
ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมีคุณลักษณะ

พื้นฐานที่แตกต่างจากระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบันตรงที่การแพทย์แผนไทย

และการแพทยพ์ืน้บา้นนัน้อยูใ่นวถิชีวีติของคนไทยมาตัง้แตอ่ดตี โดยมวีดัเปน็ศนูยก์ลาง

ในการศึกษาเล่าเรียนทางด้านการแพทย์และให้การบำาบัดรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้

ยังมีหลักฐานปรากฏเป็นครั้งแรกในทำาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในสมัย

พระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๙๘ กล่าวคือ มีข้าราชการในกรมหมอ

ต่างๆ ได้แก่ กรมแพทยา กรมแพทยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนวด 

กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยนั้นมีความ

เจริญรุ่งเรืองและอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกระดับชั้น

ต่อมาเมื่อมีการนำาการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการ

ตั้งโรงเรียนแพทย์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมีการสอนท้ังการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนปัจจุบันในช่วงแรก จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการยกเลิกการเรียน

การสอนการแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทำาให้การแพทย์แผนไทยไม่ได้รับการ

อุปถัมภ์จากรัฐอย่างเป็นทางการอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก็มีการรวมกลุ่มของหมอ

แผนไทยจัดตั้งเป็นสมาคมต่างๆ เพื่อทำาการเรียนการสอนและการรักษาผู้ป่วยด้วย

การแพทยแ์ผนไทย ทำาใหก้ารแพทยแ์ผนไทยนัน้เปน็ระบบการแพทยข์องภาคประชาชน

บทที๓่
ระบบบริการการแพทย�แผนไทย 
และการแพทย�พ�้นบ�าน

Report-1-5.indd   49 22/9/2556   14:45



50 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เป็นหลัก และยังคงจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานคนไทยที่มีความสนใจ และให้บริการกับผู้ป่วยที่ยัง

ศรัทธาและเชื่อมั่นการแพทย์แผนไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อองค์การอนามัยโลกได้ประกาศนโยบาย Health for All by the Year 2000 หรือ 

สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. ๑๙๗๓) ประเทศไทยได้มีประกาศนโยบายการสาธารณสุข 

มูลฐานในแผนสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทำาให้กระแสความยอมรับสมุนไพรและการแพทย์ 

แผนไทยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง และยังทำาให้การแพทย์พื้นบ้านนั้นเป็นที่ยอมรับและมี

บทบาทมากขึ้นในการดูสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น เมื่อความนิยมการนวดไทยได้แพร่หลายและเป็นที่นิยม

อย่างสูงโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ทำาให้ระบบบริการภาครัฐหันกลับมามีบทบาทในการส่งเสริมและจัด

บริการการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้กับผู้รับบริการมากขึ้น

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านจึงมีรากฐานการบริการที่อยู่ในระบบ

สุขภาพภาคประชาชนมายาวนานตั้งแต่อดีต แต่ในปัจจุบันภาครัฐเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการ 

การแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่สนับสนุนการบริการของภาครัฐ 

เป็นด้านหลัก 

ในบทนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลในส่วนของ ๓.๑ กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

พื้นบ้าน ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๒ (๒) (ก) และ (ข) ส่วน ๓.๒ สถานบริการการแพทย์แผนไทย 

๓.๓ การเข้าถึง/การใช้บริการ ๓.๔ รายจ่าย/งบประมาณด้านการแพทย์แผนไทย นำาเสนอสถานการณ์ใน  

๓ ระบบ ไดแ้ก ่ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ และระบบหลักประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า

๓.๑	 กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์พื้นบ้�น ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน  

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) และ (ข) ซึ่งประกอบด้วย

 ๑. สถานการณ์และแนวโน้มกำาลังคน

 ๒. สถานการณ์การผลิต

 ๓. การกระจายกำาลังคน

 ๔. การสูญเสียกำาลังคน

๓.๒	 สถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย

 ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย

 ๒. การกระจายสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย

 ๓. มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทย

๓.๓	 ก�รเข้�ถึง/ก�รใช้บริก�รก�รแพทย์แผนไทย	

 ๑. ปริมาณการใช้บริการ

๓.๔	 ร�ยจ่�ย/งบประม�ณด้�นก�รแพทย์แผนไทย
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 51

๓.๑ กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์พื้นบ้�น

ตามพระร�ชบญัญตักิ�รประกอบโรคศลิปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒ ไดก้ำาหนดวา่ “ผูป้ระกอบโรคศลิปะ”	

หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

และต�มม�ตร�	๓๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาต้องมีความรู้

ในวิชาชีพดังต่อไปนี้

(๑)	ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย

 (ก) ไดร้บัการอบรมหรอืถา่ยทอดความรูจ้ากผูป้ระกอบโรคศลิปะซึง่ไดร้บัอนญุาตใหถ้า่ยทอด

ความรู้ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยแล้ว หรือ

 (ข) ได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่คณะกรรมวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยอาจสอบความรู้ก่อนก็ได้ตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยกำาหนด หรือ

 (ค) เปน็ผูท้ีส่ว่นราชการรับรองและผ่านการประเมนิตามเง่ือนไขของคณะกรรมวชิาชพีสาขา

การแพทย์แผนไทย

(๒)	ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก 

สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง โดยคณะกรรมวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจสอบความรู้ก่อนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรม

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กำาหนด

ขณะนี้ได้มีพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ ซึ่งได้กำาหนด “วิช�ชีพ

ก�รแพทย์แผนไทย”	 หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และในม�ตร�	๔ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย

(๑)	ก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย ได้แก่ การประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย หรือการแพทย์แผนไทยประเภทอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(๒)	ก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ในหมวด	๒	ม�ตร�	๑๒	สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้
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52 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๒) มีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้

 (ก) ได้รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมี 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่าน

ความรู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

 (ข) ไดร้บัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรเทยีบเทา่ปรญิญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอืสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

 (ค) เปน็ผูท้ีส่ว่นราชการรับรองความรู้การแพทยพ้ื์นบา้นไทย โดยผ่านการประเมนิหรอืการ

สอบตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย

ดังนั้น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นอกจากนี ้การประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยยงัไดเ้พิม่การแพทยพ์ืน้บา้นไทยในการประกอบ

วิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท ทำาให้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย เวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย

รวมทั้งได้มีการแยกระดับการศึกษาอบรมเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

ระดับสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ซึ่งตรง

กับมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ของ พ.ร.บ. เดิม

อีกระดับเป็นระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย 

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา  

๑๒ (๒) (ข) ซึ่งตรงกับมาตรา ๓๓ (๑) (ข) ของ พ.ร.บ. เดิม และได้รวมการประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าอยู่ในมาตรานี้

กำาลงัคนในบทนีจ้งึขอกลา่วถงึกำาลงัคนทีเ่ปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ก. หมอพื้นบ้าน

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
หมอพื้นบ้าน๑ หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพโดย 

อาศัยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งในทุกๆ หมู่บ้านจะมีชาวบ้านที่ชุมชนรับรู้และยอมรับว่าเป็น 

หมอพื้นบ้านอยู่

หมอพื้นบ้าน๒ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสำานักงานนายทะเบียนกลางของสำานักคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีจำานวน 

๕๓,๐๓๕ คน (ณ มีนาคม ๒๕๕๖)

หมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านของสำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย  

กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน ๑๖๑ คน (ณ มิถุนายน 

๒๕๕๖)

๑.๑	 คว�มชำ�น�ญในก�รรักษ�

หมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยจำานวน ๑๖๑ คน มีความชำานาญในการรักษาโรคได้หลายด้าน แต่บางคนมีความชำานาญ

เฉพาะด้านเพียงด้านเดียว ส่วนใหญ่หรือจำานวน ๑๑๕ รายมีความชำานาญในการรักษาด้วยยาสมุนไพร  

รองลงมามีความชำานาญด้านการรักษากระดูก จำานวน ๓๖ ราย 

๑ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒ บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา 

