
 
 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับสมัครและการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียน 

และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน ประจําป 25๖5 ในรูปแบบออนไลน 
 
 

ตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 และมาตรา 33 (7) ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 กําหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนตองมีความรูในวิชาชีพ คือ เปนผูไดรับปริญญาสาขาการแพทย
แผนจีน จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรองและตองสอบผานความรู
ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนกําหนด สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยตองไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน
จากประเทศท่ีสําเร็จการศึกษาดวย 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน จึงออกประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ     
สาขาการแพทยแผนจีน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรับสมัครและการสอบความรู    
เพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน ประจําป 25๖5        
ในรูปแบบออนไลน ไวดังนี้ 

ขอ 1 คุณสมบัติและความรูในวิชาชีพ 
ผู มีสิทธิขอสอบความรู เ พ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ          

สาขาการแพทยแผนจีน ตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ      
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1.1 อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
 1.2 ไดรับปริญญาสาขาการแพทยแผนจีน จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง        
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยตองไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจากประเทศท่ีสําเร็จการศึกษาดวย 
 1.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน  
เห็นวาจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 1.4 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ในคดีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพ   
สาขาการแพทยแผนจีนเห็นวาอาจจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 1.5 ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
 1.6 ไมเปนโรคท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน ประกาศกําหนดวา          
ไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนไดแก โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏ
อาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจ 
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แกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนพิจารณาเห็นวา      
เปนอุปสรรคตอการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน 
 1.7 ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ขอ 2 เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
 2.1 ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
   2.1.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย 

ผูสมัครสอบตองยื่นคําขอตามแบบท่ีคณะกรรมการวิชาชีพกําหนด ผานระบบ Biz Portal          
ทางเว็บไซต bizportal.go.th โดยสมัครเขาใชงานระบบและกรอกรายละเอียดตามแบบคําขอ พจ.1 ซ่ึงผูสมัครตอง  
ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครใหครบถวน ดังตอไปนี้ 

  1) ไฟลรูปถายขนาดหนึ่งนิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวก
หรือแวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  

2) ไฟลสําเนาปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีน หรือ 
กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญา ใหแนบไฟลภาพถายหนังสือ

รับรองคุณวุฒิวาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาว (ฉบับจริง) จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา             
ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง  

3) ไฟลสําเนาหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพท่ีออกใหโดยสถานพยาบาล      
(กรุณาประทับตราสถานพยาบาลท่ีทานรับการตรวจสุขภาพดวย) ซ่ึงออกใหไมเกินสามสิบวัน และระบุวาไม
เปนโรคตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนจีน (ตามขอ 1.6)  

4) ไฟลสําเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน 

  2.1.2 กรณีบุคคลไมใชสัญชาติไทย 
 ผูสมัครสอบตองมาสมัครดวยตนเองเทานั้น ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1    

ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ีพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
1) คําขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย  

แผนจีน (แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ชุด 
2) รูปถายขนาดหนึ่งนิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวกหรือ

แวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน จํานวน 3 รูป 
3) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จํานวน 1 ฉบับ 
4) สําเนาภาพถายทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร หรือ สําเนาภาพถายหนังสือรับรอง 

ถ่ินท่ีอยู จํานวน 1 ฉบับ 
5) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีน จากสภามหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญา ใหแนบหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ      

วาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาวฉบับจริงเทานั้น จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา                
ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง จํานวน 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพท่ีออกใหโดยสถานพยาบาล (กรุณาประทับตรา
สถานพยาบาลท่ีทานรับการตรวจสุขภาพดวย) ซ่ึงออกใหไมเกินสามสิบวัน และระบุวาไมเปนโรคตามท่ี 
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คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ            
สาขาการแพทยแผนจีน (ตามขอ 1.6) จํานวน 1 ฉบับ 

7) หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน 

  2.1.3 กรณีบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
 ผูสมัครสอบตองมาสมัครดวยตนเองเทานั้น ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1    

ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ีพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
1) คําขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย  

แผนจีน (แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ชุด 
2) รูปถายขนาดหนึ่งนิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวกหรือ

แวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน จํานวน 3 รูป 
3) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน  จํานวน 1 ฉบับ 
4) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีน จากสภามหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง จํานวน 1 ฉบับ 
กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมไดรับปริญญา ใหแนบหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ      

วาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาวฉบับจริงเทานั้น จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา                
ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง จํานวน 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพท่ีออกใหโดยสถานพยาบาล (กรุณาประทับตรา
สถานพยาบาลท่ีทานรับการตรวจสุขภาพดวย) ซ่ึงออกใหไมเกินสามสิบวัน และระบุวาไมเปนโรคตามท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ            
สาขาการแพทยแผนจีน (ตามขอ 1.6) จํานวน 1 ฉบับ 

6) หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน 

2.2 ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานสาขาการแพทยแผนจีนจากสถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีนอกเหนือจาก

คณะกรรมการวิชาชีพเคยรับรอง 32 แหง ตองมีหลักฐานท่ีคณะกรรมการวิชาชีพใหการรับรองหลักสูตร          
ของสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามาแลว โดย 
  2.2.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย 

ผูสมัครสอบตองยื่นคําขอตามแบบท่ีคณะกรรมการวิชาชีพกําหนด ผานระบบ Biz Portal          
ทางเว็บไซต bizportal.go.th โดยสมัครเขาใชงานระบบและกรอกรายละเอียดตามแบบคําขอ พจ.1 ซ่ึงผูสมัครตอง  
ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ และอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครใหครบถวน ดังตอไปนี้ 

1) ไฟลรูปถายขนาดหนึ่งนิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวก
หรือแวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  

2) ไฟลภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีนฉบับจริง หรือไฟลภาพถาย
หนังสือรับรองคุณวุฒิวาสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกลาวฉบับจริง จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง (เฉพาะกรณีท่ียังไมไดรับปริญญา) และไฟลภาพถาย
เอกสารการแปลและรับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาจากกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทยฉบับจริง 
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3) ไฟลภาพถายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ท่ีมีตราประทับของ
สถาบันเพ่ือตรวจสอบ และไฟลภาพถายเอกสารการแปลและรับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาจาก
กระทรวงการตางประเทศของประเทศไทยฉบับจริง 

4) ไฟลสําเนาหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพท่ีออกให โดยสถานพยาบาล       
(กรุณาประทับตราสถานพยาบาลท่ีทานรับการตรวจสุขภาพดวย) ซ่ึงออกใหไมเกินสามสิบวัน และระบุวาไม
เปนโรคตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนจีน (ตามขอ 1.6)  

5) ไฟลสําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน 
2.2.2 กรณีบุคคลไมใชสัญชาติไทย  
ผูสมัครสอบตองมาสมัครดวยตนเองเทานั้น ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1    

ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ีพรอมเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
1) คําขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย  

แผนจีน (แบบ พจ.1) และลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอ จํานวน 1 ชุด 
2) รูปถายขนาดหนึ่งนิ้ว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวกหรือ

แวนตาดํา ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน จํานวน 3 รูป 
3) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จํานวน 1 ฉบับ 
4) สําเนาภาพถายทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร หรือ สําเนาภาพถายหนังสือรับรอง 

ถ่ินท่ีอยู จํานวน 1 ฉบับ 
5) สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรสาขาการแพทยแผนจีนและฉบับจริง จากสภา

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง พรอมแปลและ
รับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาเปนภาษาไทยจากกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทย    
จํานวน 1 ฉบับ 

6) สําเนาภาพถายใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และฉบับจริงท่ีมีตราประทับ
ของสถาบันเพ่ือตรวจสอบ พรอมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานสําเร็จการศึกษาจากกระทรวง              
การตางประเทศของประเทศไทย 

7) สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจาก
ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษาและฉบับจริง เพ่ือตรวจสอบพรอมแปลและรับรองเอกสารหลักฐานใบอนุญาตเปน  
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนเปนภาษาไทย จากกระทรวงการตางประเทศของประเทศไทย 
จํานวน 1 ฉบับ 

8) หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพท่ีออกใหโดยสถานพยาบาล (กรุณาประทับตรา
สถานพยาบาลท่ีทานรับการตรวจสุขภาพดวย) ซ่ึงออกใหไมเกินสามสิบวัน และระบุวาไมเปนโรคตามท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ            
สาขาการแพทยแผนจีน (ตามขอ 1.6) จํานวน 1 ฉบับ 

9) หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ... 



