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ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การสอบความรู้ ใ นวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผน
ไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ฑ) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการที่สภาการแพทย์แผนไทยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
จัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
(๑) เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาสาขาการแพทย์ แ ผนไทย
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
(๒) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๕ การสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ยื่นคําขอสมัครสอบ
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วยตนเอง ณ สภาการแพทย์แผนไทย และชําระค่าธรรมเนียม
สมัครสอบตามแบบคําขอสมัครสอบ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมการการจัดสอบ
ความรู้การแพทย์แผนไทยกําหนด
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หากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ส ภาการแพทย์ แ ผนไทยรั บ รองเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การสมั ค รให้
สถาบันการศึกษาจะต้องรวบรวมคําขอสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พร้อมหนังสือนําส่ง
จากสถาบันการศึกษามายังสภาการแพทย์แผนไทย ตามที่คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์
แผนไทยกําหนด
ข้อ ๖ วันเวลาและสถานที่สอบ วิธีการสอบ หรือ วิธีปฏิบัติอื่นใดในการสอบ ให้เป็นไป
ตามที่คณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยกําหนด
ข้อ ๗ การสอบความรู้ของผู้สมัครสอบในแต่ละด้าน ประกอบด้วย
๗.๑ ด้านเวชกรรมไทย
(๑) ภาคทฤษฎี
(ก) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(ข) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ค) วิชาเวชกรรมไทย
(๒) ภาคปฏิบัติ
(ก) วิชาเวชกรรมไทย
๗.๒ ด้านเภสัชกรรมไทย
(๑) ภาคทฤษฎี
(ก) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(ข) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ค) วิชาเภสัชกรรมไทย
(๒) ภาคปฏิบัติ
(ก) วิชาเภสัชกรรมไทย
๗.๓ ด้านการผดุงครรภ์ไทย
(๑) ภาคทฤษฎี
(ก) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(ข) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ค) วิชาผดุงครรภ์ไทย
(๒) ภาคปฏิบัติ
(ก) วิชาผดุงครรภ์ไทย
๗.๔ ด้านการนวดไทย
(๑) ภาคทฤษฎี
(ก) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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(ข) วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ค) วิชานวดไทย
(๒) ภาคปฏิบัติ
(ก) วิชานวดไทย
ข้อ ๘ หากผู้สมัครสอบ สอบภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติในด้านนั้น ๆ ผ่านไม่ครบทั้ง ๒ ภาค
ของแต่ละด้าน ผู้สมัครสอบมีสิทธิเก็บผลการสอบที่ผ่านของแต่ละด้าน โดยสามารถสมัครสอบเฉพาะภาค
ที่ยังไม่ผ่านได้ ๓ ครั้งต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ปีที่เริ่มเก็บผลการสอบภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติในด้านนั้น ๆ
ข้อ ๙ ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละด้าน
จึงจะถือว่าสอบผ่านในด้านนั้น
ข้อ ๑๐ หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการสอบ ต้องถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนี้และ
ไม่สามารถสมัครสอบได้อีกในครั้งต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ทรงยศ ชัยชนะ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