การแพทยแ์ผนไทยตามวฒันธรรมของชมุชนสบืทอดกนัมานานเปน็ทีน่ยิมยกยอ่งจากชมุชน โดยมปีระชาชนในหมูบ่า้นรบัรอง

ไม่น้อยกว่าสิบคน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ต�ร�ง	๓.๑		ความชำานาญในการรักษาของหมอพื้นบ้าน

ประเภทคว�มชำ�น�ญ จำ�นวน	(ร�ย)

หมอยาสมุนไพร ๑๑๕

หมอกระดูก ๓๖

หมอนวด ยำ่าขาง ตอกเส้น เช็ดแหก ๑๓

หมอพิธีกรรม หมอธรรม ๓

หมอแก้งูกัด แก้พิษ ๔

หมอเวชกรรม ๑

* หมอพื้นบ้าน ๑ คน มีความชำานาญการรักษามากกว่า ๑ ประเภท

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖

๑.๒	 อ�ยุของหมอพื้นบ้�น

หมอพื้นบ้านเหล่านี้มีอายุน้อยที่สุด ๔๑ ปี อายุมากที่สุด ๙๓ ปี หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ จำานวน 

๑๐๒ คนจาก ๑๖๑ คนมีอายุระหว่าง ๖๑-๘๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕

ต�ร�ง	๓.๒		อายุของหมอพื้นบ้าน

ช่วงอ�ยุของหมอพื้นบ้�น	(ปี) จำ�นวน	(คน)

๔๑ - ๕๐  ๖

๕๑ - ๖๐  ๑๖

๖๑ - ๗๐  ๔๗

๗๑ - ๘๐  ๕๕

๘๑ - ๙๐  ๑๓

๙๑ - ๑๐๐  ๒

ไม่ระบุ  ๒๒

รวมทั้งสิ้น 	 ๑๖๑

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖
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๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
ด้านการผลิตและพัฒนากำาลังคนของหมอพื้นบ้านนั้น เป็นการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ  

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ไม่มีระบบการเรียนการสอน ไม่มีสถาบันการผลิต ปัจจุบันหมอพื้นบ้าน 

ส่วนใหญ่ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ คนรุ่นใหม่ขาดความสนใจ ดังนั้น การเกิดหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่จึงมี 

น้อยมาก ไม่ทันกับการสูญเสียหมอพื้นบ้านจากความสูงอายุ

แม้ว่ามีสถาบันการศึกษา ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) ทางภาคเหนือ ๑ แห่ง และภาคอีสาน  

๑ แห่ง ได้ทำาการถอดความรู้ของหมอพื้นบ้านในภูมิภาค แต่ก็นำาความรู้ของหมอพื้นบ้านมาจัดทำาเป็นวิชา

เรียนประกอบในหลักสูตรการผลิตแพทย์แผนไทย ซ่ึงนักศึกษาท่ีมาเรียนนั้นมีภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคม

และเศรษฐกิจที่แตกต่างจากหมอพื้นบ้านดั้งเดิม 

๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน

๑.๓	 ปริม�ณและก�รกระจ�ยตัว

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยได้ทำาการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้าน 

เพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหมอพื้นบ้านที่ผ่านการประเมินเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเวชกรรมไทยทั้งสิ้นจำานวน ๑๖๑ คน กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ๓๕ คน  

ภาคกลาง ๑๖ คน ภาคตะวันออก ๑๘ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๗ คน ภาคใต้ ๔๕ คน

ต�ร�ง	๓.๓		ปริมาณและการกระจายตัวของหมอพื้นบ้าน จำาแนกตามภูมิภาค

ภูมิภ�ค จำ�นวน	(คน)

ภาคเหนือ  ๓๕

ภาคกลาง  ๑๖

ภาคตะวันออก  ๑๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔๗

ภาคใต้  ๔๕

รวมทั้งสิ้น 	 ๑๖๑

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖
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๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เนื่องจากหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุมากและส่วนใหญ่ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ ดังนั้น 

การเสียชีวิตเนื่องจากชราภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการสูญเสียกำาลังคนหมอพ้ืนบ้าน และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ  

การสญูเสยีความรูใ้นเชงิประจกัษข์องหมอพืน้บา้น ดังนัน้ มคีวามจำาเปน็อยา่งเรง่ด่วนในการถอดบทเรยีนและ

บันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมคนรุ่นใหม่มาสืบทอดความรู้

จากขอ้มลูหมอพืน้บา้นทีไ่ดร้บัการประเมนิความรูข้องหมอพืน้บา้นเพือ่ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยจำานวน ๑๖๑ คนนั้น ปัจจุบัน ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย ๗ คน

ข. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)

หมายถึงผู้ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทย์แผนไทย (เดิมได้แก่

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย) รับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซ่ึงได้รับ

อนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่านความรู้ตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับสภา 

การแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพในกลุ่มนี้นับเป็นกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยท่ีมีความสำาคัญมากและ 

เป็นรากฐานของการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพภาคประชาชน เพราะมีระบบการเรียน 

การสอนที่สืบทอดมาแต่อดีตโดยสมาคมการแพทย์แผนไทยต่างๆ และมีหมอแผนไทยที่มีความรู้จากการ

สืบทอดจากครูบาอาจารย์และคัมภีร์การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเริ่มมีหน่วยงานภาครัฐมาจัดการศึกษาอบรมการแพทย์แผนไทย 

ในระดับนี้มากขึ้น แต่แทบทั้งหมดภาครัฐให้ความสนใจจัดอบรมเฉพาะเรื่องการนวดไทยเท่านั้นเนื่องจากมี

ความต้องการของผู้รับบริการและกระแสความนิยมของต่างชาติ ไม่มีการจัดอบรมประเภทเวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย และการผดุงครรภ์ไทยเลย

นอกจากนี้ รายงานสถานการณ์ฉบับน้ีได้นำาเสนอข้อมูลผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์	

แผนไทย	ประเภทก�รนวดไทยของผูพ้กิ�รท�งก�รมองเหน็หรอืท�งส�ยต� ซึง่ไดม้ผีูพ้กิารทางการมองเหน็

มีสิทธิและสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ผู้ประกอบโรคศิลปะเดิม) 

ประเภทการนวดไทยได้เป็นครั้งแรกและมีจำานวนมาก นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ในสังคมไทยซ่ึงมีเพียง ๔ 

ประเทศในโลกนี้ที่มีกฎหมายรองรับให้ผู้พิการสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยเดิม) มีจำ�นวนทั้งส้ิน	 ๕๖,๘๗๕	 คน โดยเป็นยอดสะสมต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒–๒๕๕๕  

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งยอดสะสม

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๒–๒๕๕๕ นั้นเป็นเวลา ๘๓ ปี เข้าใจว่า ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนหนึ่งอาจเสียชีวิตไป  
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แต่เนื่องจากไม่มีระบบการตรวจสอบจึงไม่สามารถบอกข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ 

แท้จริงได้

ในจำานวนนี้ แยกประเภทเป็นผู้ประกอบวิชาชีพประเภทเวชกรรมไทย ๑๙,๖๔๕ คน ประเภท

เภสัชกรรมไทย ๒๖,๘๗๒ คน ประเภทผดุงครรภ์ไทย ๗,๖๙๒ คน และประเภทการนวดไทย ๒,๖๖๖ คน

เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหนึ่งคนอาจได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบ

วิชาชีพมากกว่าหนึ่งประเภท เช่นบางคนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท้ัง ๔ ประเภท  

บางคนอาจเป็น ๒ หรือ ๓ ประเภท ดังนั้น สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

(กองการประกอบโรคศลิปะเดมิรวมกบักองการสถานพยาบาลเดิม) จึงได้ตรวจสอบจำานวนผู้ประกอบวชิาชพี

การแพทย์แผนไทยโดยนับเป็นรายบุคคล พบว่า ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทยมีจำ�นวน		

๓๐,๓๗๑	 คน	 (ณ	 กุมภ�พันธ์	 ๒๕๕๖) แต่จำานวนดังกล่าวเป็นจำานวนของผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์รวมกัน และยังคงเป็นยอดสะสมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งไม่ทราบ

จำานวนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วว่ามีจำานวนเท่าไร

ต�ร�ง	๓.๔		จำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย	ต�มม�ตร�	๑๒	(๒)	(ก)/	

ผู้ประกอบโรคศิลปะส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย	ต�มม�ตร�	๓๓	(๑)	(ก)

ยอดสะสมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

(คน)

๑. ประเภทเวชกรรมไทย  ๑๙,๖๔๕

๒. ประเภทเภสัชกรรมไทย  ๒๖,๘๗๒

๓. ประเภทผดุงครรภ์ไทย  ๗,๖๙๒

๔. ประเภทนวดไทย  ๒,๖๖๖

รวมทั้งสิ้น 	 ๕๖,๘๗๕

ที่ม�:  สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้ที่สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕ ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทย พบว่า โดยเฉลี่ยมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) 

เพิ่มขึ้นปีละ ๒,๕๑๔.๔ คน โดยเป็นประเภทเวชกรรม ๒,๙๔๙ คน เภสัชกรรมไทย ๔,๕๒๘ คน  

การผดุงครรภ์ไทย ๓,๓๓๓ คน และการนวดไทย ๑,๗๖๓ คน (การนวดไทยเริ่มมีการสอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓)

ดังนั้น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย จะเป็นประเภทเภสัชกรรมไทยมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) นี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่จบ
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58 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

(ประเภท ข.) หรือ ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง และมาสอบในประเภท (ก) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ต�ร�ง	๓.๕ จำานวนผู้สอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ปีพ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕

พ.ศ.	

ประเภท	(ก)
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ รวม

เวชกรรมไทย  ๒๗๒  ๖๖๗  ๕๔๔  ๔๖๑  ๕๔๙  ๔๕๖ ๒,๙๔๙

เภสัชกรรมไทย  ๑,๑๘๙  ๔๐๕  ๔๒๖  ๖๕๗  ๑,๓๖๗  ๔๘๔ ๔,๕๒๘

การผดุงครรภ์ไทย  ๙๘๔  ๖๖๙  ๙๗๔  ๖๕  ๓๕๔  ๒๘๗ ๓,๓๓๓

การนวดไทย - - -  ๕๒๙  ๖๙๙  ๕๓๕ ๑,๗๖๓

รวม 	๒,๔๔๕ 	๑,๗๔๑ 	๑,๙๔๔ 	๑,๗๑๒ 	๒,๙๖๙ 	๑,๗๖๒ 	๑๒,๕๗๓

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

ผูป้ระกอบวชิ�ชพีก�รแพทยแ์ผนไทย	ประเภทก�รนวดไทยทีเ่ปน็ผูพ้กิ�รท�งก�รมองเหน็หรอื

ท�งส�ยต�

ผู้พิการทางการมองเห็นหรือทางสายตาได้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย 

โดยการใช้การนวดไทยในการบำาบัดอาการปวดเมื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยองค์กรที่ทำางานด้าน 

ผู้พิการทางการมองเห็นได้จัดการอบรมการนวดไทยให้ผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อให้เป็นสัมมาชีพของ 

ผู้พิการ ซึ่งผู้พิการเหล่านี้มีความสามารถในการนวดไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖–๒๕๕๑ มีองค์กรด้านผู้พิการทางการมองเห็นอย่างน้อย ๖ องค์กรที่ได้

จัดอบรมการนวดไทยให้กับผู้พิการทางการมองเห็นจำานวน ๑,๑๒๙ คน แต่ผู้พิการทางการมองเห็นเหล่านี้

ไม่มีสิทธิและไม่สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

การนวดไทยได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีสิทธิใน

การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยได้

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ มีการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 59

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง โรคซึ่ง 

ต้องห้ามมิให้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ยกเลิก 

การห้ามมิให้ผู้พิการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ องค์กรผู้พิการทางสายตา ๕ องค์กร ได้แก่ (๑) มูลนิธิช่วยคนตาบอด 

(ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด [ปากเกร็ด] และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด [สามพราน]) (๒) สมาคมคน

ตาบอดแหง่ประเทศไทย (ศนูยก์ารเรยีนรู้และสาธติอาชพีคนตาบอดธนบรีุ) (๓) มลูนธิคิอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอด

ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๔) สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด และ  

(๕) สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ  

และภาคตีา่งๆ ท่ีทำางานดา้นการนวดไทย ในการดำาเนนิ โครงก�รพฒัน�ผูพ้กิ�รท�งส�ยต�ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบ

โรคศิลปะส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย	ประเภทก�รนวดไทย	มีระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	๓	ปี	ตั้งแต่ ๑ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒–๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ขยายเวลาการดำาเนินงานจนเสร็จส้ินโครงการ ๓๐  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับการสนับงบประมาณจากสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริม	

สุขภ�พ	 (สสส.) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนขององค์กรด้านผู้พิการ

ทางการมองเห็นให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะฯ และให้ผู้นวดท่ีผ่านการอบรมขององค์กร 

ผู้พิการต่างๆเหล่านี้ มีสิทธิ์และสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทการนวดไทยได้

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๑ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๑ คน 

นับเปน็ผูพ้กิารทางการมองเหน็คนแรกของประเทศไทยทีไ่ดเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

ประเภทการนวดไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๒๐ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๑ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๖๙ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๓๒ คน 

ซึง่นบัเปน็ปีทีม่ผีูพ้กิารทางการมองเหน็ไดเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการนวด

ไทยจำานวนมาก

รวมผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

การนวดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ จำานวน ๓๔ คน 

๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
การผลิตกำาลังคนที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ต้องผลิตโดยสถาบันการอบรมหรือ 
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60 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กำาหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว

ในกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยตอ้งมหีลกัฐานใบรบัมอบตวัศษิยผ์ูร้บัการอบรมหรอืถา่ยทอดความรูต้ามแบบทีค่ณะกรรมการวชิาชพี

สาขาการแพทย์แผนไทยกำาหนด และต้องมีหนังสือรับรองการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากครูผู้รับมอบตัว

ศิษย์ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามประเภท 

และระยะเวลาที่กำาหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสามปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเวชกรรมไทย

(๒) ประเภทเภสัชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเภสัชกรรมไทย

(๓) ประเภทการผดุงครรภ์ไทย ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

(๔) ประเภทการนวดไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทการนวดไทย

การผลิตกำาลังคนทั้ง ๔ ประเภทนั้น พบว่า ประเภทก�รนวดไทยมีก�รพัฒน�ระบบก�รผลิต

หรอืก�รเรยีนก�รสอนทีส่มบรูณก์ว�่ประเภทอืน่ๆ และมกีารขอรบัรองสถาบนัการอบรมหรอืสถานพยาบาล

มากที่สุดกว่าประเภทอื่นถึง ๑๐๕ แห่ง ในขณะที่ประเภทเวชกรรมและเภสัชกรรมมีเพียงอย่างละ ๑ แห่ง

ที่ได้รับการรับรอง จึงขอรายงานข้อมูลของสถาบันอบรมหรือสถานพยาบาลที่จัดอบรมประเภทการนวดไทย

ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง ดังต่อไปนี้
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ต�ร�ง	๓.๖	 รายชือ่สถาบันหรอืสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์

แผนไทย ใหจ้ดัการศกึษาถา่ยทอดความรูเ้พือ่ผลติผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

ประเภทการนวดไทย ตามมาตรฐาน “หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ 

แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” และ “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๐” จำานวนทั้งสิ้น ๑๐๕ แห่ง

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

สม�คม	มูลนิธิ	องค์กรวิช�ชีพ	โรงเรียน

๑ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ โรงเรียนการนวดไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๐

  / ๒๕๕๕

๓ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๐

๔ สมาคมวิชาชีพการนวดไทย / / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

๕ สมาคมแพทย์ไทย / / ชุมพร ๑๑ ๒๕๕๑

๖ โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณเชตวัน / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๑

๗ โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมไทย / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๑

๘ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๙ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (วัดใหม่บ้านดอน) / นครราชสีมา ๕ ๒๕๕๒

