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บทคัดย่อ
สภาการแพทย์แผนไทยมีข้อบังคับการสอบความรู้ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ความไม่เข้าใจในการนับปีเพื่อการเก็บผลการสอบผ่านทาให้เกิดปัญหาแก่ผู้เข้าสอบ
จานวนหนึ่งตลอดมา การนับปีผลการสอบผ่านนั้นนับแต่ปีที่สอบผ่านโดยใช้ปีตามประกาศการสอบความรู้ (ใน
ประกาศสอบจะมีคาว่า ประจาปี) โดยไม่คานึงถึงครั้งที่สอบผ่าน หมายถึง นับปีที่สอบผ่านเป็นปีที่ 1 เลย ข้อบังคับ
การสอบความรู้ฉบับปัจจุบันประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2562 มีการสอบ 3 ขั้นตอน และเพิ่มเงื่อนไขให้นักศึกษาที่เหลือ
แต่รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิทธิสอบ ในขั้นตอนที่ 2 ทุกด้านได้ ทาให้การสอบขั้นตอนที่ 2 ประจาปี 2562
ครั้งที่ 1 เก็บผลการสอบผ่านไว้ได้ 3 ปี แต่ในการสอบ ครั้งที่ 2 เก็บผลการสอบไว้ได้ถึง 4 ปี สภาการแพทย์แผนไทย
ควรต้องระบุผลการสอบผ่านในครั้งที่และปีที่ผ่าน ๆ มาที่สามารถเก็บผลในการสอบครั้งนั้นไว้ใช้ในการประกาศสอบ
ที่เป็นปัจจุบันด้วย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสมัครสอบ
คาสาคัญ : การแพทย์แผนไทย, ข้อบังคับการสอบ, จานวนปีที่เก็บผลสอบไว้ได้
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Abstract
Thai Traditional Medical Council (TTMC) has the 3 regulations in the examination in the
Thai traditional medical knowledge, since the announcement of Thai traditional medical council
act, B.E. 2556 (2016). The misunderstanding in counting the years of passing the examination that
becomes effective had always been the examinees’ problems. The legitimate count is
considered only the year that announced the examination (in the title of the announcement)
without taking the first or the second examinations in that year into account and they counted
the year that passed examination as 1. The 2019 examination regulation allows the students that
remain only professional practicing to join the second step in every branch of Thai traditional
profession. In 2019 examination, the second step from the first examination can keep only three
years, but the second step from the second examination can keep for four years. TTMC must
declare the pass years that the pass examination results still effective in each examination
announcement, which will reduce problems in the examination submission.

Keyword: Examination regulation, Thai Traditional Medicine, Legitimate count number of years of
passing examination
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บทนา
การมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อเข้าสูว่ ิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556[1] สาหรับผู้ที่ศึกษาจากสถาบันที่ให้การศึกษาระดับ ปริญญาสาขาการแพทย์
แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข) กาหนดให้ต้องสอบผ่านความรู้
ตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
หลังจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ ข้อบังคับการสอบความรู้ใน
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) หรือ “การสอบแบบ ข” ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยลาดับ
ในการสอบครั้งแรก ปี พ.ศ. 2557 ใช้ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์
แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557[2] จะเรียกว่า “ข้อบังคับสอบ ข 2557”
เป็นการสอบ 2 ขั้นตอน และต่อมา ปี พ.ศ. 2558 ได้ใช้ ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [3] จะเรียกว่า “ข้อบังคับ
สอบ ข 2558” เปลี่ยนไปเป็นการสอบ 3 ขั้นตอน ข้อบังคับสอบ ข 2558 ยังมีบทเฉพาะกาลให้เก็บผลสอบจากการ
สอบตามข้อบังคับสอบ ข 2557 ด้วย ซึ่งผลการสอบจากการสอบตามข้อบังคับสอบ ข 2557 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วใน
การสอบประจาปี 2561
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนาผลการสอบในอดีตมาใช้มีความสาคัญต่อทั้งผู้มีสิทธิสอบ ผู้ประสานงานจัด
สอบของสภาการแพทย์แผนไทย และคณะทางานจัดสอบความรู้ เนื่องจากการสอบมี 3 ขั้นตอน ผู้สอบต้องสอบผ่าน
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ตามลาดับแล้วจึงไปสอบขั้นตอนที่ 3 ได้ ถ้าผู้สอบเข้าใจว่าผลสอบในอดีตที่เก็บไว้ของ
ตนยังคงมีผลใช้ได้อยู่แล้วมาสมัครสอบ แต่ถ้าผลการสอบขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 นั้นไม่สามารถใช้ได้ และใน