5 
 

หมายเหตุ 
ก. ตามขอกําหนดของการแปลและรับรองเอกสารการศึกษาใบอนุญาตเปนผูประกอบ       

โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนจากประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา ตองผานการรับรองเอกสารจากสถานฑูตหรือ
สถานกงสุลไทยประจําประเทศท่ีจบการศึกษาใหเสร็จเรียบรอยกอน จึงจะสามารถนํามารับรองเอกสาร         
ท่ีประเทศไทยไดท่ีกองสัญชาติและนิติกร กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศของประเทศไทย 

ข. กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมิไดพํานักอยูในประเทศไทยเนื่องจากศึกษาอยูตางประเทศ ทําให
ไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอแทนได แตตองมีหนังสือรับรองเหตุผล 
ท่ีไมสามารถยื่นคําขอไดจากสถาบันการศึกษาตางประเทศแนบมาดวย 

ค. กรณีถาตรวจพบวา มีการปลอมแปลงเอกสารสามารถเพิกถอนสิทธิการสอบหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตไดทันที และมีความผิดทางกฎหมายอาญา 

ขอ 3 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
ชําระเงินคาธรรมเนียมสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนจีน 1,000 บาท คาคํารอง 50 บาท รวมท้ังสิ้น 1,050บาท (หนึ่งพันหาสิบบาทถวน) 
ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติใหเรียบรอยกอนย่ืนคําขอและชําระคาธรรมเนียม ท้ังนี้  

จะไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมใหไมวากรณีใด ๆ 

ขอ 4 การรับสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัครสอบ 
4.1 กรณีบุคคลสัญชาติไทย  
ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีคณะกรรมการวิชาชีพกําหนด ผานระบบ Biz Portal ทางเว็บไซต 

Bizportal.go.th เทานั้น โดย 
1. เม่ือกรอกรายละเอียดตามแบบคําขอ พจ.1 และอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครแลว 

ใหบันทึกขอมูลและยื่นคําขอพรอมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีระบบกําหนด ตั้งแตวันท่ี         
12-26 ตุลาคม 2565 

2. เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารเบื้องตนแลว ผูสมัครสอบจะไดรับการแจงเตือนทางอีเมล
ใหเขาสูระบบ Biz Portal อีกครั้ง ซ่ึงจะปรากฏใบแจงชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 1,050 บาท 
ใหดาวนโหลดใบแจงชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ แลวนําไปชําระคาธรรมเนียมตามชองทางท่ีสะดวก                          
ภายในวัน ท่ี  31 ตุลาคม 2565  โดยค าธรรมเนี ยมดั งกล าวจะไม มีการ คืน เ งิน ไมว ากรณี ใดๆ                    
เ ม่ือชํ าระค าธรรมเนี ยมแล วสามารถดาวน โหลดใบเสร็ จรับ เ งิน อิ เล็ กทรอนิกส ไดทาง เว็ บ ไซต
http://epayment.cgd.go.th 

4.2 กรณีบุคคลมิใชสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
ผูสมัครสอบตองมาสมัครดวยตนเองเทานั้น พรอมชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ      

ตั้งแตวันท่ี 12 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี 

หมายเหต ุ
หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ โทร. 0 2193 7000 ตอ 18414 หรือ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) โทร. 0 2612 6060 อีเมล contact@dga.or.th 

 

ขอ 5... 

http://epayment.cgd.go.th/
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ขอ 5 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน

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

(ไมแจงทางโทรศัพทและไมแจงรายบุคคล) 

ขอ 6 กําหนดซอมสอบความรูผานระบบออนไลน วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 
ท้ังนี้ จะประกาศรายละเอียดการซอมสอบความรูฯ ทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการ

ประกอบ โ รค ศิลปะ  http://mrd-hss.moph.go.th/ต อ ไป  จึ ง ขอ ให ผู มี สิ ท ธิ ส อบความรู ฯ  ทุ กท า น              
โปรดติดตามประกาศแจงข้ันตอนการดําเนินการจัดสอบทางเว็บไซตดังกลาวอยางตอเนื่อง 