๑๐ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา นนทบุรี ๑ ๒๕๕๒

๑๑ โรงเรียนการนวดแผนไทยภูเก็ต ภูเก็ต ๑๑ ๒๕๕๒

๑๒ โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย / / ปทุมธานี ๑ ๒๕๕๒

๑๓ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ / / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

๑๔ โรงเรียนลานนานวดแผนไทย / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

  / ๒๕๕๓

๑๕ โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย / อุดรธานี ๖ ๒๕๕๒

๑๖ โรงเรียนอาชีวบุญเรืองหัตถศาสตร์และสปา / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๒

๑๗ ศูนย์ฝึกอบรม เวชศักดิ์คลินิกการแพทย์แผนไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๑๘ สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๔

๑๙ โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบ
สมุนไพร ดอยนำ้าซับ

/ / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

เครือข่�ยองค์กรผู้พิก�รท�งส�ยต�/เด็กพิก�ร

๑ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๒ สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๓ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ / นครปฐม ๔ ๒๕๕๔

๔ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๔

๕ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๖ ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด  
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๗ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๕

/ ๒๕๕๒

สถ�นพย�บ�ล	ภ�คเอกชน

๑ คลินิกเวชกรรมไทย / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ คลินิกหมอนภาการแพทย์แผนไทย / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

/ ๒๕๕๔

๓ คลินิกการแพทย์แผนไทยภาษีเจริญ / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๔ คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอลัดดา / นครสวรรค์ ๘ ๒๕๕๒

/ ๒๕๕๕

๕ คลินิกแพทย์แผนไทยเตาปูน / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๖ คลินิกประสาทแพทย์แผนไทย / / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๗ คลินิกและโรงเรียนการแพทย์แผนไทย จันทนี / เชียงราย ๑๐ ๒๕๕๒

๘ บ้านสวนสหคลินิก / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๙ โอภาษีคลินิกการแพทย์แผนไทย / สุรินทร์ ๕ ๒๕๕๒

๑๐ คลินิกการแพทย์แผนไทย / สมุทรสาคร ๔ ๒๕๕๔

๑๑ คลินิกแพทย์แผนไทยหมอบุณย์ / ระยอง ๓ ๒๕๕๔

๑๒ ไทปันคลินิกการแพทย์แผนไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

๑๓ คลินิกการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพลพบุรี / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๔ คลินิกแพทย์แผนไทย / ระยอง ๓ ๒๕๕๕

๑๕ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์แสงดาว / อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๕

๑๖ คลินิกสนั่นเวชแผนโบราณ / / ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๕

๑๗ คลินิกอมรรัตน์แพทย์แผนไทย / / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๘ สุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทย / / อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๕

โรงพย�บ�ลภ�ครัฐ

๑ โรงพยาบาลสิงหนคร  / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / / ปราจีนบุรี ๓ ๒๕๕๑

๓ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๒

๔ โรงพยาบาลดำาเนินสะดวก / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๕ โรงพยาบาลบ้านลาด / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๒

๖ โรงพยาบาลพนัสนิคม / ชลบุรี ๓ ๒๕๕๒

๗ โรงพยาบาลโพธาราม / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๘ โรงพยาบาลราชบุรี / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า / สมุทรสงคราม ๔ ๒๕๕๒

๑๐ โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง ๑๒ ๒๕๕๒

๑๑ โรงพยาบาลหัวไทร / นครศรีธรรมราช ๑๑ ๒๕๕๒

  / ๒๕๕๔

๑๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๓

๑๓ โรงพยาบาลชัยภูมิ / ชัยภูมิ ๕ ๒๕๕๔

๑๔ โรงพยาบาลพระปกเกล้า / จันทบุรี ๓ ๒๕๕๔

๑๕ โรงพยาบาลพนา / อำานาจเจริญ ๗ ๒๕๕๕

๑๖ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / สระบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๗ สถานีอนามัยวัดศาลากุล / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๕

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

สำ�นักง�นส�ธ�ณสุขจังหวัด

๑ ฉะเชิงเทรา / ฉะเชิงเทรา ๓ ๒๕๕๒

๒ นครนายก / นครนายก ๒ ๒๕๕๒

๓ ประจวบคีรีขันธ์ / ประจวบคีรีขันธ์ ๔ ๒๕๕๒

๔ พะเยา / พะเยา ๑๐ ๒๕๕๒

๕ เพชรบุรี / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๒

๖ มุกดาหาร / มุกดาหาร ๗ ๒๕๕๒

๗ ยะลา / ยะลา ๑๒ ๒๕๕๒

๘ ลพบุรี  / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๙ ลำาปาง / ลำาปาง ๑๐ ๒๕๕๒

๑๐ เลย / เลย ๖ ๒๕๕๒

๑๑ ศรีสะเกษ / ศรีสะเกษ ๗ ๒๕๕๒

๑๒ สระแก้ว / สระแก้ว ๓ ๒๕๕๒

๑๓ อ่างทอง / อ่างทอง ๑ ๒๕๕๒

๑๔ อำานาจเจริญ / อำานาจเจริญ ๗ ๒๕๕๒

๑๕ สกลนคร / สกลนคร ๖ ๒๕๕๓

๑๖ อุดรธานี / อุดรธานี ๖ ๒๕๕๓

๑๗ ชัยนาท / ชัยนาท ๒ ๒๕๕๔

๑๘ ชุมพร / ชุมพร ๑๑ ๒๕๕๔

๑๙ เชียงใหม่ / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๔

๒๐ มหาสารคาม / มหาสารคาม ๕ ๒๕๕๔

๒๑ นครปฐม / นครปฐม ๔ ๒๕๕๔

๒๒ นครราชสีมา / นครราชสีมา ๕ ๒๕๕๔

๒๓ สุพรรณบุรี / สุพรรณบุรี ๒ ๒๕๕๔

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

๒๔ พระนครศรีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒๕๕๔

๒๕ สุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๔

๒๖ พัทลุง / พัทลุง ๑๒ ๒๕๕๔

๒๗ อุตรดิตถ์ / อุตรดิตถ์ ๙ ๒๕๕๔

๒๘ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๔

๒๙ แพร่ / แพร่ ๙ ๒๕๕๕

๓๐ หนองบัวลำาภู / หนองบัวลำาภู ๖ ๒๕๕๕

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒน�สุขภ�พภ�คประช�ชน

๑ ภาคเหนือ นครสวรรค์ / นครสวรรค์ ๘ ๒๕๔๕/
๒๕๕๐

๒ ภาคใต้ / / นครศรีธรรมราช ๑๑ ๒๕๕๒

สถ�บันก�รศึกษ�

๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / ชลบุรี ๓ ๒๕๕๒

๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๒

๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

๔ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี ๑ ๒๕๕๒

๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก / พิษณุโลก ๙ ๒๕๕๓

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก

/ นนทบุรี ๑ ๒๕๕๓

๗ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล 
นครสวรรค์

/ นครสวรรค์ ๘ ๒๕๕๔

๘ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
ม.ขอนแก่น

/ ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๕

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

๑ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ / ลำาพูน ๑๐ ๒๕๕๓

๒ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี / กาญจนบุรี ๔ ๒๕๕๓

๓ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก / นครนายก ๒ ๒๕๕๔

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

๑ สถาบันการแพทย์แผนไทย / / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

สถ�บันหรือสถ�นพย�บ�ลที่ได้รับก�รรับรองมีทั้งสิ้น	๑๐๕	แห่ง อาจจัดเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

กลุ่มสมาคม มูลนิธิ องค์กรวิชาชีพ โรงเรียน มีจำานวน ๑๙ แห่ง

กลุ่มเครือข่ายองค์กรผู้พิการทางสายตา/เด็กพิการ มีจำานวน ๗ แห่ง

กลุ่มสถานพยาบาลภาคเอกชน มีจำานวน ๑๘ แห่ง

กลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐ มีจำานวน ๑๗ แห่ง

กลุ่มสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีจำานวน ๓๐ แห่ง

กลุ่มศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน มีจำานวน ๒ แห่ง

กลุ่มสถาบันการศึกษา มีจำานวน ๘ แห่ง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจำานวน ๓ แห่ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจำานวน ๑ แห่ง

เมื่อพิจารณาจากเขตการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยหรือการจัดเขตการศึกษา พบว่า