ประกาศการสอบก็ระบุไว้ว่าค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถึงแม้ว่าจะหลุดรอดได้เข้ามาสอบขั้นตอนที่ 3
และอาจสอบผ่านขั้นตอนที่ 3 ด้วย ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักมาสอบเพิ่มขึ้นอีก เมื่อคณะทางาน
จัดสอบตรวจพบก็จะไม่รายงานผลการสอบขั้นตอนที่ 3 เพราะผู้สอบไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสอบ หากผู้สอบไม่
ยอมรั บผลที่ เกิ ด ขึ้น ก็ จ ะทั้งเสี ย เวลาและเงิน ค่ าธรรมเนีย มในการอุ ทธรณ์ เพิ่ ม ขึ้น อีก และที่ส าคัญ ที่สุ ดคื อเสี ย
ความรู้สึกที่ดีต่อสภาการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีผู้นาผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ/หรือขั้นตอนที่ 2 ของ
การสอบความรู้ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ผลการ
สอบแบบ ก. หรือตามมาตรา 12(2)(ก)) มาอ้างเพื่อสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองด้วย
ความไม่เข้าใจในวิธีปฏิบัติการเก็บผลสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 นี้ ทาให้เกิดการเสียเวลา เสีย
ทรัพย์ และเสียความรู้สึกกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบความรู้เป็นอย่างมาก
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์ แผนไทยของผู้ ที่ไ ด้รั บ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบั ตรเทีย บเท่ าปริญ ญาสาขาการแพทย์ แผนไทยจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2562 [4] จะเรียกสั้น ๆ ว่า “ข้อบังคับสอบ ข 2562” ซึ่ง
ทาให้การเก็บผลการสอบประจาปี 2562 ในการสอบครั้งที่ 1 ซึ่งมีมาก่อนก่อนข้อบังคับสอบ ข 2562 และครั้งที่ 2
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หลังจากข้อบังคับสอบ ข 2562 กาหนดให้มีสิทธิการเข้าสอบและระยะเวลาการเก็บผลสอบแตกต่างกัน ความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งสร้างความยากลาบากในการทาความเข้าใจของผู้สมัครสอบเพิ่มขั้นด้วย
ดังนั้น การอธิบายความพร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อบังคับการสอบความรู้นี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องของผู้เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตการแพทย์แผนไทยที่ต้องเกี่ยวข้องสอบความรู้ใน
การสอบแบบ ข

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติการเก็บผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556[1]
2. เพื่อรวบรวมข้อกาหนดเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการสอบความรู้ สาหรับผู้ที่ตอ้ งรับผิดชอบในการ
ประมวลผลการสอบความรู้
3. เพื่อเสนอแนวทางในการประมวลผลผลการสอบความรู้

ระเบียบวิธีศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย
- รวบรวมข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีผลบังคับ
ใช้ในปัจจุบัน
- วิธีปฏิบัติของสภาการแพทย์แผนไทยในการนับเวลาปีเพื่อเก็บผลสอบผ่านตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผน
ไทย
- การวิเคราะห์การเก็บผลการสอบตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ข้อพิจารณาในการการประมวลผลข้อมูลการสอบความรู้โดยใช้การประมวลในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการสอบแบบ ข
ข้อบังคับสอบ ข. ก่อนปี พ.ศ. 2562 มี 2 ฉบับ คือ ข้อบังสอบ ข 2557 และ ข้อบังคับสอบ ข 2558 แล้วจึงมี
ข้อบังคับสอบ ข 2562 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับ 2 ฉบับที่ใช้มาก่อนหน้า (แต่ไม่ได้ยกเลิกผลการสอบแต่อย่างใด)
ข้อ บังคั บสภาการแพทย์ แผนไทย ว่ า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขในการสอบความรู้ ในวิ ชาชี พ
การแพทย์ แผนไทยของผู้ ที่ไ ด้รั บ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบั ตรเทีย บเท่ าปริญ ญาสาขาการแพทย์ แผนไทยจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2562[4] (ข้อบังคับสอบ ข 2562) มีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์ แผนไทยของผู้ ที่ไ ด้รั บ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบั ตรเทีย บเท่ าปริญ ญาสาขาการแพทย์ แผนไทยจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557[2]
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(2) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์ แผนไทยของผู้ ที่ไ ด้รั บ ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบั ตรเทีย บเท่ าปริญ ญาสาขาการแพทย์ แผนไทยจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558[3]
…
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทาหน้าที่จัดสอบ
ความรูใ้ นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาหรับผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์
แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”
ข้อ 5 การสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบยื่นคาขอสมัคร พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด
ข้ อ 6 วั น เวลาและสถานที่ ส อบ วิ ธี ก ารสอบ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ อื่ น ใดในการสอบ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกาหนด
ข้อ 7 การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้สมัครสอบ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 การสอบภาคทฤษฎีของด้านที่สมัครสอบ ได้แก่ 1. ด้านเวชกรรมไทย วิชาเวชกรรมไทย 2. ด้าน
เภสัชกรรมไทย วิชาเภสัชกรรมไทย 3. ด้านการนวดไทย วิชาการนวดไทย 4. ด้านผดุงครรภ์ไทย วิชาผดุงครรภ์ไทย
ขั้นตอนที่ 3 การสอบภาคปฏิบัติของด้านที่สมัครสอบ ได้แก่ 1. ด้านเวชกรรมไทย วิชาเวชกรรมไทย 2. ด้าน
เภสัชกรรมไทย วิชาเภสัชกรรมไทย 3. ด้านการนวดไทย วิชาการนวดไทย 4. ด้านผดุงครรภ์ไทย วิชาผดุงครรภ์ไทย
...
ข้อ 8 คุณสมบัติผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
การสมั ค รสอบขั้ น ตอนที่ 1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รับ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาสาขา
การแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง หรืออยู่ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง
การสมัครสอบขั้นตอนที่ 2 ต้องเป็น
(1) ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง หรือ
(2) ผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษา ในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผน
ไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และ
กลุ่มวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรม
ไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
การสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการสอบเพื่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง และสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของด้านที่สมัครสอบ
ข้อ 9 การวัดผลการผ่านการสอบความรู้ใ นวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนน
ดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าสอบผ่านในด้านนั้น
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คะแนนในขั้นตอนที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
คะแนนในขั้นตอนที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
คะแนนในขั้นตอนที่ 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ 10 การเก็บผลสอบ
ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 สามารถเก็บผลสอบไว้สาหรับการสอบได้ทุกด้าน เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่องนับแต่ปีที่
สอบผ่าน
ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 4 ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน
ข้อ 11 หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการสอบ จะถูกปรับตกทุกวิชาในการสอบครั้งนั้น และไม่สามารถสมัคร
สอบได้อีกในครั้งถัดไปที่มีการจัดสอบ
ข้อ 12 ผู้ผ่านการสอบข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผน
ไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558[3] ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถเก็บคะแนนที่ผ่านการสอบได้ ดังต่อไปนี้
การสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 สามารถเก็บผลสอบไว้สาหรับการสอบได้ทุกด้าน เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่
สอบผ่าน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยนี้ มีผลใช้บังคับ
การสอบผ่านขั้นตอนที่ 2 สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 3 ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน แต่ร วมแล้วต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยนี้มีผลใช้บังคับ”
อานาจหน้าที่ในการดาเนินการสอบความรู้
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557[5] คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย (อพท) มีอานาจหน้าที่ดาเนินการจัดสอบ ตามข้อ 11 “(4) ดาเนินการจัดสอบหรือประเมิน
ความรู้ ใ นการประกอบวิ ชาชี พ การแพทย์ แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ให้ กับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ ตามข้ อบั งคับ สภา
การแพทย์แผนไทย”
ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 [6] อพท มีอานาจหน้าที่ในการสอบความรู้
ดังนี้
“…
ข้อ 12 ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
...
