
 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจ าปี 25๖2 
 
 

ตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และมาตรา 33 (7) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนต้องมีความรู้ในวิชาชีพ คือ เป็นผู้ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์
แผนจีน จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนรับรองและต้องสอบผ่านความรู้
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนก าหนด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
จากประเทศที่ส าเร็จการศึกษาด้วย 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน ประจ าปี 25๖2 ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพ 

ผู้มีสิทธิขอสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน
จีน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1.1 อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
1.2 ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนจีนรับรอง    ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนจากประเทศที่ส าเร็จการศึกษาด้วย 

1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
เห็นว่า จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ   

1.4 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนจีนเห็นว่า อาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ   

1.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
1.6 ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ประกาศก าหนดว่าไม่

สมควรให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอ่ืนซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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ข้อ 2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นค าขอตามแบบที่คณะกรรมการวิชาชีพก าหนดโดยกรอกรายละเอียดในค า

ขอให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมเอกสารอ่ืนที่ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และต้องน าส่งเอกสาร
ฉบับจริง  ทั้งนี้ในกรณีที่สมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องน าส่งเอกสารมายังส านักสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะภายในวันที่  1 สิงหาคม  2562  ดังต่อไปนี้  
 

๑) ค าร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 
(แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 1 ชุด 

๒) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 3 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลารอยด์หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน 

๓) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport)  
จ านวน 1 ฉบับ 

๔) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร หรือส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่  
จ านวน 1 ฉบับ 

๕) ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทย์แผนจีน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิว่าส าเร็จ
การศึกษาในสาขาดังกล่าวฉบับจริง จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชี พสาขา
การแพทย์แผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีท่ียังไม่ได้รับปริญญา) จ านวน 1 ฉบับ 

๖) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
โรคศิลปะไม่เกิน 6 เดือน (ตามแบบท่ีก าหนด) จ านวน 1 ฉบับ 

๗) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ผู้สมัครสอบในระบบออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องยื่นค าขอตามแบบที่
คณะกรรมการวิชาชีพก าหนดโดยกรอกรายละเอียด ในค าขอให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมเอกสารอ่ืนที่ผู้สมัครต้อง
ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับและต้องน าส่งเอกสารฉบับจริงมาพร้อมเอกสารในการยื่นเอกสารสมัครภายใน 
วันที่  1 สิงหาคม  2562 ทั้งนี้ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ เอกสารจะคืนให้ในวันสอบวันสุดท้าย ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย 
๑) ค าร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

(แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 1 ชุด 
๒) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป  ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลารอยด์หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
๓) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
๔) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
๕) ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทย์แผนจีนและฉบับจริง หรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิว่าส าเร็จการศึกษาในสาขาดั งกล่าวฉบับจริง จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญา)พร้อมแปลและรับรอง
เอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย 
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๖) ส าเนาภาพถ่ายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และฉบับจริงที่มีตราประทับของ
สถาบัน เพ่ือตรวจสอบ พร้อมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศไทย 

๗) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
โรคศิลปะไม่เกิน 6 เดือน (ตามแบบท่ีก าหนด) จ านวน 1 ฉบับ 

๘) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
 

2.2.2 กรณีบุคคลไม่ใช่สัญชาติไทย 
๑) ค าร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

(แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้อง จ านวน 1 ชุด 
๒) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลารอยด์หรือรูปถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
๓) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) จ านวน 1 ฉบับ 
๔) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร หรือ ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่  

จ านวน 1 ฉบับ 
5) ส าเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทย์แผนจีนและฉบับจริง  จากสภา

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนจีนรับรอง พร้อมแปลและ
รับรองเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษาเป็นภาษาไทยจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย จ านวน 
1 ฉบับ 

6) ส าเนาภาพถ่ายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และฉบับจริงที่มีตราประทับของ
สถาบันเพื่อตรวจสอบ พร้อมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานส าเร็จการศึกษาจากกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศไทย 