เขต ๑ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๒๕ แห่ง

เขต ๒ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๑๐ แห่ง

เขต ๓ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๘ แห่ง

เขต ๔ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๑๑ แห่ง

เขต ๕ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๕ แห่ง

เขต ๖ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๘ แห่ง

เขต ๗ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๗ แห่ง

เขต ๘ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๓ แห่ง

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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เขต ๙ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๒ แห่ง

เขต ๑๐ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๗ แห่ง

เขต ๑๑ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๙ แห่ง

เขต ๑๒ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๖ แห่ง

เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ) มี

จำานวนสถาบันหรือสถานพยาบาลมากที่สุด เขต ๙ (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) ) 

มีจำานวนสถาบันหรือสถานพยาบาลน้อยที่สุด

สถ�บันหรือสถ�นพย�บ�ลขององค์กรด้�นคว�มพิก�รที่ได้รับก�รรับรอง
๑. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (ปากเกร็ด) ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอด

๒. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด (สามพราน) ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอด 

๓. ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

๔. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๕. สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด

๖. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

๗. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สรุปภ�พรวม สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยเป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลของภ�คประช�ชนจำานวน ๒๖ แห่ง เป็นของ 

ภ�คเอกชน	 (แพทย์แผนไทย) จำานวน ๑๘ แห่ง เป็นของภ�ครัฐ ๖๑ แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน 

ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการอบรมการนวดไทยมากกว่าภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้ง 

งบประมาณจากภาครัฐจะสนับสนุนการจัดการอบรมเฉพาะของหน่วยงานรัฐเป็นหลัก ดังนั้นในระยะย�ว	

ถ้�รัฐไม่ปรับเปล่ียนนโยบ�ยม�สนับสนุนก�รจัดก�รอบรมของภ�คประช�ชน	 ก�รจัดก�รอบรม	

ก�รนวดไทยของภ�คประช�ชนนั้นจะไม่ส�ม�รถแข่งขันกับภ�ครัฐได้	 และหล�ยสม�คมอ�จต้องยกเลิก

หรือยุติก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	 ที่เคยทำ�ม�ร่วมร้อยปี

๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน
เนือ่งจากไมม่รีะบบการจดัเกบ็และปรับฐานขอ้มลูของผู้ประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ตาม

มาตรา ๑๒ (๒) (ก) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

ผูพ้กิารทางการมองเหน็ทีเ่ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการนวดไทย

นั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการนวดไทยอิสระ ส่วนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นครูสอนผู้พิการในองค์กรด้าน 

ความพิการ อีกส่วนหนึ่ง (ประมาณ ๓-๕ คน) ทำางานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
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๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เน่ืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บและปรับฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

ค. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รวมผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยตามพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ข) และการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) เข้าด้วยกันตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) โดยกำาหนดเป็น “ได้รับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบัตรเทยีบเทา่ปรญิญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตจ์ากสถาบัน

การศกึษาท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรบัรองและตอ้งสอบผา่นความรูต้ามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการแพทย์

แผนไทย”

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) มีจำานวนแน่นอน 

เท่าไรนั้นไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากผู้จบการศึกษาประเภท (ข) หนึ่งคนสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยได้ถึง ๔ ประเภท และการข้ึนทะเบียนนั้นข้ึนตามประเภท 

การประกอบโรคศิลปะ ทำาให้ไม่สามารถรู้จำานวนที่เป็นรายบุคคลได้ ซึ่งแตกต่างจากการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ซึ่งมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเพียงสาขาเดียว ทำาให้จำานวนคนและผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์นั้นเท่ากัน

ต�ร�ง	๓.๗ จำานวนและประเภทการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข)  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕

ปี	พ.ศ.
ประเภท/(คน)

รวม
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ก�รผดุงครรภ์ไทย ก�รนวดไทย

๒๕๕๐ ๙๕ ๑๑๒ ๒๙ ๑๐๗ ๓๔๓

๒๕๕๑ ๖๐ ๖๕ ๒๘ ๗๑ ๒๒๔

๒๕๕๒ ๗๐ ๒๓ ๑๙ ๘๑ ๑๙๓

๒๕๕๓ ๙๕ ๖๔ ๓๔ ๑๑๓ ๓๐๖

๒๕๕๔ ๑๖๕ ๑๙๕ ๑๓๔ ๒๔๗ ๗๔๑

๒๕๕๕ ๑๓๘ ๒๑๙ ๑๓๔ ๑๘๗ ๖๗๘

รวม ๖๒๓ ๖๗๘ ๓๗๘ ๘๐๖ ๒,๔๘๕

* ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ๑ คน มีใบประกอบโรคศิลปะฯ มากกว่า ๑ ประเภท

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖
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ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๓๓ (๒) 

มีจำานวน ๑,๑๕๘ คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ซึ่งในจำานวนนี้ มีแพทย์แผนไทยประยุกต์จำานวน

หน่ึงที่สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก)  

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย เพื่อที่จะ 

สามารถเปิดร้านขายยาแผนโบราณหรือคุมการผลิตยาแผนโบราณในโรงงานผลิตยาแผนโบราณตาม 

กฎหมาย

ต�ร�ง	๓.๘ จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕

พ.ศ.
จำ�นวนผู้สอบผ่�นและรับก�รขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์	(คน)

๒๕๕๐  ๕๙

๒๕๕๑  ๒๕

๒๕๕๒  ๑๐๔

๒๕๕๓  ๒๓๖

๒๕๕๔  ๓๑๑

๒๕๕๕  ๔๒๓

รวม 	 ๑,๑๕๘

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
การผลิตกำาลังคนที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) 

และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๓๓ (๒) ซึ่งตาม พ.ร.บ.ใหม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) (ข) กำาหนดไว้ว่า ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า

ปรญิญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตจ์ากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทย์

แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

สถ�บันก�รศึกษ�ด้�นก�รแพทย์แผนไทย ท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทย มีจำานวน ๑๑ แห่ง ดังนี้
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ต�ร�ง	๓.๙ สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทย

สถ�บันก�รศึกษ�ก�รแพทย์แผนไทย คุณวุฒิที่ได้รับ
ปี	พ.ศ.

ที่ได้รับก�รรับรอง

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๖

๒. มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๖

๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๘

๔. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๙

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๕๒

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๕๒

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ไม่มีข้อมูล

๘. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ไม่มีข้อมูล

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล

๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล
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สถ�บนัก�รศกึษ�ด�้นก�รแพทยแ์ผนไทยประยกุต์	ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพี

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีจำานวน ๘ แห่ง ดังนี้

ต�ร�ง	๓.๑๐ สถาบันการศกึษาดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย

สถ�บันก�รศึกษ�

ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณวุฒิที่ได้รับ

พ.ศ.	

ที่ได้รับก�รรับรอง

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๔๖

๒. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๔๘

๓. สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๔. ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๕. คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๖. คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๗. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร ม.บูรพา

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๘. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

ม.โนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วิทยาเขตธัญบุรี

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

เนื่องจากไม่มีระบบรายงานกลางของจำานวนนักศึกษาที่รับและจบการศึกษาด้านการแพทย์ 

แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ของแต่ละสถาบัน ทำาให้ไม่สามารถรายงานข้อมูลที่เที่ยงตรงในส่วนนี้ได้

Report-1-5.indd   71 22/9/2556   14:45
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๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน
เน่ืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้ายสถานที่ทำางานหรือที่อยู่อาศัยของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถรายงานข้อมูล

ในส่วนนี้ได้

๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เนื่องจากไม่มีระบบการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

๓.๒ สถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบหลักประกันด้านสุขภาพ ๓ ระบบหลัก ได้แก่ 

ก.	 ระบบประกันสังคม ครอบคลุมประชากรจำานวน ๑๐.๕ ล้านคน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) หรือ

ประมาณร้อยละ ๑๖ ของประชากร

ข.	 ระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร ครอบคลุมประชากร ๕ ล้านคน หรือประมาณ

ร้อยละ ๘ ของประชากร

ค.	 ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� ครอบคลุมประชากร ๔๗ ล้านคน หรือประมาณ 

