COURSE: HERBAL COMPRESS

CODE: PSA-007

HERBAL COMPRESS
BENEFITS
It’s Traditional Thai medicine is a natural, holistic approach to health and well-being and release muscle and stimulate
the circulation system.
AIM OF COURSE
 To enable candidates to perform Herbal Compress
 To enable candidates to achieve a PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Herbal Compress
ENTRY LEVEL
A person displaying a high level of interpersonal skills, excellent communication and listening skills, empathy,
patience, tact, diplomacy and time keeping with a well groomed appearance and a mature disposition
DURATION
Monday – Friday (09:00 am. – 02:00 pm.) 3 days (12 hours)
EXAMINATIONS
The academy will conduct examinations towards the end of the course
Theory : 60 minutes (multiple-choice examination)
Practice : 90 minutes
COURSE FEE
THB5,500
COURSE OUTLINE
Generic Areas of Study


Basic Anatomy



Basic Botany

Other Subjects


History of Herbal Compress



Basic herb information



How to do herbal Ball



Practice Herbal Compress
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การทาลูกประคบ
คาอธิบายรายวิชา
การประคบเป็ นศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบโบราณทีใ่ ช ้กันอย่างแพร่หลาย และมีประโยชน์สงู สุดในการช่วยบรรเทาอาการอักเสบ
ผ่อนคลายกล ้ามเนือ
้ และช่วยกระตุ ้นระบบการไหลเวียนในร่างกาย
ว ัตถุประสงค์


เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถทาลูกประคบเพือ
่ การบาบัดเบือ
้ งต ้นได ้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



้ สุดการศึกษาในรายวิชานี้ เพือ
เมือ
่ สิน
่ ให ้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข ้าใจ ผ่านการรับรองและผู ้เรียนจะได ้รับใบประกาศนียบัตร
PANVIMAN Spa Academy Professional Certificate in Herbal Compress

เงือ
่ นไขรายวิชา
่ สาร มีความตัง้ ใจ และตรงต่อเวลา รวมถึงมีบค
ผู ้ทีส
่ นใจเรียนวิชานีค
้ วรมีมนุษย์สัมพันธ์ทด
ี่ ี มีทักษะในการสือ
ุ ลิกภาพทีด
่ แ
ี ละมีการวางตัวที่
เหมาะสม
เวลาเรียน
จันทร์ – ศุกร์ (09.00-14.00 น.)

3 วัน (12 ชัว่ โมง)

การสอบว ัดผล
้ สุดหลักสูตรการเรียนดังนี้
ปานวิมาน สปา อคาเดมีจ
่ ะทาการสอบวัดผลเมือ
่ สิน
ภาคทฤษฎี: 60 นาที (ข ้อสอบแบบตัวเลือก)

ภาคปฏิบ ัติ: 90 นาที

ค่าเรียน
5,500 บาท
โครงสร้างรายวิชา
ห ัวข้อวิชา


ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ห ัวข้ออืน
่ ๆ



ประวัตก
ิ ารประคบ



ความรู ้พืน
้ ฐานด ้านสมุนไพร




วิธก
ี ารทาลูกประคบ
ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารประคบ
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