
 
 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู ประจําป 2564 

………………………… 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 (3) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 กําหนดใหผูไดรับ
ปริญญาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอกรับรอง และตองสอบความรูตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกําหนด 

 คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจึงไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการรับสมัครและสอบความรูของบุคคลเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ   
สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ประจําป 2564 ไวดังนี้ 

ขอ 1 คุณสมบัติและความรูในวิชาชีพ 
       ผูมีสิทธิขอสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา 

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
1.1  มีอายุไมต่ํากวา  20 ปบริบูรณ (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครสอบ) 
1.2  เปนผูมีความรูในวิชาชีพตามมาตรา 33 (3) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556   คือเปนผู
ไดรับปริญญาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอกรับรอง 

1.3 ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหาย  ซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

1.4  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจะนํามา 
ซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

1.5 ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ   
1.6 ไมเปนโรคท่ีคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะไดแก 

โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย         
โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพ
พิจารณาเห็นวาเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

1.7 ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

 ขอ 2 หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
          2.1 คํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ (ตามแบบ ทห.1)              
พรอมลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง ฯ   จํานวน 1 ชุด (ติดรูปถายท่ีมุมขวาดานลาง) 
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          2.2 รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 3 รูป หามใชรูปถายชนิดโพลาลอยดหรือรูปถายท่ีไมไดมาตรฐาน 
          2.3 สําเนาภาพถายทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
          2.4 สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
     2.5 สําเนาภาพถายใบปริญญาในสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  จํานวน 1 ฉบับ 
    - กรณีสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไมไดรับปริญญาบัตร  ใหแนบหนังสือรับรองคุณวุฒิ       
วาสําเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ฉบับจริงจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษา      
ท่ีศึกษาอยู จํานวน 1 ฉบับ 
        - กรณีผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ไดแก 
             1) สําเนาใบรายงานผลการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จํานวน 1 ฉบับ 
      2) หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจ 
          และทรวงอก  จาํนวน 1 ฉบับ 
      3) สําเนาภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
                                     จากประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีเปนผูสําเร็จ 
                                 การศึกษาจากตางประเทศ ซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย) 
           2.6 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ จํานวน 1 ฉบับ   (ตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี้ และ
ตองประทับตราสถานพยาบาลท่ีทานไปรับการตรวจสุขภาพดวย)           

          2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาจําเปน  เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
เปนตน 

 2.8  ซองจดหมายยาวขนาด 11 x 23 เซนติเมตร ท่ีจาหนาซองถึงตัวทานเอง จํานวน 1 ซอง 
(โดยติดแสตมป  30 บาท)  และแนบแบบตอบรับในประเทศ (ป.133 ก.) ของไปรษณียไทย โดยกรอกขอความ
ตามตัวอยางท่ีแนบทายประกาศนี้ 
                      2.9  หลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 1,050 บาท ซ่ึงชําระผานเคานเตอร 
ธนาคารกรุงไทย (ท้ังนี้ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและแนบหลักฐานประกอบการยื่นสมัครสอบ  
ใหถูกตองและครบถวน  เม่ือชําระเงินแลว จะไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมสอบ ไมวากรณีใดๆ)  

** ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ  **        
 

ขอ 3.  การรับสมัครสอบ และสถานท่ีรับสมัคร  มีดังนี้ 
                     สมัครสอบทางระบบออนไลน ท่ีเว็บไซต https://mrd-hss.thaijobjob.com  โดยใหดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้... 
 - บันทึกขอมูลการสมัคร (เปดระบบใหบันทึกไดต้ังแตวันท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2564) 
แลวใหผูสมัครสั่งพิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมสอบ และนําไปชําระท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย     
ทุกสาขาท่ัวประเทศ (เสียคาธรรมเนียมธนาคารจํานวน 30 บาท) โดยสามารถชําระไดตั้งแตวันท่ี 1 – 17 มิถุนายน 
2564  ภายในเวลาทําการของธนาคาร  
 - พิมพคํารองขอข้ึนทะเบียนฯ ท่ีไดบันทึกทางเว็บไซดแลวนั้น และลงลายมือชื่อผูยื่นคํารอง  
พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร(ตามขอ 2. )และหลักฐานการชําระเงิน  จัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ     
โดยสงแบบ EMS มาทางไปรษณียไทย ตามท่ีอยูทายนี้   
 