ขอ 7 วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน โดยรายวิชาท่ีสอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 7.1 ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน แบงเปน 2 วิชา คือ  

7.1.1 วิชาความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 1 ประกอบดวย 
 1) ทฤษฎีการแพทยแผนจนี   
 ๒) การตรวจวินิจฉัยโรค  
     ๓) สมุนไพรจีน  

   ๔) ตํารับยาจีน  
          7.1.2 วิชาความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 2 ประกอบดวย 

   1) อายุรกรรมภายใน  
   2) กุมารเวช     
   3) สูตินรีเวช  
   4) อายุรกรรมภายนอก 
   5) กระดูก  
   6) ฝงเข็ม  
   7) ทุยหนา 

7.2 ความรูกฎหมาย และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ แบงเปน    
1) กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
2) กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
3) กฎหมายวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร 
4) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ   

ของผูประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2559 
 7.3 การสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีนในการตรวจวินิจฉัย การจําแนก

โรค หลักการบําบัดรักษา วิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมท่ีพบบอย โดยการบําบัดรักษาดวยสมุนไพร การฝงเข็ม 
รมยา และการนวดทุยหนา ตามหลักและทฤษฎีความรูการแพทยแผนจีน 

 
 
 
 

ตาราง... 
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ตารางสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน 
 

วันท่ี เวลาสอบ วิชาสอบ 

วันเสารท่ี           
17 ธันวาคม 2565 

08.00 – 09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams 

09.00 – 11.00 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 1 (๘๐ ขอ) 
11.00 – 12.00 น. พัก เตรียมตัวเขาสอบ 
๑2.00 - 15.00 น. ความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีน 2 (๑๒๐ ขอ) 

วันอาทิตยท่ี            
18 ธันวาคม 2565 

08.00 – 09.00 น. รายงานตัวเขาหองสอบผาน Microsoft Teams 

09.00 - 10.00 น. ความรูกฎหมาย และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ (50 ขอ) 

10.00 – 11.00 น. พัก เตรียมตัวเขาสอบ/รายงานตัวเขาหองสอบผาน 
Microsoft Teams (ผูท่ีสอบวิชาอัตนัย) 

11.00 - 12.00 น. การสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีน
(อัตนัย) 2 ขอ  

 

ขอ 8 การเขาและออกจากหองสอบ  
การสอบภาคทฤษฎีและการสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีน 

8.1  ผูเขาสอบตองล็อกอินเขาหองสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 1 ชั่วโมง 
8.2 ผูเขาสอบตองอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาในวิชาสอบนั้นๆ 

ขอใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่งของผูคุมสอบอยางเครงครัด หากผูเขาสอบไมปฏิบัติตนตามท่ี
กําหนดในขางตน อาจทําใหทานหมดสิทธิสอบในวิชานั้นๆ 

ขอ 9 อุปกรณท่ีตองใชในการสอบ  
9.1 บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ  หรือบัตรท่ีหนวยงาน

ราชการออกใหและมีภาพถายเจาของบัตร หรือหนังสือเดินทาง (passport) 
        9.2 กระดาษเปลา ขนาด A4 จํานวน 1 แผน และดินสอเขียน จํานวน 1 แทง 

9.3 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา Tablet หรือ iPad        
ท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับใชในการทําขอสอบ พรอมติดตั้งโปรแกรมแปนพิมพท่ีสามารถพิมพ
ภาษาจีนได 

9.4 โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณท่ีมีกลองท่ีสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต พรอมติดตั้ง
โปรแกรม Microsoft Teams สําหรับใชในการถายทอดสด โดยวางตําแหนงของกลองใหเห็นผูเขาสอบและ
หนาจอคอมพิวเตอรท่ีใชทําขอสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ 

หมายเหต ุ
1. การเชื่อมตออินเตอรเน็ตตองมีความเสถียรและมีสัญญาณท่ีดี สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ 

ตามขอ 9.3-9.4 ในขณะทําการสอบจนสิ้นสุดการสอบได โดยมีความเร็วของอินเตอรเน็ตท่ีแนะนําไมควร    
ต่ํากวา 8 Mbps  

 
 
 