7) ส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จากประเทศที่
ส าเร็จการศึกษาและฉบับจริงเพ่ือตรวจสอบพร้อมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนเป็นภาษาไทย จากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย จ านวน 1 ฉบับ 

8) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
โรคศิลปะไม่เกิน 6 เดือน (ตามแบบท่ีก าหนด) จ านวน 1 ฉบับ 

9) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

หมายเหตุ 
ก. ตามข้อก าหนดของการแปลและรับรองเอกสารการศึกษาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ      

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนจากประเทศที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานฑูตหรือ
สถานกงสุลไทยประจ าประเทศที่จบการศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถน ามารับรองเอกสารที่
ประเทศไทยได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย 

ข. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มิได้พ านักอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากศึกษาอยู่ต่างประเทศ  
ท าให้ไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง  สามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค าขอแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรอง
เหตุผลที่ไม่สามารถยื่นค าขอได้จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศแนบมาด้วย 

ค. กรณีถ้าตรวจพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร คณะกรรมการสามารถเพิกถอนสิทธิการ
สอบหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที และมีความผิดทางกฎหมายอาญา 
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ข้อ 3 วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

3.1 วิธีการรับสมัครสามารถ 
   3.1.1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com ต้องน าส่งเอกสาร
ฉบับจริงมาพร้อมเอกสารในการยื่นเอกสารสมัคร ภายใน วันที่  1 สิงหาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

   3.1.2 การสมัครสอบด้วยตนเองที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดภายใน 
วันที่ 9-24 กรกฎาคม  2562 

3.1.3 การสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   ส านักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ ต าบลตลาด
ขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒193 ๗059  หรือ 02193 
7000 ต่อ 18414,18423  

3.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 

 

  ให้ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 1,000 บาท ค่าค าร้อง 50 บาท รวมทั้งสิ้น 1,050บาท  
(หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)  ในกรณีที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com หลังจาก
สมัครแล้ว  ให้ผู้สมัครสอบสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าบริการของธนาคาร  จ านวน  30 บาท และน าไป
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2562 ภายในเวลา
ท าการของธนาคาร  จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์ หากไม่ช าระค่าบริการของธนาคารตามระยะเวลาที่ก าหนด
จะถือว่าท่านไม่ประสงค์สมัครสอบ 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าร้อง ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้อ 4 วัน เวลา   
  รับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2562  

ข้อ 5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม 2562 ณ ส านักสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีและเว็บไซต์ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-
hss.thaijobjob.com และ  http://mrd-hss.moph.go.th/ (ไม่แจ้งทางโทรศัพท์และไม่แจ้งรายบุคคล) 

 
 
 

ที่อยู่จัดส่ง... 
กลุ่มการประกอบโรคศิลปะ  
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

      วงเล็บมุมซองว่า (สมัครสอบสาขาแพทย์แผนจีน) 

 

http://mrd-hss.moph.go.th/
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ข้อ 6 วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ก าหนดสอบ วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม  1,4,6 ชั้น 9 ณ ตึกกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รายวิชาที่สอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
6.1 ความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน แบ่งเป็น 2 วิชา คือ   

     6.1.1 วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 1 ประกอบด้วย 
 1) ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน   
 ๒) การตรวจวินิจฉัยโรค  
     ๓) สมุนไพรจีน  

   ๔) ต ารับยาจีน     
         6.1.2 วิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 2 ประกอบด้วย 

1)  อายุรกรรมภายใน  
2)  กุมารเวช   
3)  สูตินรีเวช  
4)  อายุรกรรมภายนอก 
6)  กระดูก  
7)  ฝังเข็ม  
8)  ทุยหนา 

6.2 ความรู้กฎหมาย  และสัมภาษณ์จรรยาบรรณและเจตคติต่อวิชาชีพการแพทย์แผนจีน
แห่งวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 วิชา คือ    

6.2.1 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
1) กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
2) กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
3) กฎหมายว่าด้วยยา 
4) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

ของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2559 
 6.2.2 สัมภาษณ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เจตคติและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
ต่อวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 