ร้อยละ ๗๕ ของประชากร

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกนัสงัคมไมไ่ดม้รีะบบรายงานขอ้มลูการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยของสถานบรกิาร

ภายใต้โครงการประกันสังคม โดยถือว่าการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานบริการ  

ไมม่นีโยบายหรอืมาตรการในการสนบัสนนุและส่งเสริมการจัดบริการการแพทยแ์ผนไทย โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้

อาจกล่าวได้ว่า สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมไม่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับ 

ผู้ประกันตน
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ต�ร�ง	๓.๑๑ สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม

สถ�นพย�บ�ล
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน

สถานพยาบาลหลัก ๑๕๓ ๑๑๓ ๑๕๓ ๑๐๔ ๑๕๒ ๙๘ ๑๕๑ ๙๒ ๑๕๒ ๙๐

สถานพยาบาล

เครือข่าย

๙๔๔ ๑,๕๘๖ ๙๖๓ ๑,๔๙๙ ๙๗๕ ๑,๓๓๘ ๙๖๔ ๑,๒๕๖ ๑,๐๒๕ ๑,๑๑๖

รวม ๑,๐๙๗ ๑,๖๙๙ ๑,๑๑๖ ๒,๗๑๙ ๑,๑๒๗ ๑,๔๓๖ ๑,๑๑๕ ๑,๓๔๘ ๑,๑๑๗ ๑,๒๐๖

ที่ม�:	สำานักประกันสังคม, มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มสถ�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
เนื่องจากสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมไม่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย 

สำาหรับผู้ประกันตนและไม่มีระบบการรายงานข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทย จึงไม่สามารถรายงาน

ข้อมูลในส่วนนี้ได้

๒.	 ก�รกระจ�ยสถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย
เช่นเดียวกับข้อ ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย คือ ไม่สามารถ

รายงานข้อมูลในส่วนนี้ได้

๓.	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
เช่นเดียวกับข้อ ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย คือ ไม่สามารถ

รายงานข้อมูลในส่วนนี้ได้

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมบัญชีกลางมีการส่งเสริมและสนับสนุน 

การบรกิารการแพทยแ์ผนไทยโดยข้าราชการสามารถรบัการรกัษาพยาบาลด้านการแพทยแ์ผนไทยและมสีทิธิ์

ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ทำาให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับ

ขา้ราชการเปน็หลกั ขอ้มลูดา้นสถานบรกิารการแพทยแ์ผนไทยใหด้รูายละเอยีดในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า 
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จํานวนหนวยบริการประจํา
ที่จัดบริการนวดไทยปงบประมาณ 2552-2556
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หนวยบริการประจําทั้งหมด หนวยบริการประจําที่ใหบริการแพทยแผนไทยและสงเบิก
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ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มสถ�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
กอ่นป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ การจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยใหก้บัประชาชนในกลุม่หลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ขึน้อยูก่บันโยบายของผูบ้รหิารสถานบรกิารสาธารณสขุแตล่ะแหง่ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดา้นการแพทย์

แผนไทยได้รวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวประชากรเหมือนระบบประกันสังคม ทำาให้สถานบริการสาธารณสุข

ส่วนใหญ่ไม่ส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ในปี

พ.ศ. ๒๕๕๐ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อจ่ายเงิน

สมทบใหห้นว่ยบรกิารประจำา (CUP) ทีม่กีารจัดบริการการแพทยแ์ผนไทยใหก้บัประชาชนในกลุ่มหลักประกนั

สุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มข้ึน ทำาให้สถานบริการประจำาทั้งหมดมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยจัดบริการ

การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ ๘๐ ของสถานบริการประจำาทั้งหมด

ภาพที่ ๓.๑ จํานวนหน�วยบริการประจําที่จัดบริการการนวดไทย ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๖

** ไม่รวมเขต กทม.**

ที่ม�	สปสช.	:	OP Individual data , Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕
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๒.	 ก�รกระจ�ยสถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย
เมือ่พจิารณาประเภทและระดบัของสถานบรกิารสาธารณสขุตัง้แต ่ระดบั โรงพยาบาลสง่เสรมิสุข

ภาพตำาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์ จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ

การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในรพ.สต.อย่างรวดเร็ว จาก ๙๒๑ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๔,๕๓๑ 

แห่งในปพี.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่แสดงวา่ มกีารกระจายของสถานบรกิารสาธารณสขุครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละทกุระดบั

บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

ภาพที่ ๓.๒ ประเภทสถานบริการสาธารณสุขที่ให�บริการการนวดไทย
หนวยบริการที่ใหบริการนวดไทย
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ที่ม�	สปสช.:	OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕

Report-1-5.indd   75 22/9/2556   14:45



76 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๓.	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยของ

หน่วยบริการประจำาโดยดำาเนินการดังนี้

ก. จัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้�นก�รนวดไทย	 (วนท.) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดทำา แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อลดอาการปวด แนวเวชปฏิบัติ

การนวดไทยเพื่อฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสร้างเสริม 

สุขภาพหญิงหลังคลอด พ.ศ. ๒๕๕๓

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งคณะทำางานขึ้นเพื่อศึกษา 

แนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยของ สปสช. และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก และได้เห็นชอบในหลักการว่า สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการประจำาควรใช้แนว 

เวชปฏิบัติการนวดไทยแนวเดียวกันท้ังประเทศ และได้มีการเสนอให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือกปรับปรุงและ พัฒนาแนวเวชปฏิบัติให้เป็นแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยสำาหรับ

หน่วยบริการที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

ข. ใช้แนวทางม�ตรฐ�นง�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทยในสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐ  

ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการกำาหนด

มาตรฐานงานบริการ ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑) สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

 ๒) บุคลากร

 ๓) การปฏิบัติงาน

 ๔) การควบคุมคุณภาพ

 ๕) การจัดบริการ

นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งมาตรฐานการบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็น ๒ ระดับ 

ได้แก่ ระดับโรงพยาบาลและระดับสถานีอนามัย ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลสร้าง

เสริมสุขภาพ

ค. สง่เสรมิม�ตรฐ�นของบคุล�กรด�้นก�รแพทยแ์ผนไทย	โดยหลงัจากการตัง้กองทนุการแพทย์

แผนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมให้สถานบริการจัดหาบุคลากรที่มีมาตรฐาน

ในการให้บริการการพทย์แผนไทย โดยกำาหนดว่า 

 ๑) ในระดับสถานีอนามัย (ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล) ผู้ให้

บริการการนวดไทยนั้นควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่ 

คณะกรรมการวิชาชีพฯ จัดทำาและประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุงกับอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) ในระดบัโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศนูย/์จงัหวดั หรอืหนว่ยบรกิารประจำา ผูใ้หบ้รกิาร

การนวดไทยนั้นควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘๐๐ ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ 

วิชาชีพฯ อนุมัติและประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
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 ท้ังนี้โดยมีมาตรการเชิงบวก โดยการจัดสรรเงินสมทบให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่มี

บุคลากรตามคุณสมบัติที่กำาหนดดังกล่าวมากกว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีบุคลากรตำ่ากว่าคุณสมบัติที่

กำาหนดไว้

 ๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการกำาหนดเกณฑ์กลาง (เกณฑ์ขั้นตำ่าที่หน่วยบริการประจำา

ต้องมี) โดยกำาหนดให้มีนักการแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ (คำาว่า นักการแพทย์แผนไทย

หมายถึง ผู้ท่ีจบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐมีมาตรฐานการให้บริการการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น

 จากข้อมูลของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ๑,๓๙๔ คน (ร้อยละ ๑๐.๕๓) และเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๖,๒๔๔ คน 

(ร้อยละ ๔๗.๑๕) และมีผู้ให้บริการที่ตำ่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๕,๖๐๖ คน (ร้อยละ ๔๒.๓๓)

ภาพที่ ๓.๓ จํานวนบุคลากรแพทย�แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าจํานวนบุคลากรแพทยแผนไทยในระบบ UC 

6,244
(47.15%)

1,394
(10.53%)

5,606
(42.33%)