(5) จัดทาเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้ประกอบการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
…
(ค) เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ …”

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

เมื่อไม่ ได้กาหนดให้ อพท. มีอานาจหน้าที่ในการจั ดสอบ ตามข้ อบังคับ ว่ าด้ว ยการได้มาซึ่ ง อพท. สภา
การแพทย์แผนไทยจึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นการเฉพาะครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เพื่อ
ดาเนิ นการรับสมั ครในปลายปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมี การสอบต้นปี พ.ศ. 2563 แล้ วเสนอให้ค ณะกรรมการสภา
การแพทย์แผนไทยพิจารณา
ในขณะที่ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ใน
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2562 [4] ลงราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งออก
ตามมาในภายหลังให้ อพท ทาหน้าที่จัดสอบความรู้ตาม
“ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทาหน้าที่จัดสอบ
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาหรับผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์
แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”
ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาสามารถสอบขั้นตอนที่ 2 ได้
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สิทธิสมัครสอบความรู้ตามข้อบังคับสอบ ข. 2562 ได้เพิ่มสิทธิการ
สอบขั้นตอนที่ 2 โดยให้ “ผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษา ในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขา
การแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทรับรองและต้องสอบผ่านในรายวิชาของกลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร โดยไม่รวมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านเวชกรรมไทย ด้าน
เภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย”
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรองปริญญาแล้ว ก็ยังคงมีสิทธิสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เช่นเดิม ส่วนการสอบขั้นตอนที่ 3 ต้องเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ด้านนั้น แล้วเท่านั้น
วิธีปฏิบัติในการเก็บผลสอบผ่าน
การนั บ แต่ ปี ที่ ส อบผ่ า นนั้ น มี วิ ธี ก ารนั บ อย่ า งไรในการการประกาศการรั บ สมั ค รสอบ เช่ น “ประกาศ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 47/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของ
ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อ 26
พฤศจิกายน 2561” วันที่รับสมัครการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 คือ วันที่ 4-8 มกราคม 2562 ขั้นตอนที่
3 คือวันที่ 4-6 กุภาพันธ์ 2562 วันที่สอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 คือ วันที่ 12-13 มกราคม 2562 และการ
ประกาศผลสอบก็ย่อมอยู่ในปี พ.ศ. 2562 ทาให้มีคาถามว่า การนับการเก็บผลสอบจะนับปีโดยเริ่มที่ปีใด ปี พ.ศ. ที่
ประกาศรับสมัคร ปี พ.ศ. ที่สอบจริง หรือ ปี พ.ศ. ที่ประกาศผลสอบ และต้องนับวันชนวันเหมือนนับอายุให้ครบปี
บริบูรณ์หรือไม่
การนับปีเพื่อเก็บผลสอบว่าใช้ผลสอบผ่านได้ถึงเมื่อใด ในทางปฏิบัติกาหนดผลสอบจากประกาศเกี่ยวกับการ
สอบว่า ประจาปี 25XX ใด โดยไม่คานึงถึงครั้งที่สอบแต่อย่างใด และก็เก็บผลสอบผ่านไปใช้ได้ถึง ประกาศเกี่ยวกับ
การสอบประจาปี 25XX + Y - 1 โดยไม่คานึงถึงครั้งที่ประกาศสอบด้วย (เมื่อ 25XX คือประจาปีที่สอบผ่าน Y คือ
