ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๕/ว 727
ถึง สํานัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทุกแห่ง
ด้วย สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า
ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตําแหน่งในสายงานแพทย์แผนไทยจาก “นักการแพทย์แผนไทย” เป็น
“แพทย์แผนไทย” เพื่อให้สอดคล้องบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของนักการแพทย์แผนไทยที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่งกําหนดให้แพทย์แผนไทย
สามารถตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษาได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม กํากับของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังรายละเอียดตามสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอส่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงานแพทย์แผนไทย
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบพร้อมนี้ จํานวน ๑ ฉบับ
และ ก.พ. ได้นําลงไว้ในเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๔
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3 6 010
ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที : วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. $$$
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง
ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

สายงาน

แพทย์แผนไทย

ลักษณะงานโดยทัวไป
สายงานนี คลุ ม ถึ ง ตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ที ปฏิ บ ัติ ง านด้า นการแพทย์แ ผนไทย ซึ งมี ล ัก ษณะงาน
ที ปฏิ บตั ิ งานเกี ยวกับการรั กษาพยาบาล การส่ งเสริ ม การป้ องกัน การบําบัดรั กษา การฟื นฟูสุขภาพ
ทีเกี ยวข้องกับชี วิต สุ ขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ฝึ กอบรมเกี ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิ บตั ิหน้าทีอืน
ทีเกียวข้อง
ชื อตําแหน่ งในสายงานและระดับตําแหน่ ง
ตําแหน่งในสายงานนีมีชือและระดับตําแหน่ง ดังนี
แพทย์แผนไทย
ระดับปฏิบตั ิการ
แพทย์แผนไทย
ระดับชํานาญการ
แพทย์แผนไทย
ระดับชํานาญการพิเศษ

ก.พ. กําหนดวันที BB ธันวาคม พ.ศ. $$B
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ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 2 : วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. %&&&
ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

ชื อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตําแหน่ ง

ปฏิบตั ิการ

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านระดับ ต้น ที ต้อ งใช้ ค วามรู ้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอืน
ตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
#. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ให้บ ริ ก าร ตรวจวินิจฉัย รั กษาพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค ฟื นฟูสภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทยขันพืนฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีมีคุณภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาต้นแบบ สํารวจข้อมูลทางวิชาการเบืองต้นที ไม่ซับซ้อน
เพือเสริ มสร้างระบบการแพทย์แผนไทยทีดี และประยุกต์ใช้สาํ หรับหน่วยงานอืน
(3) รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึ ก ษาวิเคราะห์ เบืองต้นในองค์ค วามรู ้ ด้านการแพทย์
แผนไทย เพือประกอบการวางแผนการทํางาน หรื อจัดทํารายงานทางวิชาการ
&. ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานที รั บผิดชอบ ร่ วมดํา เนิ นการวางแผนการทํางานของหน่ วยงานหรื อ
โครงการ เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิH ทีกําหนด

%
'. ด้ านการประสานงาน
( ) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน เพือให้เกิด
ความร่ วมมือและผลสัมฤทธิHตามทีกําหนด
(%) ชี แจงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี ยวกับ ข้อ มู ล ข้อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
(. ด้ านการบริการ
(1) จัดเก็ บข้อมู ล ให้บริ การข้อมู ลเบืองต้น เพื อให้ป ระชาชนได้รับ ข้อมูล ที เหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพ
(2) ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตอบปั ญหาและชี แจง
ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอืน และประชาชนทัวไป เพือให้สามารถนําไปปฏิ บตั ิ
ในการดูแลสุ ขภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
. ได้รับปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุฒิอย่างอื นทีเทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย หรื อสาขาวิช าการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ และได้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรื อสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
%. ได้รับปริ ญญาโทหรื อคุ ณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย หรื อสาขาวิช าการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ และได้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรื อสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
J. ได้รับปริ ญญาเอกหรื อคุ ณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย หรื อสาขาวิช าการแพทย์แผนไทยประยุก ต์ และได้รับ ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรื อสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. ได้รั บ ปริ ญ ญาหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่า งอื นที ก.พ. กํา หนดว่า ใช้เ ป็ นคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหน่งนี ได้ และได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
หรื อสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

J
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
%. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
J. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง

ก.พ. กําหนดวันที

ธันวาคม พ.ศ. %&&

3 6 010
ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที 2 : วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. %%%
ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

ชื อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตําแหน่ ง

ชํานาญการ

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บ ัติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ งต้อ งกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของ
ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสู งในด้านการแพทย์
แผนไทย ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียาก และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย หรื อ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิงานทีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสู งในด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียาก และ
ปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
#. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ให้บ ริ การ ตรวจวินิจฉัย รั กษาพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป้ องกันโรค ฟื นฟู สภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีมีคุณภาพ
(2) ศึ กษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาต้นแบบที ยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยความรู ้ ทางวิชาการ
ระดับสู ง เพือเสริ มสร้างระบบการแพทย์แผนไทยทีดี และประยุกต์ใช้สาํ หรับหน่วยงานอืน
(3) เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรื อข้อเสนอต่างๆ ตามหลักการในวิชาชี พ
เพือใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยทีเหมาะสม
(4) ประเมินผลการดําเนิ นงานในโครงการต่างๆ หรื อการดําเนิ นการของงานทีเกียวข้อง
เพือประกอบการพัฒนามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริ การทางการแพทย์แผนไทยทีมีประสิ ทธิ ภาพ

&. ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานักหรื อกอง และแก้ปัญหาในการปฏิ บตั ิงาน เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิK ทีกําหนด
'. ด้ านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบืองต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรื อหน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิKตามทีกําหนด
(2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิ กในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่ วยงาน
ทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
(. ด้ านการบริการ
(1) พัฒนาข้อมู ล ให้บริ การข้อมู ลที ทันสมัย เพื อให้ประชาชนได้รับข้อมู ลที เหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพ
(2) สอน นิเทศ ถ่ายทอดความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตอบปั ญหาและชีแจง ทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ประชาชนทัวไป เพือให้ทราบข้อมูล ความรู ้ต่างๆ ทีสามารถ
นําไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบตั ิการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงมาแล้ว ดังต่อไปนี
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็ น 4 ปี
สํ า หรั บ ผู ้มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน่ ง แพทย์ แ ผนไทย ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร ข้ อ 2 หรื อข้อ 4
ที เที ย บได้ไ ม่ ต ํากว่ า ปริ ญ ญาโท และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สํ า หรั บ ผู ้มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน่ ง
แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบตั ิการ ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ทีเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาเอก
.L ตําแหน่งอย่างอืนทีเทียบเท่า .M หรื อ . แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
ที ก.พ. กําหนด

L
และ
L. ปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย หรื องานอืนทีเกียวข้องตามทีส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็น
ว่าเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบตั ิมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า M ปี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
1. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
L. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

ชื อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตําแหน่ ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บ ั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ งต้ อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ ง านของ
ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสู งมากในด้านการแพทย์แผนไทย
ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียากมาก และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย หรื อ
ปฏิ บ ตั ิ งานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิ งานที มี ประสบการณ์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญงานสู งมากในด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิบตั ิงานทีต้องตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาทียากมาก
และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
#. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) ให้ บ ริ การ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาพยาบาล ส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกั น โรค
การฟื นฟูสภาพ ในโรคทียุง่ ยาก ซับซ้อน และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรื อใช้ขอ้ มูลจากภายนอก ด้านการแพทย์
แผนไทย เพือพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนได้รับบริ การทีมีคุณภาพ
(2) วางแนวทาง ทิ ศ ทาง การศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จ ัย ของหน่ วยงาน เพื อเสริ ม สร้ า งระบบ
การแพทย์แผนไทยทีดี และประยุกต์ใช้สาํ หรับหน่วยงานอืน
(3) ศึ ก ษาวิ จ ัย พัฒ นาต้ น แบบที ยากเป็ นพิ เ ศษ ต้ อ งอาศัย ความรู ้ ท างวิ ช าการระดั บ สู ง
และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรื อใช้ขอ้ มูลภายนอก เพือเสริ มสร้ างระบบการแพทย์แผนไทยทีดี และประยุกต์ใช้
สําหรับหน่วยงานอืน
(4) ประเมินผลการดําเนิ นการในโครงการต่างๆ หรื อการดําเนิ นการค้นคว้าทางวิชาการของ
หน่วยงาน เพือเสนอผูบ้ งั คับบัญชาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนา

&. ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ ว มดํา เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดับ สํา นัก หรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื อให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิJ ทีกําหนด
'. ด้ านการประสานงาน
(K) ประสานการทํา งานร่ วมกันในที ม งานโดยมี บ ทบาทในการชี แนะ จู ง ใจที ม งานหรื อ
หน่วยงานอืนในระดับสํานักหรื อกอง เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิJตามทีกําหนด
( ) ชี แจง ให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ในที ประชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะทํา งานต่ า งๆ เพื อให้ เ กิ ด
ประโยชน์และความร่ วมมือในการดําเนินงานร่ วมกัน
(. ด้ านการบริการ
(1) ให้คาํ ปรึ กษา อํานวยการในการสอน นิ เทศ ถ่ ายทอดความรู ้ แนะนํา ตอบปั ญหาและ
ชี แจง ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับที ซับซ้อน หรื อถ่ ายทอดความรู ้ แก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หน่ วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทัวไป เพื อให้ท ราบข้อมูล ความรู ้ ต่างๆ ที สามารถนํา ไปใช้ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
(2) กํา หนดแนวทางการจัด ทํา ฐานข้อ มู ล ด้ า นการแพทย์แ ผนไทย เพื อให้ ส อดคล้ อ ง
สนับ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน รวมทังประกอบการพิ จ ารณากํา หนดนโยบาย แผนงาน หลัก เกณฑ์
และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
K. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบตั ิการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงมาแล้ว ดังต่อไปนี
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า M ปี
.4 ตําแหน่ งอย่างอืนทีเทียบเท่า .K หรื อ . หรื อ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขที ก.พ. กําหนด

และ
. ปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทย หรื องานอืนทีเกียวข้องตามทีส่ วนราชการเจ้าสังกัดเห็ นว่า
เหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบตั ิมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า K ปี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
K. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
. มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
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