ผูชวยแพทยแผนไทย ผูประกอบโรคศิลปะ อื่นๆ (ผูชวยนวด)

รวมทั้งหมด 13,244 คน 

ที่ม�:	โปรแกรมแพทย์แผนไทย ณ ส.ค. 55

ที่ม�	สปสช.:	โปรแกรมแพทย์แผนไทย ณ สิงหาคม ๒๕๕๕
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78 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๓.๓ ก�รเข้�ถึง/ก�รใช้บริก�รก�รแพทย์แผนไทย

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกันสังคมรายงานข้อมูลการใช้บริการเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นจำานวนครั้ง 

ของการใช้บริการ แต่ไม่มีรายละเอียดของประเภทการบริการทางการแพทย์ รวมทั้งไม่มีการรายงานการใช้

บริการการแพทย์แผนไทย 

ต�ร�ง	๓.๑๒ อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม

ปี	พ.ศ./จำ�นวนครั้ง/อัตร�

(ครั้ง/คน/ปี)

ประเภท

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

๒๕๕๐ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๔,๗๖๕,๗๒๙ ๔๙๑,๐๒๐

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๕๙ ๐.๐๕๑

๒๕๕๑ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๕,๗๘๔,๖๕๐ ๕๒๐,๙๙๒

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๑ ๐.๐๕๓

๒๕๕๒ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๖,๒๓๓,๘๐๔ ๔๗๙,๑๑๖

อัตราการใช้บริการ(ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๘ ๐.๐๔๙

๒๕๕๓ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๖,๘๗๐,๒๒๖ ๕๒๘,๕๔๗

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๗๐ ๐.๐๕๓

๒๕๕๔ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๗,๖๓๖,๐๔๒ ๕๕๐,๐๑๗

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๑ ๐.๐๕๓

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายงานของสำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ไม่มีการรายงานข้อมูลประเภทของ 

การใช้บรกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ และไมม่ขีอ้มลูประเภทการใชบ้รกิารการรกัษาทางการแพทย์

แผนไทย
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บริการ (คน) บริการ (ครั้ง)

จํา
นว
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(ค

รั้ง
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เปรียบเทียบจํานวนคน/ครั้งการเขารับบริการนวดไทย
ปงบประมาณ 2552 –2555

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
จำนวนประชากร UC (คน) 47,423,134 47,779,909 47,557,262 475,57,262
จำนวนผูรับบริการแผนไทย 313,352 509,050 889,225 1,282,170
รอยละ 0.66 1.07 1.87 4.09

ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติได้ได้มกีารจัดต้ังกองทนุแพทยแ์ผนไทยขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพื่อจ่ายเงินสมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชน

ในกลุ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการจ่ายสมทบหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทยเพื่อ

ลดอาการปวด และเพื่อฟนฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหญิง

หลังคลอด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรเงินเพื่อสมทบการจ่ายยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

๑.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รก�รนวดไทย
จากข้อมูลการใช้บริการการนวดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า การใช้บริการ

การนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำานวนคน ๓๑๓,๓๕๒ คน จำานวนคร้ัง ๑,๑๖๒,๒๙๒ ครั้งในปี

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๑,๒๘๒,๑๗๐ คน และจำานวนครั้งเป็น ๕,๒๔๘,๙๔๖ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๔.๐๙ ของประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุน

การจัดบริการการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการประจำาด้วยมาตรการทางการเงินนั้น มีผลให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการบริการการนวดไทยได้มากขึ้น

ภาพที่ ๓.๔ เปรียบเทียบจํานวนคนและจํานวนครั�งการรับบริการการนวดไทย ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๖

แหล่งข้อมูล:	ปี 52-54 โปรแกรมแพทย์แผนไทย, ปี 55-56 OP/PP Individual data
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จํานวนประชาชน (คน) ที่ไดรับบริการนวดไทย (นวด ประคบ อบ)
ปงบประมาณ 2555

328,439

199,222 187,362 178,548

115,005

69,656
40,722 35,887 33,858 33,225 32,637 27,039

570

เขต เขต 7 เขต 9 เขต 10 เขต 8 เขต 1 เขต 5 เขต 12 เขต 3 เขต 2 เขต 6 เขต 11 เขต 4 เขต 13
 3,809,280 5,096,365 3,549,403 4,320,764 4,176,683 3,751,415 3,887,515 2,318,537 2,618,479 3,778,549 3,455,228 3,140,487 3,588,461
 328,439 199,222 187,362 178,548 115,005 69,656 40,722 35,887 33,858 33,225 32,637 27,039 570
 86.22 39.09 52.79 41.32 27.54 18.57 10.48 15.48 12.93 8.79 9.45 8.61 0.16

รวม 1,282,170 คน
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จํานวนประชากร 
UC (คน)
จํานวนบริการ (คน)
อัตรา (ตอประชากร 
UC 1,000 คน)

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูการกระจายตัวของการใช้บริการการนวดไทย พบว่า เขต ๑๓ 

(กรุงเทพมหานคร) มีปริมาณการใช้การนวดไทยตำ่าที่สุด คือ ๕๗๐ ครั้ง และเขต ๗ (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) มีปริมาณการใช้การนวดไทยสูงที่สุด คือ ๓๒๘,๔๓๙ ครั้ง ทั้งๆ ที่ทั้งสองเขตมี

ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่าๆ กัน คือ ๓,๕๘๘,๔๖๑ ต่อ ๓,๘๐๙,๒๘๐ คน

นอกจากนี้ เขตที่มีการใช้บริการการนวดไทยในอัตราที่ตำ่า หรืออัตราคนต่อประชากรในระบบ

หลักประกัน ๑,๐๐๐ คน ตำ่ากว่า ๑๐ ได้แก่ เขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) เขต ๔ (สระบุรี) เขต ๑๑ 

(สุราษฎร์ธานี) และเขต ๖ (ระยอง) 

ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการที่ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน

เขตต่างๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเข้าถึงการบริการการนวดไทย เพื่อที่จะให้

ประชากรในเขตดังกล่าวเข้าถึงการบริการ

ภาพที่ ๓.๕ จํานวนประชน (คน) ที่ได�รับบริการนวดไทย (นวด ประคบ อบ) ป�งบประมาณ ๒๕๕๕

ที่ม�	สปสช.	:	OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕
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๒.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รก�รฟนฟูสุขภ�พแม่หลังคลอด
พบว่า มีการรับบริการฟนฟูสุขภาพแม่หลังคลอดเพิ่มมากขึ้น จากแม่ ๑,๗๐๑ คน รับบริการ 

๖,๙๐๙ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๑๕,๙๘๒ คน รับบริการ ๕๓,๘๑๔ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพที่ ๓.๖ จํานวนแม�หลังคลอดที่ได�รับการฟ��นฟูสุขภาพป�งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕จํานวนแมหลังคลอดที่ไดรับการฟนฟูสุขภาพปงบประมาณ 53-55
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จํานวน (คน/ครั้ง)

แหล่งข้อมูล: ปี 52-54  โปรแกรมแพทย์แผนไทย , ปี 55-56 OP/PP Individual data

ที่ม�:	ปี ๕๒-๕๔ Program แพทย์แผนไทย, ปี ๕๕-๕๖ OP/PP Individual data

๓.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รย�จ�กสมุนไพรในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ
พบว่า มีปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้นนับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่เริ่มมีการสนับสนุนการใช้ยา ดังนี้
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จํานวนคน/ครั้งในการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
จําแนกตามประเภทหนวยบริการ ป 2555-2556

จํานวนคน จํานวนครั้ง

ข้อมูลเรื่องมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นให้ดูในบทที่ ๔ ระบบยาจาก

สมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย

จำานวนหน่วยบริการท่ีมีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมีทั้งสิ้น ๘,๖๕๒ แห่ง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า อัตราส่วนการสั่งใช้ยาของสถานบริการทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด/ศูนย์ มีความใกล้เคียงกัน แต่ในโรงพยาบาลชุมชนจะ

มีอัตราส่วนของสถานบริการในการสั่งใช้ยามากที่สุด (ร้อยละ ๘๙.๗๓ ของโรงพยาบาลชุมชน)