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ระยะเวลาปีที่สามารถนาผลการสอบผ่านไปใช้ได้) ดังนั้น เมื่อสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 ตามประกาศการสอบประจาปี
2558 ก็สามารถเก็บผลการสอบนั้นไว้ได้ถึงประกาศการสอบประจาปี 2558 + 5 - 1 = 2562 หากเป็นผลสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ในด้านใด ตามประกาศการสอบประจาปี 2558 ก็สามารถเก็บผลการสอบด้านนั้นไว้ได้ถึงประกาศการ
สอบประจาปี 2558 + 3 – 1 = 2560 การนับแต่ปีที่สอบผ่านจะนับปีที่อยู่ในประกาศการสอบประจาปีที่สอบผ่าน
เป็นปีที่ 1 โดยไม่คานึงถึงครั้งที่สอบแต่อย่างใด
คาว่า “เก็บผลสอบไว้ได้ 4 ปึ/5ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน” จาก ข้อบังคับสอบ ข “ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่
1 สามารถเก็บผลสอบไว้สาหรับการสอบได้ทุกด้าน เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2
สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 4 ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน” หมายความว่า ให้นับเวลาจากปี่ที่สอบผ่านเป็นปีที่ 1 แล้ว
นับต่อเนื่องไปทุกปี โดยไม่คานึงถึงว่าผู้ที่เก็บผลสอบไว้จะมาสอบหรือไม่ คือผลสอบที่เก็บไว้ถูกนับตามเวลาปีการ
สอบที่ผ่านไป
การนับการเก็บผลสอบผ่านตามข้อบังคับสอบ ข 2562
แม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อบังคับสอบ ข 2557 กับ ข้อบังบังคับสอบ ข 2558 ตามข้อบังคับสอบ ข 2562 แต่ผล
การสอบตามข้อบังคับสอบ ข 2558 ยังมีผลค้างอยู่ปรากฏในข้อ 12 ในข้อบังคับสอบ ข 2562
การเก็บผลสอบในข้อ 10 ตามข้อบังคับสอบ ข 2562 เป็นการเก็บผลสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
เป็นต้นไป
ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 1 สามารถเก็บผลสอบไว้สาหรับการสอบได้ทุกด้าน เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่องนับแต่ปีที่
สอบผ่าน
ผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 4 ปีต่อเนื่องนับแต่ปีที่สอบผ่าน
การนับการเก็บผลการสอบในข้อ 12 ตามข้อบังคับสอบ ข 2562 เป็นการเก็บผลการสอบก่อนข้อบังคับ
สอบ ข 2562 มีผลบังคับใช้ คือ ผู้ผ่านการสอบข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 (ข้อบังบังคับสอบ ข 2558)
ข้อบังคับสอบ ข 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนสิงหาคม 2562 หลังจากการสอบตาม ประกาศ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 23/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของ
ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 โดยสอบ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อ 19-30 มิถุนายน 2562 และสอบขั้นตอนที่ 3 เมื่อ 20-21 กรกฎาคม 2562
ผลการสอบผ่านในอดีตจนถึงครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 ที่นาผลการสอบไปใช้ได้ถึงเมื่อใด แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
ข้อพิจารณาในการประมวลผลการสอบ ข ตั้งแต่ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เป็นต้นไป
ขั้นตอนที่สาคัญในการประมวลผลข้อมูลการสอบ คือ การระบุผู้สิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 3 บทความนี้แสดงการ
ใช้คาสั่งงานในโปรแกรมจัดการข้อมูลในรูปตาราง โดยอ้างอิงคาสั่งของโปรแกรมสาเร็จรูป EXCEL
1) ข้อมูลของบุคคลที่มาสอบในอดีตที่ผ่านมา (สิ่งที่กาหนด คือ เลขบัตรประชาชน)
ในทางการประมวลผลข้อมูลต้องมีข้อมูลบุคคลที่เคยมาสอบการแพทย์แผนไทยที่ไม่ซ้ากัน (unique) โดย
ใช้เลขบัตรประชาชนเป็นกุญแจของรายการข้อมูล (Key) วิธีการได้มาซึ่งรายการข้อมูลที่ไม่ซ้ากันนี้ ทาได้โดยนา