2. ผูเขาสอบ... 
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2. ผูเขาสอบตองตรวจสอบการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมี
ความเสถียร ตรวจสอบใหมีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ผูสอบตองยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบ
อินเตอรเน็ตของผูสอบมีปญหาหรือหลุดออกจากการทดสอบ หากมีผูเขาสอบมากกวารอยละ 80 สามารถอยู
ในระบบการสอบได คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนจะถือวา ปญหาเกิดจากสัญญาณ
อินเตอรเน็ตของผูเขาสอบ และจะนําขอมูลมาพิจารณาผลการสอบภายหลังสิ้นสุดการสอบ 

ขอ 10 เกณฑการตัดสิน ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังนี้ 
 10.1 คะแนนสอบวิชาความรูเฉพาะวิชาชีพการแพทยแผนจีนตามขอ 7.1             

ตองไดคะแนน  ไมต่ํากวารอยละ 60 

 10.๒ คะแนนสอบความรูกฎหมาย และจรรยาบรรณแหงวิชาชพี ตามขอ 7.2         

ตองไดคะแนนรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 

 10.๓ คะแนนการสอบความรูดานการปฏิบัติทางการแพทยแผนจีน ตามขอ 7.3      

         ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผูเขาสอบตองสอบผานเกณฑดังกลาวในขอ 10.1–10.3 จึงจะถือวาสอบผานและเปนผูมี
คุณสมบัติเพ่ือข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนได กรณีสอบไมผาน
เกณฑท้ัง 3 หมวดวิชา สามารถเก็บคะแนนหมวดวิชาท่ีผานไวไดอีก 3 ครั้งตอเนื่องกันนับแตเริ่มมีการเก็บ
คะแนนครั้งแรก หากครบจํานวนดังกลาวแลวยังไมสามารถสอบผานครบทุกหมวดวิชาการเก็บคะแนนนั้น     
เปนอันสิ้นสุดลงและจะตองเริ่มตนสอบใหมทุกหมวดวิชา 

ขอ 11 ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบวันท่ี 12 มกราคม 2566 ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทางเว็บไซตของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ    
http://mrd-hss.moph.go.th/ (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท) 

ขอ 12 ระเบียบปฏิบัติในการสอบ ข้ันตอนและวิธีการสอบออนไลน 
 12.1 เนื่องจากการสอบระบบออนไลนเปนการสอบเพ่ือรองรับสถานการณการ       

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงหากพบวามีขอขัดของจากระบบการสอบสวนกลาง 
คณะกรรมการจัดสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 
แผนจีน จะสรุปปญหาเพ่ือนําเรื่องเขาสูคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนตอไป โดยมติ           
ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนถือเปนท่ีสุด 

12.2 คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน ดานการข้ึนทะเบียนและจัดสอบ
ความรู จะประกาศแจงรายละเอียดในการซอมสอบ ระเบียบปฏิบัติในการสอบ ข้ันตอนและวิธีการสอบ
ออนไลน ทางเว็บไซตของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://mrd-hss.moph.go.th/ ตอไป 

จึงขอใหผูมีสิทธิสอบทุกทาน โปรดติดตามประกาศแจงรายละเอียดดังกลาวอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

12.3 หากมี... 
 

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




 
หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 

เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 
 

เขียนที่………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

วันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ. ………………… 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………….……………….…… 
ผู้ประกอบวิชาเวชกรรมใบอนุญาตเลขที…่……….…….ออกให้ ณ วันที่….……เดือน……………พ.ศ. ……....... 
ได้ทําการตรวจร่างกาย(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………….…………………. 
เมื่อวันที่…………เดือน……………………….พ.ศ…………………………………………………แล้ว 

ส่วนที ่1 
นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………....…….ปราศจากโรค  ดังต่อไปน้ี 
(1)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(3)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
ส่วนที ่2 
กรณีที่แพทย์ตรวจพบโรคอ่ืน ๆซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบโรคศิลปะ 

(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………… 
                                                                      

                                                    (ลงนาม)…………………………………………….. 
            (………………..………………………….) 

         แพทย์ผู้ตรวจ              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ – กรุณาประทบัตราโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีท่่านรบัการตรวจสุขภาพด้วย                   
 



 