 

https://mrd-hss.thaijobjob.com/
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โดยตองจัดสงใหถึงกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะภายในวันท่ี  21 มิถุนายน 2564   
จึงจะถือวาการสมัครสอบสมบูรณ   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 02 193 7079       

 

 ขอ 4 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 
        วันท่ี 25 มิถุนายน 2564   ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเว็บไซต 

ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ท่ี https://mrd-hss.moph.go.th 

ขอ 5 วัน เวลา สถานท่ีสอบ และวิชาสอบ  
                  วันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2564  ณ หองประชุม 1  ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(ซอยสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   

กําหนดการสอบ   มีดังตอไปนี ้

        เวลา 09.00 – 12.00 น.  สอบขอเขียนจํานวน 2 วิชา ไดแก 
                                                       1. วชิาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จํานวน 80 ขอ                     

        80 คะแนน  และ 
                                                2. วิชากฎหมาย จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน เนื้อหาท่ีออก คือ  

         2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542         
        และฉบับแกไขปรับปรุง (10 ขอ 10 คะแนน)  และ  

          2.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541                      
                                  และฉบับแกไขปรับปรุง (5 ขอ 5 คะแนน) และ 
            2.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรักษา 
                                  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบโรคศิลปะ 
                                  พ.ศ. 2559 (5 ขอ 5 คะแนน) 

                 เวลา 12.45 – 13.00 น.   รายงานตัวเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ                   
                  เวลา 13.00 – 17.00 น.   สอบสัมภาษณ  

** ผูสมัครสอบตองเขาหองสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว หรือถามาแสดงตัวท่ีหองสอบหลังจากเริ่มทําการสอบไป
แลวเกิน 30 นาที ถือวาผูสมัครสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้น เวนแตมีเหตุจําเปนตองมีหลักฐานมา
แสดงตอคณะกรรมการอํานวยการสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา  

 ขอ 6 เอกสารท่ีจะตองนํามาในวันสอบ 
         6.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวท่ีสวนราชการออกให (ท่ียังไมหมดอายุ) 
         6.2 อุปกรณท่ีใชในการสอบ ไดแก ปากกาสีน้ําเงิน  น้ํายาลบคําผิด 

 

 

ที่อยูจัดสง... 
 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ชั้น 5) 
กระทรวงสาธารณสุข  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

            (สมัครสอบสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ป 2564) 

 

http://www.mrd-hss.moph.go.th/
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ขอ 7 เกณฑการตัดสิน 
         ผูสอบผานตองไดคะแนนสอบขอเขียนและสัมภาษณรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
โดยใชสัดสวนในการคํานวณคะแนน ระหวางคะแนนสอบขอเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ เทากับ 70 : 30   

 ขอ 8 การประกาศผลสอบ 
         ประกาศผลสอบในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ  ท่ี https://mrd-hss.moph.go.th (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท) 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ วันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2564 
                                                                                   

                                       
                                                                            (นายปริญญา สากิยลักษณ)    
                                                        ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 
 

 หมายเหตุ   โดยท่ีปจจุบันไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
รัฐบาลไดสั่งการใหสวนราชการเตรียมพรอมรับมือสถานการณ และปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
กําหนดการสอบ  จึงขอใหผูสมัครสอบโปรดติดตามขาวสารและความคืบหนาของการดําเนินการจัดสอบ        
ทางเว็บไซตกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ท่ี http://mrd-hss.moph.go.th อยางตอเนื่อง     

                   ท้ังนี้ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรวมกับกองสถานพยาบาลและ         
การประกอบโรคศิลปะ จะดําเนินการจัดสอบโดยถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณ  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด     

             

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