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

รายการข้อมูลจากการสอบแต่ละครั้งมาต่อกัน แล้วตัดรายการที่ซ้าออก [คาสั่งในโปรแกรมจัดการข้อมูลในรูปตาราง
EXCEL คือ DATA/REMOVE DUPLICATE]
2) การนาผลการสอบในอดีตมาเรียงต่อกันกับเลขบัตรประจาตัวประชาชน
ผลการสอบแต่ละครั้งของแต่ละบุคคลสามารถนามาจากแฟ้มผลการสอบในอดีต จากรายการบุคคลที่ไม่ซ้า
กันแต่ละบุคคลก็นาเอาเลขประจาปีของผลการสอบ กับ ครั้งที่ประจาปีนั้น ที่สามารถใช้ผลได้ตามข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย ว่า ด้วยการสอบ ฯ นามาเรียงต่อกันลงไปในเซลล์ในแถวเดียวกับเลขบัตรประจาตัวประชาชน
โดยใช้คาสั่ง VLOOKUP ในรูปแบบ [เลขบัตรประจาตัวประชาชน, เลขการสอบประจาปีที่ตามด้วยเลขการสอบครั้ง
ที,่ …]
3) การตัดสินใจผลการสอบล่าสุดที่สามารถนาไปใช้ได้
ผลการสอบที่นามาต่อกับเลขบัตรประชาชน สามารถหาผลการสอบผ่านล่าสุดของแต่ละเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ในระยะเวลาปีที่กาหนด โดยใช้คาสั่ง MAX(เลขการสอบประจาปีที่ตามด้วยเลขการสอบครั้งที่ , …) จะได้
ช่วงเวลา [ประจาปีท,ี่ ครั้งที่] ล่าสุดที่นาไปใช้ได้
4) การตัดสินใจให้มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละด้าน
ผลการสอบผ่าน ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ในด้านนั้น
ขั้นตอนที่ 1 ภายใน 5 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 ภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน หากเป็นผลการสอบก่อนการสอบประจาปี 2562
ครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ภายใน 4 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน หากเป็น ผลการสอบหลังการสอบประจาปี 2562
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
ถ้ามีผลการสอบผ่านในการสอบประจาปีที่อยู่ในช่วงเวลาที่เก็บผลไว้ ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ก็มี
สิทธิไปสอบขั้นตอนที่ 3 ได้
ใช้คาสั่งตัดสินใจ IF(AND(ผลการสอบผ่านขั้น 1,ผลการสอบผ่านขั้น 2),”มีสิทธิ”,”ไม่มีสิทธิ”)
5. การตัดสินใจว่ามีคุณสมบัติรับใบประกอบวิชาชีพด้านนั้น ๆ ได้
เป็นการตรวจสอบว่า มีผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ด้านนั้น ๆ ตามเงื่อนไขดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ภายใน 5 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 ภายใน 3 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน หากเป็นผลการสอบก่อนการสอบประจาปี 2562
ครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ภายใน 4 ปี นับแต่ปีที่สอบผ่าน หากเป็นผลการสอบหลังการสอบประจาปี 2562
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
และ
ผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 3 ที่จะต้องเป็นผลการสอบ “ผ่าน” หลังจากการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1
และ ขั้นตอนที่ 2 (เพราะผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 3 ก่อนหน้าไม่สามารถเก็บไว้ได้
และผู้ที่มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่ 3 ต้องมีผลการสอบผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ด้าน
นั้น มาก่อนแล้ว)
ใช้คาสั่งตัดสินใจ IF(AND(ผลการสอบผ่านขั้น 1,ผลการสอบผ่านขั้น 2,ผลการสอบผ่านขั้น 3),”มีสิทธิ”,”
ไม่มีสิทธิ”)
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อภิปรายผล
สภาการแพทย์แผนไทยควรได้ทาคาชี้แจงวิธีนับผลการสอบที่สามารถนามาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างเพื่อ
