คํานํา (ครั้งที่ ๕)
(Preface)
ตําราการนวดไทย เล่ ม ๑

ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่ มนี้ โครงการฟื้ นฟูการนวดไทย

มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา มูลนิธิพฒั นาการแพทย์แผนไทย และคณะ ได้ปรับปรุ งเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ
ครั้งใหญ่ (ในวาระครบรอบ ๓๑ ปี แห่งการฟื้ นฟูการนวดไทย) เพื่อให้สอดคล้องกับ ความรู ้ที่เพิ่มขึ้นจาก
ประสบการณ์จริ งและงานวิจยั การนวดไทยที่เกี่ยวข้อง, การประกาศใช้ พระราชบัญญัติวชิ าชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และการนําไปใช้เป็ นตําราประกอบการเรี ยนการสอนตาม "หลักสู ตรการประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (หลักสู ตรวิชาชีพการนวดไทย)"
โดยผูเ้ รี ยนต้องผ่านการศึกษา "ชุดความรู ้ หลักพื้นฐานการนวดไทย" และ "ร่ างกายของเรา" มาก่อนจึงมา
ฝึ กอบรมตาม ตําราการนวดไทย เล่ม ๑ ได้อย่างเป็ นระบบ
เนื้อหาที่มีการปรับปรุ งมากที่สุดคือ บทที่ ๑ ประวัติการนวดไทย ซึ่ งได้เขียนขึ้นใหม่อย่างละเอียด
โดยรวบรวมจากหลักฐานที่มีอยูท่ ้ งั หมดจากการทํางานโครงการฟื้ นฟูการนวดไทยในช่วง ๓๐ ปี ที่ผา่ นมา
เพื่อมิให้ขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ สู ญหายไปพร้อมกับกาลเวลา ส่ วนเนื้อหาในบทที่ ๒ องค์ ความรู้ และการ
ประยุกต์ ใช้ การนวดไทย ได้เขียนขยายความทั้งบท มีการทบทวนงานวิจยั และประมวลการใช้ประโยชน์จาก
การนวดไทยในยุคปั จจุบนั ให้ทนั สมัยมากขึ้น ส่ วนบทที่ ๔ กฎหมายกับวิชาชี พการนวดไทย ได้นาํ เสนอ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวชิ าชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ งตราขึ้นเพื่อควบคุม และส่ งเสริ ม
การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์แทน
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
บทที่ ๕ ว่ าด้ วยทฤษฎีการแพทย์ แผนไทย ได้เขียนขยายความจากเนื้อหาเดิม โดยนําเสนอเนื้อหา
ความรู ้จากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เป็ นรากฐานของทฤษฎีการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะกําเนิดชีวติ ขันธ์ ๕
ธาตุ ๖ และเหตุแห่งความเจ็บป่ วยและให้ความสําคัญกับตรี ธาตุซ่ ึ งใช้ในการอธิ บายสมุฏฐานตามคัมภีร์
สมุฏฐานวินิจฉัยและคัมภีร์วรโยคสาร
ส่ วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนวดไทย ได้ปรับปรุ งเนื้อหาของบทที่ ๗ การนวดไทยบําบัด ๑ โดยเพิม่
ความรู ้เกี่ยวกับอาการปวด โรคและความเจ็บป่ วยที่สามารถใช้การนวดไทยบําบัดได้ให้มีความชัดเจนขึ้น ทั้ง
ความหมาย สาเหตุ อาการ การซักถามและตรวจร่ างกาย ข้อควรระวัง ท่าบริ หาร ข้อแนะนํา และการนวด
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บําบัด นอกจากนี้ยงั ได้เพิ่มเนื้อหา การนวดแก้ไหล่ติด และการนวดแก้ปวดสะโพก สลักเพชร ซึ่ งเป็ นอาการ
ปวดและติดขัดที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิการนวดไทย
เนื้อหาในบทอื่น ๆ ที่เหลือได้ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากเท่าบทที่กล่าวมาข้างต้น
ส่ วนในด้านภาพประกอบและการจัดรู ปเล่ม ได้ปรับปรุ งภาพประกอบบางภาพ และเขียนภาพประกอบ
เพิ่มเติมอีกหลายภาพ และได้จดั รู ปเล่มออกแบบปกใหม่ท้งั หมด จึงนับได้วา่ ตําราการนวดไทย เล่ม ๑ ฉบับ
ปรับปรุ งครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่มนี้ มีการปรับปรุ งครั้งใหญ่ท้ งั เนื้อหาและรู ปแบบ
เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาในบทต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับรายวิชาใดในหลักสู ตร
วิชาชีพการนวดไทยและหลักสู ตรผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย จึงทําตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาไว้ ดังนี้
เนือ้ หาในตําราการนวดไทย เล่ ม ๑
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๑ ประวัติและพัฒนาการของการนวด
ไทย
บทที่ ๒ องค์ความรู ้และการประยุกต์ใช้การ
นวดไทย
บทที่ ๓ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพการนวดไทย
บทที่ ๔ กฎหมายกับวิชาชีพการนวดไทย
บทที่ ๕ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

