เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองและการดําเนินการ
ของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้
สําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการรั บ รองและการดํ า เนิ น การของสถาบั น
หรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ สําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) มาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๔ (๔) (ด) และมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการรับรองและการดําเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้
สําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
ตามกฎหมาย
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งตามกฎหมาย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่สภาการแพทย์แผนไทยตั้งขึ้นมาโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยมี
ผู้ประกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไทยซึ่ งได้ รับ อนุ ญ าตให้ ถ่า ยทอดความรู้ เป็น ผู้ใ ห้ก ารฝึ กอบรมตาม
ข้อบังคับนี้
“หัวหน้า” หมายความว่า หัวหน้าของสถาบันหรือหัวหน้าสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ตามข้อบังคับนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

หมวด ๑
คุณสมบัติของสถาบัน
ข้อ ๔ ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้
การฝึกอบรมด้านเวชกรรมไทย เป็นหัวหน้า
ข้อ ๕ ต้องมีห้องสําหรับประชุมหรือบรรยาย ที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่าจํานวนของผู้รับการฝึกอบรม
ข้อ ๖ ต้องมีที่สําหรับการค้นคว้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีตําราพื้นฐานตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้อ ๗ ต้องมีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกินยี่สิบเท่าของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม
ข้อ ๘ ต้องมีหน่วยงานที่ร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านเวชกรรมไทย ต้องมีสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๑)
(๒) ด้านเภสั ชกรรมไทย ต้อ งมีสถานพยาบาลที่มี คุณ สมบั ติตามข้ อ ๑๓ (๒) หรือ ต้ อ งมี
สถานที่ขายยาตามกฎหมายยาร่วมเป็นที่ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีผู้ประกอบวิ ชาชีพ การแพทย์แ ผนไทยที่ได้รั บอนุญ าตให้ ถ่ายทอดความรู้เ ป็นผู้ใ ห้
การฝึกอบรมด้านเภสัชกรรมไทยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานที่ขายยา
ข. มีห้องสําหรับปรุงยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ค. ให้บริการปรุงยาให้กับผู้ป่วยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๓) ด้านผดุงครรภ์ไทย ต้องมีสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๓)
(๔) ด้านนวดไทย ต้องมีสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๔)
หมวด ๒
คุณสมบัติของสถานพยาบาล
ข้อ ๙ ต้องมีหัวหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้านเวชกรรมไทย เป็นผู้ดําเนินการสถานพยาบาล
ข้อ ๑๐ ต้องมีสถานที่ ที่เป็นสัดส่วนสําหรับประชุมหรือบรรยาย ซึ่งมีที่นั่งไม่น้อยกว่าจํานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๑๑ ต้ อ งมี ที่ สํ า หรั บ การค้ น คว้ า ของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมโดยมี ตํ า ราพื้ น ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้อ ๑๒ ต้องมีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกินยี่สิบเท่าของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม
ข้อ ๑๓ สําหรับการฝึกอบรมในแต่ละด้าน สถานพยาบาลต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

(๑) ด้านเวชกรรมไทย
ก. มีผู้ประกอบวิ ชาชีพ การแพทย์แ ผนไทยที่ได้รั บอนุญ าตให้ ถ่ายทอดความรู้เ ป็นผู้ใ ห้
การฝึกอบรมในด้านเวชกรรมไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทําการฝึกอบรม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
แห่งนั้น
ข. มีห้องตรวจรักษาไม่น้อยกว่าจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม
ค. มีห้องสําหรับปรุงยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ง. ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยมีผู้มารับบริการในด้านเวชกรรมไทย
(๒) ด้านเภสัชกรรมไทย
ก. มีผู้ประกอบวิ ชาชีพ การแพทย์แ ผนไทยที่ได้รั บอนุญ าตให้ ถ่ายทอดความรู้เ ป็นผู้ใ ห้
การฝึ ก อบรมในด้ า นเภสั ช กรรมไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทํ า การฝึ ก อบรม เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ในสถานพยาบาลแห่งนั้น
ข. มี ห้ อ งตรวจรั ก ษา โดยมี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยด้ า นเวชกรรมไทย
มาให้การบําบัดรักษา
ค. มีห้องสําหรับปรุงยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ง. ให้บริการปรุงยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๓) ด้านผดุงครรภ์ไทย
ก. มีผู้ประกอบวิ ชาชีพ การแพทย์แ ผนไทยที่ได้รั บอนุญ าตให้ ถ่ายทอดความรู้เ ป็นผู้ใ ห้
การฝึ ก อบรมในด้ า นผดุ ง ครรภ์ ไ ทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทํ า การฝึ ก อบรม เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ในสถานพยาบาลแห่งนั้น
ข. มี ห้ อ งตรวจรั ก ษา โดยมี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยด้ า นเวชกรรมไทย
มาให้การบําบัดรักษา
ค. มีห้องสําหรับปรุงยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ง. มีบริการด้านการผดุงครรภ์ไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๔) ด้านนวดไทย
ก. มีผู้ประกอบวิ ชาชีพ การแพทย์แ ผนไทยที่ได้รั บอนุญ าตให้ ถ่ายทอดความรู้เ ป็นผู้ใ ห้
การฝึกอบรมในด้านนวดไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทําการฝึกอบรม เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
แห่งนั้น
ข. มี ห้ อ งตรวจรั ก ษา โดยมี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยด้ า นเวชกรรมไทย
มาให้การบําบัดรักษา
ค. มีห้องสําหรับปรุงยาให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ง. มีห้องนวด และมีเตียงนวดบริการไม่น้อยกว่าจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ. มีบริการนวดรักษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

