดเลือด หูชั้นในอักเสบ 
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