รายงานการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
คณะอนุ ก รรมการการจั ด สอบความรู้ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ
เตรียมการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง จานวน ๗ ครั้ง คือวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
มีมติโดยหลักการให้มีการจัดสอบในแนวทางเดิมที่ได้ทาการจัดสอบในเมื่อครั้งยังอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับเดิม และพบว่าจะต้ องมีการดาเนิ นการยกร่างกฎหมายฉบับรอง ภายใต้ กฎหมายใหม่ขึ้นมา
บังคับใช้และเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดจากกฎหมายเดิมที่ได้ประกาศใช้ไป และยืนยันจะเก็บค่าธรรมเนียม
สอบเท่าเดิม ซึ่งได้ทาการยกร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยจนแล้วเสร็จ ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า สาขาการแพทย์แผน
ไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ..... (ระบบการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา)
เหตุผล คือ เดิมเป็นประกาศซึ่งอาศัยอานาจตาม กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ มาตรา
๓๓ (๑) (ข) โดยคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย โดยประกาศใช้เป็นปีต่อปี และมาตรานี้ได้
ยกเลิก ไปแล้ ว จึง ไม่สามารถอ้างอิงใช้ประกาศเดิมของปีที่ผ่านมาได้ เพราะของเดิมไม่มีกฎกระทรวงหรือ
ระเบียบเดิมที่จะอ้างใช้ได้ตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๖๒ ของพรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖
ซึ่งผ่านการปรับแก้หลายครั้ง จนได้รับความเห็นชอบจากสภาการแพทย์แผนไทย ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่
เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งคือ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเสนอถึง
นายกสภาการแพทย์ แผนไทย ซึ่งเป็น ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เช่นเดียวกับ วิช าชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอื่น ๆ ที่ได้ ย้ายออกจากกฎหมายการประกอบโรคศิลปะเดิม
ในขั้นตอนนี้ หลังจากที่นายกสภาการแพทย์แผนไทย ลงนามและส่งไปยังสภานายกพิเศษ
หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความเห็นชอบ หากให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๐ ก็ต้อง
ส่งกลับมาให้นายกสภาการแพทย์แผนไทย ลงนามและส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะสามารถบังคับ
ใช้ได้ ซึ่งสภานายกพิเศษจะต้องให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน ซึ่งหากพ้น 30 วันแล้วจะถือว่าเห็นชอบ
ก็สามารถให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยลงนาม และนาส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เลยเช่นกัน
๒. (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภา
การแพทย์แผนไทยรับรอง พ.ศ..... (ระบบการฝากตัวเป็นศิษย์)
เหตุผล คือ ตามระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย การอบรม
หรือถ่ายทอดความรู้ การทดสอบความรู้และการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ สาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยั งมีปัญหาในทางปฏิบั ติ เช่น เรื่องการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ทาการฝึ กอบรม
ของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย ที่ยังไม่ครอบคลุม และยังไม่ออกประกาศตามระเบียบ
เรื่องหลักเกณฑ์ การรับรองสถาบัน จึงทาให้การรับรองเต็มไปด้วยความยากลาบากทั้งงบประมาณและเวลาใน
การดาเนินการ จึงมีการยกเว้นให้กับศิษย์ ที่ได้มอบตัวกับ ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ โดยยังไม่ได้พิจารณาจากการ
รับรองสถาบันหรื อสถานพยาบาลที่ทาการฝึกอบรม ต้องอาศัยอานาจจากประธานกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์แผนไทย ยกเว้นให้เสมอในหลายปีที่ผ่านมา ตามระเบียบซึ่งได้ให้อานาจไว้แล้ว

แต่ ในการสมั ค รสอบความรู้ เ พื่อ ขึ้น ทะเบีย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได้ดาเนินการรับสมัครไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสอบนั้น สภาการแพทย์แผนไทย ได้มีมติให้ผู้ที่
สมัครสอบ มีสิทธิสอบได้ตามกฎหมายใหม่ ซึ่ งจะต้องมีกฎหมายมารองรับการให้สิทธิดังกล่าว อย่างถูกต้อง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังหากมีการร้องเรียน เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
ศิษย์ เดิมที่ผ่ านการมอบตัวศิษย์ ที่ มีคุณสมบัติครบ ตามเวลาในระเบียบเดิม ในภายหลั ง
จะได้ มี สิ ท ธิ ใ นการสอบความรู้ ไ ด้ ต่ อ เนื่ อ งต่ อไป จนกว่ า จะสอบผ่ านนั้ น หรื อ แม้ กระทั้ ง คนที่ ส อบผ่ า นใน
ภาคทฤษฎีในอดีต สามารถนาผลสอบภาคทฤษฎีที่ผ่านแล้วมาใช้ต่อเนื่องได้จากเดิม ไม่เกินสามครั้ง นั้น จาเป็น
จะต้องมีกฎหมายมารองรับศิษย์นั้นเช่นกัน จึงจาเป็นต้องยกร่างข้อบังคับนี้ขึ้นมารองรับ
ในขณะนี้ ร่ างข้อบังคับ นี้ได้ถูกเสนอให้ สภาการแพทย์แผนไทยให้ความเห็นชอบ ซึ่งผ่าน
ความเห็ น ชอบแล้ ว อยู่ ใ นกระบวนการตรวจสอบและรั บ รองการประชุ ม จากสภาการแพทย์ แ ผนไทย
หากตรวจสอบเรียบร้อย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อบังคับในข้อ ๑
หากข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ทั้ง ๒ ฉบับถูกประกาศใช้ ขบวนการจัดสอบถึงจะเริ่ม
ดาเนินการต่อไปได้ จึงเรียนมาให้ทราบทั่วกัน
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อานวยการสานักการแพทย์ทางเลือก
เลขานุการและอนุกรรมการ
จัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
สภาการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

หมายเหตุ
๑.หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๓๖
๒.รายงานความก้าวหน้าจะแจ้งเป็นระยะๆต่อไป