แหล่งข้อมูล:	OP/PP Individual data

ที่ม�:	OP/PP Individual data

ภาพที่ ๓.๗ จํานวนคน/ครั�งในการใช�ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ 

จํานวนแนกตามประเภทหน�วยบริการป� ๒๕๕๕-๒๕๕๖
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ภาพที่ ๓.๘ จํานวนหน�วยบริการที่สั�งจ�ายยาจากสมุนไพร

จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ป�งบประมาณ ๒๕๕๕จํานวนหนวยบริการที่มีการสั่งใชยาสมุนไพร 
แยกตามประเภทสถานพยาบาล ปงบประมาณ 2555

7,883 แหง 

664
แหง

76 แหง 29 แหง

รพสต. รพช. รพท./รพศ. อื่นๆ

รวมทั้งหมด 8,652 แหง 

ประเภท หนวยบริการทั้งหมด มีการสั่งใชยา รอยละ
รพสต. 10,369 7,883 76.02
รพช. 740 664 89.73
รพท./รพศ. 94 76 80.85
อื่นๆ 362 29 8.03

**ไม่รวมกทม.**

ที่ม�	: OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim, สิงหาคม ๕๕

๓.ô ร�ย¨‹�ย/งบ»ระÁ�³ด้�นก�รแพทย์แผนไทย

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกนัสงัคมไมไ่ดม้รีะบบรายงานขอ้มลูการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยของสถานบรกิาร

ภายใต้โครงการประกันสังคม โดยถือว่าการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานบริการ 

และไมม่นีโยบายหรอืมาตรการในการสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงแตกต่างจาก

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีจำานวน

ผู้ประกันตนเป็น ๒ เท่าของข้าราชการ (๑๐.๕ ล้านคน ต่อ ๕ ล้านคนตามลำาดับ) จะพบว่า ประโยชน์

ทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนรวมค่าคลอดบุตร จะเป็นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๗.๐๒) 

ของค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ (๓๐,๖๗๖ ล้านบาทต่อ ๕๓,๘๐๑.๐๑ ล้านบาทตามลำาดับ)
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ต�ร�ง	๓.๑๓	 ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปี	พ.ศ./จำ�นวนผู้รับประโยชน์ฯ	(ร�ย)/จำ�นวนเงิน	

(ล้�นบ�ท)

กรณี

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภ�พ

๒๕๕๐ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๖,๙๓๕,๔๑๗  ๒๘๒,๑๙๙  ๕,๓๑๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๑๗,๐๘๓.๐๖  ๕,๕๓๙.๕๒  ๒๔๐.๗๙

๒๕๕๑ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๘,๔๖๗,๙๑๙  ๒๙๕,๔๕๕  ๕,๗๖๖

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๑๘,๕๒๘.๑๕  ๕,๗๔๖.๑๔  ๒๖๒.๘๖

๒๕๕๒ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๘,๙๘๔,๓๕๐  ๒๙๑,๙๖๖  ๖,๑๔๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๒,๔๗๑.๘๗  ๕,๗๔๖.๙๐  ๒๗๗.๒๗

๒๕๕๓ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๙,๘๐๒,๖๒๓  ๒๘๒,๒๗๗  ๖,๗๖๐

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๓,๔๑๘.๒๒  ๕,๕๙๔.๘๕  ๓๐๔.๕๙

๒๕๕๔ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๓๐,๙๘๑,๒๒๒  ๒๙๑,๓๗๖  ๗,๓๑๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๔,๕๑๗.๑๔  ๖,๑๕๙.๔๕  ๓๔๑.๑๑

ที่ม�:	สำานักงานประกันสังคม, ๒๕๕๕

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

จากรายงานคา่ใชจ้า่ยดา้นการรักษาพยาบาลของข้าราชการของสำานกังานกลางสารสนเทศบรกิาร

สุขภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖–๒๕๕๕ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยนั้นรวมอยู่หมวด 

ค่ารกัษาทางการแพทยแ์ผนจนี (การฝงัเขม็ซึง่กรมบญัชกีลางใหเ้บกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลได)้ ทำาใหไ้มมี่ขอ้มูล

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แผนไทยที่แท้จริง ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แผนจีนจะเป็นปริมาณที่น้อยกว่า

ก็ตาม

เมื่อดูจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๕๕,๑๒๕.๔๙  

ล้านบาท ค่ารักษาทางการแพทย์แผนไทยและการฝังเข็ม เป็นเงิน ๑๒๑.๒๗ ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๐.๒๑๙๙ ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ในขณะที่ค่ารักษาทางกายภาพบำาบัดเป็นเงิน ๓๕๑.๗๒ 

ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖๓๘ ของค่ารักษาพยาบาลท้ังหมด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลทาง 

การแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยนอกนั้น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นตำ่ากว่าปกติเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวเท่านั้น รวมทั้งไม่มีรายงานค่าใช้จ่าย

ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 85

โดยสรุป ค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์แผนไทย (รวมการฝังเข็ม) เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือ 

เทียบกับค่ารักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย

นอก แต่มีการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยใน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ต�ร�ง	๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก

ประเภท/ปี	พ.ศ.
๒๕๕๑	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๒	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๓	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๔	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๕	

(ล้�นบ�ท)

การฝังเข็มและ 

การแพทย์อื่นๆ

๘.๔ ๑๑๒.๔ ๑๑๓.๐ ๐.๐ ๐.๐

กายภาพบำาบัด ๑๙.๗ ๒๕๐.๙ ๒๘๗.๕ ๓๔๔.๕ ๓๘๓.๓

รวมทั้งหมด ๒,๙๒๒.๑ ๓๗,๘๔๐.๐ ๓๙,๓๖๑.๘ ๓๗,๘๒๖.๒ ๓๘,๐๐๐.๒

หม�ยเหตุ	ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นข้อมูลเฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวเท่านั้น โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ไม่มีข้อมูล

ที่ม�:	สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ, ๒๕๕๖

ต�ร�ง	๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน

ปี	พ.ศ.
ประเภท/	ล้�นบ�ท รวม

ก�รฝังเข็มและก�รแพทย์อื่นๆ ก�ยภ�พบำ�บัด ทั้งหมด

๒๕๔๖ ๑๔.๔๕ ๓๘.๒๒ ๑๐,๗๘๒.๗๙

๒๕๔๗ ๑๙.๐๑ ๔๑.๕๖ ๑๑,๖๔๘.๗๑

๒๕๔๘ ๒๔.๔๕ ๕๕.๒๓ ๑๓,๕๑๗.๔๗

๒๕๔๙ ๒๑.๑๒ ๖๒.๓๙ ๑๔,๙๗๐.๗๒

๒๕๕๐ ๑๓.๔๒ ๖๙.๕๙ ๑๕,๔๐๐.๐๑

๒๕๕๑ ๘.๕๖ ๕๙.๘๗ ๑๕,๒๕๕.๒๑

๒๕๕๒ ๙.๓๒ ๕๘.๐๒ ๑๕,๔๕๙.๐๗

๒๕๕๓ ๘.๒๗ ๖๔.๒๒ ๑๕,๗๖๓.๖๙

๒๕๕๔ ๘.๑๗ ๖๗.๖๗ ๑๕,๙๗๔.๘๑

๒๕๕๕ ๖.๓๖ ๗๖.๘๒ ๑๖,๒๙๒.๓๔

ที่ม�:	สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ, ๒๕๕๖
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86 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖
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ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติได้ได้มกีารจัดต้ังกองทนุแพทยแ์ผนไทยขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพื่อจ่ายเงินสมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนใน

กลุ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการจ่ายสมทบหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทยเพื่อ

ลดอาการปวด และเพื่อฟนฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดสรรเงินกองทุนสมทบการจัดบริการการนวดไทยเพื่อสร้างเสริม

สุขภาพหญิงหลังคลอด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบการจ่ายยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

งบประมาณกองทุนการแพทย์แผนไทยเริ่มต้นจาก ๐.๕ บาทต่อรายประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็น ๗.๒๐ บาทต่อรายประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพที่ ๓.๙ งบประมาณกองทุนการแพทย�แผนไทย ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๖

ที่ม�: สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๖
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