(ร่าง)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ....
_____________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้การรับรองหมอพื้นบ้าน
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน
พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่
น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
จังหวัด และคณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
“คาขอ” หมายความว่า คาขอเสนอการรับรองหมอพื้นบ้าน คาขอต่ออายุหนังสือรับรอง
คาขอออกใบแทนหนังสือรับรอง และให้หมายความรวมถึงหนังสือมอบอานาจ หรือคาขออื่นใด และเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบนี้ด้วย
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นที่ผู้ขอรับการรับรองมีภูมิลาเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ที่ขอรับ
การรับรอง และอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตามที่มีการรับรองของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
“ผู้เสนอการรับรอง” หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และให้หมายความรวมถึงสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้เป็นผู้รับรองตาม
ระเบียบนี้

-2“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
_____________
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองประธาน
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนสภาการแพทย์
แผนไทย เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เลือกกันเองให้เหลือสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๖) หมอพื้นบ้านที่อธิบดีแต่งตั้งจานวนสามคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ข้อ ๗ คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้และความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้าน
(๒) ให้คาแนะนา ความเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาความรู้และความสามารถในการ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้าน ในระบบ
บริการสาธารณสุขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภาการแพทย์แผนไทย
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุข
(๔) รวบรวมและจัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้านของประเทศ

-3(5) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การไม่รับรองหมอพื้นบ้าน การไม่ต่ออายุหนังสือรับรอง และ
การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองตามข้อ ๙ (6)
(6) ออกประกาศต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการสภา
การแพทย์แผนไทมอบหมาย
หมวด ๒
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด
_____________
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน
(๓) ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน
ระดับจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกกันเองให้เหลือสามคน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจานวนหนึง่ คน ผู้บริหารเทศบาลจานวนหนึ่งคน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
กรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้ถือเป็นการเลือกกันในผู้บริหาร
เทศบาล
(๕) ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยหรือหลักสูตรสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์เลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ
กรณีพื้นที่จังหวัดใดไม่มีสถาบันการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นกรรมการในเขตจังหวัดนั้น
(๖) สาธารณสุขอาเภอที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๗) หมอพื้นบ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนสามคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่นายแพทย์
สาธารณสุขแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกได้ไม่เกินสองคน
ข้อ ๙ คณะกรรมการตามข้อ ๘ มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุข ภายในเขตจังหวัด
(๒) ควบคุม กากับ และดูแลการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านภายในเขตจังหวัด
(3) สารวจ รวบรวบ และจัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน ภายในเขตจังหวัด
(4) พิจารณารับรอง การออกหนังสือรับรอง และต่ออายุหนังสือรับรอง

-4(5) ออกประกาศต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมาย ที่ไม่ใช่เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน หรือคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย หรือสภาการแพทย์
แผนไทย แล้วแต่กรณี
(6) พักใช้หนังสือรับรอง เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
(7) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร
_____________
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองประธาน
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย ผู้อานวยการเขต
ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจานวนสามคน ผู้แทนสานักการแพทย์ และ
ผู้แทนกองศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน เป็น
กรรมการ
(๔) ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เลือกกันเองให้เหลือสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) หมอพื้นบ้านที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจานวนสามคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกันไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๙
หมวด ๔
การดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งกรรมการของหมอพื้นบ้าน
_____________
ข้อ ๑๒ หมอพื้นบ้านต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับการรับรองและได้หนังสือรับรอง หรือ
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ค)
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์
แผนไทย ตามมาตรา 33 (3) (ค) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ อยู่ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยใช้บังคับ แล้วแต่กรณี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑3 หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

-5ข้อ ๑๓ หมอพื้นบ้านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่หมอพื้นบ้านพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นหมอพื้นบ้านแทน โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของหมอพื้นบ้านที่พ้นจาก
ตาแหน่ง
เมื่อครบกาหนดวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งหมอพื้นบ้านขึ้นใหม่ ให้หมอ
พื้นบ้านซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าหมอพื้นบ้านซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
ข้อ ๑๔ ให้หมอพื้นบ้านที่เป็นกรรมการตามระเบียบนี้ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย
(๕) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฐานะนั้น
(๖) ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือตามระเบียบหรือกฎหมาย
(๗) เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่เห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ
ตามระเบียบหรือกฎหมาย
หมวด 5
การประชุมคณะกรรมการ
_____________
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๖ ให้นาความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการ
สนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับส่งเสริม การศึกษาวิจัย และการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย
การรับรองหมอพื้นบ้าน การจัดทาทะเบียนหมอพื้นบ้าน การสนับสนุนงบประมาณ และรับผิดชอบในงาน
ธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ

-6ข้อ 1๘ ให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้ง มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจาก
ที่กระทรวงการคลังกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด 6
การรับรองหมอพื้นบ้าน
_____________
ข้อ ๑๙ การรับรองหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
ระเบียบนี้
แบบหนังสือการเสนอการรับรองหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน
ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๐ การเสนอให้รับรองหมอพื้นบ้านให้ยื่นต่อหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เป็นผู้รับรอง ดังนี้
(๑) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับรองได้ทั่วราชอาณาจักรและ
กรุงเทพมหานคร
(๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับรองได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
(๓) หน่วยงานอื่นใด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ การเสนอให้รับรองหมอพื้นบ้าน ในข้อ ๒๐ ให้เสนอโดยวิธีการดังนี้
(๑) คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เสนอรายชื่อหมอพื้นบ้านทีม่ ีภูมิลาเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อให้การรับรอง พร้อมจัดส่งหลักฐานบันทึกการประชุมที่มีมติให้เสนอให้มีการรับรองหมอพื้นบ้านนั้น
และหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าประชุมโดยรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารทุกฉบับ และมีหนังสือแจ้งเรื่องการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ปกครองท้องที่นั้น
แล้วแต่กรณี ต่อหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เสนอรายชื่อหมอพื้นบ้านที่มีภูมิลาเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้การรับรอง พร้อมจัดส่งหลักฐานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีมติให้เสนอให้มีการรับรองหมอพื้นบ้านนั้น และหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าประชุมโดยรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ และ
มีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง
การเสนอรายชื่อหมอพื้นบ้านเพื่อรับการรับรองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จะต้องกาหนดเขตพื้นที่ที่หมอพื้นบ้านจะทาการในการส่งเสริม
และดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบมาด้วย
ข้อ ๒๒ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

-7(๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่อง
จากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้หน่วยงานที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง
(๔) ใช้ความรู้ความสามารถที่ขอรับการรับรองโดยไม่มุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
ทางพาณิชย์
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย
(๗) ไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แล้วแต่กรณี
(๘) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบนี้
(๙) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และความครบถ้วนถูกต้องของคาขอในการเสนอการรับรองหมอพื้นบ้านและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ หากเห็นว่าเป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีพบว่าการเสนอรับรองหมอพื้นบ้านรายใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ
คาขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งผู้เสนอการรับรองตรวจสอบ
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือ
ว่าละทิ้งคาขอเสนอการรับรองหมอพื้นบ้านรายนั้น
ข้อ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองหมอพื้นบ้านรายใด ให้หน่วยงานที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง ออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านให้แก่หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง
การพิจารณารับรองตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการ
รับรองหมอพื้นบ้านด้วยก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาไม่ให้การรับรองหมอพื้นบ้านรายใด ให้หน่วยงานที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรองมีหนังสือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้เสนอการรับรองและ
หมอพื้นบ้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๒๕ ผู้เสนอการรับรองหรือหมอพื้นบ้านต้องอุทธรณ์การไม่รับรองหมอพื้นบ้านภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ ๒๔ และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้
หมวด 7
หนังสือรับรอง อายุหนังสือรับรอง
การต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง
_____________

-8ข้อ ๒๖ หนังสือรับรองมีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง และแบบหนังสือรับรองให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านประกาศกาหนด
ข้อ ๒๗ ให้หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
หนังสือรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง
นาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กรณียื่นต่ออายุหนังสือรับรองภายหลังหนังสือรับรองหมดอายุให้ถือว่าเป็นการเสนอรับรอง
ขึ้นใหม่
แบบคาขอต่ออายุหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านประกาศกาหนด
ข้อ 2๘ ในกรณีทหี่ มอพื้นบ้านได้ยื่นตามข้อ ๒๗ แล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการต่ออายุ
หนังสืออนุญาตยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าหมอพื้นบ้านเป็นผู้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านจนกว่าคณะกรรมการ
จะมีคาวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒9 ผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดทาหนังสือรับรองสูญหายหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ยื่น
คาขอรับใบแทนหนังสือรับรอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้ประกอบด้วย
(๑) หนังสือรับรองถูกทาลายในสาระสาคัญ หรือสาเนาหนังสือรับรอง ในกรณีถูกทาลายใน
สาระสาคัญ หรือ
(๒) หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในกรณีสูญหาย
(๓) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ให้หน่วยงานผู้รับรองดาเนินการในการออกใบแทนหนังสือรับรองให้แก่หมอพื้นบ้าน
โดยประทับคาว่า “ใบแทน” ด้วย “สีแดง” ที่บริเวณด้านบนของใบแทนหนังสือรับรอง
ข้อ ๓๐ เมื่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกหนังสือรับรองให้แก่หมอพื้นบ้านแล้ว ให้จัดส่ง
สาเนาหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ
ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวบรวมข้อมูลและสาเนาหนังสือ
รับรองหมอพื้นบ้านแจ้งให้สภาการแพทย์แผนไทยทราบทุกสิ้นเดือน
หมวด 8
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นและหน้าที่ของหมอพื้นบ้าน
_____________
ข้อ ๓๑ หมอพื้นบ้านควรจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา และจะต้อง
(๑) เป็นไปตามความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรอง
(๒) ภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการรับรองตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะภายในเขตพื้นที่ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการรับรองหรือมี
ภูมิลาเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรอง

-9(๔) ไม่ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
ทางพาณิชย์
(๕) อยู่ภายใต้การควบคุมประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย
ข้อ ๓๒ หมอพื้นบ้านจะต้องจัดทาทะเบียนการรักษา ประวัติการรักษา และผลการรักษา
ผู้ป่วย หรือการใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน ตามแบบทะเบียนการ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
แบบทะเบียนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยของหมอพื้นบ้านตามวรรคหนึ่ง จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลสาหรับการตรวจสอบหรือค้นหาเพื่อให้
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๓๓ หมอพื้นบ้านจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านต่อไปยังคนรุ่นหลัง และให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงาน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบ
บริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสภาการแพทย์แผนไทย ตลอดจน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและเหมาะสม
หมวด 9
การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
_____________
ข้อ ๓๔ กรณีหมอพื้นบ้านรายใด มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหมวดที่ ๓ ให้คณะกรรมการมีมติ
พักใช้หนังสือรับรองได้ไม่เกินสองปี หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
การพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองให้ทาคาสั่งเป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และเหตุแห่งการมีคาสั่ง
ข้อ ๓๕ ให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรอง มีหนังสือลงทะเบียนโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับแจ้งคาสั่งให้หมอพื้นที่ที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองทราบ
กรณีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งคาสั่งตามวรรคหนึ่งให้จัดส่งสาเนาหนังสือแจ้งและ
สาเนาคาสั่งส่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวบรวมข้อมูลและสาเนาหนังสือ
ตามวรรคสองส่งให้สภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๖ ก่อนคณะกรรมการมีมติพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง จะต้องให้หมอพื้นบ้าน
รายดังกล่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือหักล้างข้อกล่าวหาก่อนมีมติ
ข้อ ๓๗ กรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทาของหมอพื้นบ้าน
รายใด ซึ่งเป็นการกระทาโดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย อันมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน สาธารณชน และวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่าง
ชัดแจ้ง และเพื่อเป็นการมิให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม คณะกรรมการจะมีมติให้เพิกถอนหนังสือรับรอง
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ก็ได้

- 10 ข้อ ๓๘ ระยะเวลาของการพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองให้นับตั้งแต่วันที่หมอพื้นบ้าน
รับทราบคาสั่ง โดยให้มีหนังสือส่งคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามภูมิลาเนาของหมอพื้นบ้าน
ให้ถือว่าวันที่ระบุในหลักฐานการตอบรับไปรษณีย์เป็นวันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ครบกาหนด
สิบห้าวันนับแต่วันส่งเป็นวันที่ได้รับแจ้ง
กรณีการส่งคาสั่งไม่สามารถกระทาได้ หรือหมอพื้นบ้านไม่ยอมรับคาสั่งให้ปิดสาเนาคาสั่ง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ภูมิลาเนาของหมอพื้นบ้าน ที่ทาการของหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้
เป็นผู้รับรอง และสานักงานสภาการแพทย์แผนไทย โดยให้ถือว่าหมอพื้นบ้านรับทราบคาสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้
ปิดคาสั่ง
การปิดคาสั่งตามวรรคสาม ให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้เป็นผู้รับรอง
มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงวันที่ที่ปิดคาสั่งไว้ ตามสถานที่ที่กาหนดในวรรคสามให้ชัดเจน
ข้อ ๓๙ หมอพื้นบ้านที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง จะต้องอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
ข้อ ๔๐ หมอพื้นบ้านซึ่งถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง อาจขอรับการรับรองอีกได้เมื่อพ้นสองปี
นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนหนังสือรับรอง
ถ้าคณะกรรมการปฏิเสธการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนดให้เป็นผู้รับรองมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้หมอพื้นบ้านรายดังกล่าว
ทราบ ภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
การขอรับการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
หมวด ๑
หมวด 10
การอุทธรณ์
_____________
ข้อ ๔๑ การอุทธรณ์การไม่รับรองหมอพื้นบ้าน การไม่ต่ออายุหนังสือรับรอง และการพักใช้
หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง ต้องทาเป็นหนังสือ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
(๓) คาสั่งหรือคาวินิจฉัยอันเป็นเหตุให้อุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมาย
และเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง
(๔) ความประสงค์หรือคาขอของผู้อุทธรณ์
(๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ป ระสงค์ จ ะยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นพร้อมคาอุทธรณ์
ข้อ ๔๒ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้เป็นที่สุด

- 11 ข้อ ๔๓ การดาเนินการใดๆ ที่ระเบียบนี้ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ ให้นา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
บทเฉพาะกาล
_____________
ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นผู้รับรองเสนอรายชื่อผู้ได้รับการ
รับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการรับรอง
หมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนี้ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรองหมอพื้นบ้านในโอกาสแรก
ข้อ 45 เมื่อระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากจังหวัดใดยังไม่มีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง
ตามระเบียบนี้ หรือไม่มีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินตามมาตรา 33 (3) (ค) ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบตามจานวนที่มีอยู่ จนกว่าจะมีหมอพื้นบ้านซึ่งได้รับการรับรอง หรือได้รับ
การประเมินหรือการทดสอบความรู้ให้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ตามมาตรา 12 (2) (ค) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2556 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรรมการในคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ .................................................

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