หมวด ๓
คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

๑๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
สามารถที่จะเรียนได้ตามกําหนดการจัดอบรมได้อย่างเต็มเวลา
จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับ
ไม่เป็นโรคที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนด
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
ไม่เป็นผู้วิกลจริต
หมวด ๔
หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ ๑๕ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมของสถาบั น หรื อ สถานพยาบาลที่ รั บ รองแล้ ว อย่ า งน้ อ ย
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่สภาการแพทย์แผนไทยประกาศกําหนด
ข้อ ๑๖ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม จะต้ อ งสอบผ่ า นภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะวิ ช า
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลา
ทั้งหมดที่จัดอบรมในหลักสูตร
หมวด ๕
การสมัครเพื่อรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล
ข้อ ๑๗ สถาบันที่มีคุณสมบัติตามหมวดที่ ๑ หรือสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติครบตามหมวดที่ ๒
โดยทั้งสถาบันและสถานพยาบาลมีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปตามข้อ ๑๕ สามารถยื่นขอรับรอง
สถาบันหรือสถานพยาบาล พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ มายังสภาการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงาน
ตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับสถาบันแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. แบบคําขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล
ข. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการในกรณีที่เป็นสถานศึกษาเอกชน
หรือหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาหากเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง
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ค. หนังสือสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
เวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ฝึกอบรม
ง. หลักฐานตาม (๒)
จ. หากสถาบัน ร่วมมื อกับร้ านขายยาให้มีห นังสือ สัญญาความร่วมมื อระหว่างสถาบั น
และร้านขายยา ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเวลาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ฝึกอบรม โดยเป็นร้านขายยา
ตามกฎหมาย
ฉ. หลักฐานอื่น ๆ
(๒) สําหรับสถานพยาบาลแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. แบบคําขอรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล
ข. ใบอนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การสถานพยาบาล และใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลในกรณีเป็นสถานพยาบาลเอกชน ใบรับรองจากหน่วยงานในกรณีเป็นสถานพยาบาลภาครัฐ
ค. หนังสือรับรองการถ่ายทอดความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาต
ให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรมทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
ง. แผนผังของสถานพยาบาล ที่ระบุ ห้องต่าง ๆ ครบตามหมวดที่ ๑
จ. หลักสูตรการฝึกอบรม
ฉ. หลักฐานอื่น ๆ
หมวด ๖
หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ข้อ ๑๘ ต้ อ งดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ ยื่ น ขอรั บ รองจาก
สภาการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๑๙ ต้องรับรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดแต่ละด้าน ให้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๒๐ สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมีอายุการรับรอง ๕ ปี ต้องต่ออายุ
การรับรองทุกห้าปี โดยยื่นแบบคําขอต่อสภาการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่สภาการแพทย์แผนไทยกําหนด
หมวด ๗
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันหรือสถานพยาบาลที่รับรองแล้ว
ข้อ ๒๑ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ หั ว หน้ า สถาบั น หรื อ หั ว หน้ า สถานพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม จํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หรือสถานที่ฝึกอบรม หรือหลักสูตรการฝึกอบรม จะต้องยื่นคําขอรับรองการเปลี่ยนแปลง
ต่อเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ก่อนเปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมใหม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดในวรรคแรก
ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๒๒ เมื่ อ เลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ รั บ คํ า ขอแล้ ว จะต้ อ งส่ ง ต่ อ ให้ กั บ
คณะอนุกรรมการโดยไม่ชักช้า เพื่อดําเนินการพิจารณาเสนอความเห็นต่อสภาการแพทย์แผนไทยต่อไป
หมวด ๘
การติดตามหลังการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
ข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดําเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด ๙
การเพิกถอนการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล หากปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้
สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ถูกเพิกถอนการรับรองตามวรรคแรก สามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอน
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ก่อนที่ข้อบังคับนี้จะถูกบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้
โดยจะต้องต่ออายุการรับรองภายในห้าปีนับแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๖ สถาบั น หรื อ สถานพยาบาลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ บั ง คั บ นี้ หากยื่ น ขอรั บ รอง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ จะถือว่ามีสิทธิรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับรอง
ข้อ ๒๗ สถาบันหรือสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับนี้ หากยื่นขอรับรองภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ จะถือว่ามีสิทธิรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้
ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้
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ข้อ ๒๘ หากตรวจพบในภายหลังว่าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ขอรับรองตามข้อ ๒๖ หรือ
ข้อ ๒๗ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อบังคับนี้ สถาบันหรือสถานพยาบาลนั้นจะไม่มีสิทธิรับรองผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
แต่ละด้านให้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติ
ในข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ทรงยศ ชัยชนะ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