6.3 การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีนในการตรวจวินิจฉัย การจ าแนกโรค 
หลักการบ าบัดรักษา วิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โดยการบ าบัดรักษาด้วยสมุน ไพร การฝังเข็ม   
รมยา และการนวดทุยหนา ตามหลักและทฤษฎีความรู้การแพทย์แผนจีน 

โดยการสอบแบ่งออกเป็น 2 หมวดวิชา  คือ 
6.3.1  การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน 1 ได้แก่ การตรวจรักษา

ผู้ป่วยอายุรกรรมและการใช้สมุนไพรจีน 
6.3.2  การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน 2 ได้แก่ การตรวจรักษา

ผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม รมยา และการนวดทุยหนา 
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ตารางสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 
 

วันที่ เวลาสอบ วิชาสอบ 
วันพุธที่ 28 สิงหาคม  
2562 

09.00-1๑.00 น. ความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 
ฉบับที่ 1 (๘๐ ข้อ) 

๑๓.00-1๖.00 น. ความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 
ฉบับที่ 2 (๑๒๐ ข้อ) 

วันพฤหัสบดีที่ 29 
สิงหาคม 2562 

09.00-1๐.00 น. ความรู้กฎหมาย (๓๕ ข้อ) 

๑0.00-16.00 น. สัมภาษณ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเจต
คติต่อวิชาชีพการแพทย์แผนจีน 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 
2562 08.00-12.00 น. 

การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์
แผนจีน 1 

13.00-17.00 น. 
การประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์
แผนจีน 2 

  ข้อ 7  การเข้าและออกจากห้องสอบ  เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องน ามาในวันสอบ   
7.1 การเข้าและออกห้องสอบ 
       1) การสอบภาคทฤษฎี  

-  ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบอย่างช้าไม่เกิน 30 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ 
- ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อย 45 นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นๆ 

2) การสอบประเมินทักษะและหัตถการแพทย์แผนจีน 
 - ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ   

 - ผู้เข้าสอบต้องรออยู่ในห้องเก็บตัวจนกว่ากรรมการจะเรียกให้สอบ 
 

3) หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตนตามท่ีก าหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นถือว่า 
   ผู้เข้าสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้นๆ 

7.2 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบ 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือบัตรที่หน่วยงาน
ราชการออกให้และมีภาพถ่ายเจ้าของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport) 

7.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่  ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า, ดินสอด าชนิด 2 บี, ยางลบดินสอ 

ข้อ 8 เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ดังนี้ 
8.1 คะแนนสอบวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนจีนตามข้อ 6.1 ต้องได้คะแนน  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๘.๒ คะแนนสอบความรู้กฎหมาย  และสอบสัมภาษณ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและเจตคติ  

ต่อวิชาชีพการแพทย์แผนจีนตามข้อ 6.2 ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
๘.๓ คะแนนสอบการประเมินทักษะและหัตถการการแพทย์แผนจีน ตามข้อ 6.3 ต้องได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวในข้อ 8.1–8.3 จึงจะถือว่าสอบผ่านและเป็นผู้มี
คุณสมบัติเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนได้ กรณีสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 3 หมวดวิชา สามารถเก็บคะแนนหมวดวิชาที่ผ่านไว้ได้อีก 3 ครั้งต่อเนื่องกันนับแต่เริ่มมีการเก็บ
คะแนนครั้งแรก หากครบจ านวนดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถสอบผ่านครบทุกหมวดวิชาการเก็บคะแนนนั้น      
เป็นอันสิ้นสุดลงและจะต้องเริ่มต้นสอบใหม่ทุกหมวดวิชา 

ข้อ 9 ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบวันที่  10 กันยายน 2562 ณ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ 

โรคศิลปะชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี   และเว็บไซต์ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  http://mrd-
hss.moph.go.th/ และhttp://mrd-hss.thaijobjob. com (ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์) 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    25  มีนาคม    พ.ศ. 2562 
 

 

           
          (นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกต)ุ 
        ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

 

http://mrd-hss.moph.go.th/
http://mrd-hss.moph.go.th/