หลักสู ตรวิชาชีพการนวดไทย
วิชาทฤษฎีการนวดไทย

วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมาย
วิชาทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

หลักสู ตรผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย
วิชาประวัติ องค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้การ
นวดไทย
วิชากฎหมายวิชาชีพ

วิชาทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทย
บทที่ ๖ ศิลปการนวดไทยเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ วิชาการนวดไทยเพื่อสร้างเสริ ม วิชาการนวดไทยเพื่อ
(๙๕ ท่า)
สุ ขภาพ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บทที่ ๗ การนวดไทยบําบัด ๑
วิชาการนวดไทยบําบัด ๑
วิชาการนวดไทยบําบัด ๑
บทที่ ๘ การบันทึกเวชปฏิบตั ิการนวดไทย
หมวดการฝึ กประสบการณ์
หมวดการฝึ กงาน
วิชาชีพ
ภาคสนาม
วิชาทฤษฎีการนวดไทย
วิชาเส้นประธานสิ บ
บทที่ ๙ เส้นประธานสิ บ
บทที่ ๑๐ ภาพเส้นประธานสิ บจากแผนนวด
ศิลาจารึ กพระเชตุพนฯ
บทที่ ๑๑ กล่าวเส้นสิ บ ตําราโรคนิทาน คํา
ฉันท์ ๑๑
บทที่ ๑๒ ภาพเส้นประธานสิ บ
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จากคัมภีร์แผนนวด ฉบับวัดสุ วรรณา
ราม
บทที่ ๑๓ เส้นประธานสิ บ
จากคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวง รัชกาล
ที่ ๕
บทที่ ๑๔ เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
วิชาเภสัชกรรมไทยเบื้องต้น

วิชาเภสัชกรรมไทย
เบื้องต้น

คณะผูจ้ ดั ทําหวังว่า ตําราการนวดไทยเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาผูม้ ุ่งมัน่ ตั้งใจจะพัฒนาตน
เป็ น "ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย" ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมีส่วนในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้นกั วิชาการด้านนี้ทาํ การศึกษาค้นคว้า พัฒนาศาสตร์ และศิลป์ แห่งการนวดไทยให้
เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ภูมิปัญญาไทเพื่อการพื่งตนเองด้านสุ ขภาพที่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนยิง่ ๆ ขึ้นไป อันสอดคล้องกับมติการประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ให้
สนับสนุน "การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็ นระบบบริ การ
สุ ขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปั จจุบนั "
มูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา และมูลนิธิพฒั นาการแพทย์แผนไทย
ขอขอบคุณวิทยากรฝ่ ายการ
นวดไทยที่กรุ ณาร่ วมใจกันถอดประสบการณ์ให้เป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ฝ่ าย
การแพทย์แผนปั จจุบนั และกลุ่มงานสนับสนุนระบบบริ การที่บา้ นและการแพทย์แผนไทย สํานักสนับสนุน
ระบบบริ การปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เอื้อเฟื้ อข้อมูลเป็ นอย่างดี รวมทั้ง
นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒั น ผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่มีน้ าํ ใจเขียนคํานิยม เพื่อ
ร่ วมกันสร้างมรดกทางภูมิปัญญาไทให้คนรุ่ นหลังได้สืบทอดต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกท่าน ที่ให้คาํ ปรึ กษา ประสานงานและช่วยเหลือจนงาน
สําเร็ จลุล่วง
(ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก)
จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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