ความเข้ าใจของผู้ส มัครสอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเป็ นต้ องระบุไ ว้ในประกาศสอบแต่ ละครั้งด้วย เพื่ อลด
ข้อผิดพลาดในการสมัครสอบ

บทสรุป
ข้อบังคับสอบ ข 2562 ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ที่กาลังศึกษาที่เหลือเพียงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีสิทธิการ
สอบขั้นตอนที่ 2 ขณะเป็นนักศึกษา และสามารถเก็บผลการสอบขั้นตอนที่ 2 ได้ 4 ปีต่อเนื่องกัน การเก็บผลการ
สอบไม่คานึงถึงครั้งที่สอบ แต่คานึงถึงประกาศสอบประจาปีใด ผลการสอบขั้นตอนที่ 2 ก่อนประกาศข้อบังคับการ
สอบ ข 2562 เก็บไว้ได้ 3 ปีต่อเนื่องกัน ทาให้ผลการสอบประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นก่อนก่อนประกาศ
ข้อบังคับการสอบ ข 2562 เก็บ ผลสอบผ่านไว้ได้เพียง 3 ปีต่อเนื่องกัน แต่ผลการสอบประจาปี 2562 ครั้งที่ 2 ซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากประกาศข้อบังคับการสอบ ข 2562 เก็บผลสอบผ่านไว้ได้ 4 ปีต่อเนื่องกัน (ข้อบังคับสอบ ข 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2562) ดังนั้น การเก็บผลสอบผ่านในการสอบประจาปี 2562 ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 นับปีที่เก็บผลสอบผ่านไว้ใช้ได้แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการสอบประจาปี 2562 เดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้สอบ เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย และคณะทางานจัดสอบที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดสอบแต่ละครั้งที่ผ่านมา

วารสารหมอยาไทยวิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562)

ตาราง ภาพ และแผนภาพ
ตารางที่ 1 การนับจานวนปีผลการสอบประจาปีที่สามารถนามาใช้ในการสอบครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
การนั บ ปี จ นถึ ง ผลการสอบตามประกาศสอบประจาปี
การสอบ
2558
2559
2560
2561
2562
ประจาปี 2562
5
4
3
2
1
หมายเหตุ: ตัวเลข 5 4 3 2 1 ในตารางคือ จานวนปีที่นับแต่ปีที่สอบผ่าน 2562
ตารางที่ 2 การนับผลการสอบประจาปีขั้นตอนที่ 1 ที่จะนาไปใช้ได้ในอนาคต
ผลการสอบ
เพื่อนาผลการสอบไปใช้ตามประกาศสอบประจาปี
ประจาปี
2562 ครั้งที่ 2
2563
2564
2565
2562 ครั้งที่ 2
1
2
3
4
2562 ครั้งที่ 1
1
2
3
4
2561
2
3
4
5
2560
3
4
5
2559
4
5
2558
5
หมายเหตุ: ตัวเลข 5 4 3 2 1 ในตารางคือ จานวนปีที่นับแต่ปีที่ในแถวตั้งด้านซ้ายของตาราง
ตารางที่ 3 การนับผลการสอบประจาปีขั้นตอนที่ 2 ที่จะนาไปใช้ได้ในอนาคต
ผลการสอบ
เพื่อนาผลการสอบไปใช้ตามประกาศสอบประจาปี
ประจาปี
2562 ครั้งที่ 2
2563
2564
2565
2562 ครั้งที่ 2
1
2
3
4
2562 ครั้งที่ 1
1
2
3
2561
2
3
2560
3
2559
หมายเหตุ: ตัวเลข 4 3 2 1 ในตารางคือ จานวนปีที่นับแต่ปีที่ในแถวตั้งด้านซ้ายของตาราง

2566
5
5
-

2566
-
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สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 91 ง. (30
พฤษภาคม 2557).
3. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยที่
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 130 ง. (8
มิถุนายน 2558).
4. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้ในวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย
จากสถาบันการศึกษาที่ส ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอน
พิเศษ 203. (15 สิงหาคม 2562).
5. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 272 ง. (30 ธันวาคม 2557).
6. ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและวิธีการได้มาและอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอน
พิเศษ 72 ง. (8 กรกฎาคม 2562).

