
 

แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ 
เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. 

ส าหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 
ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา 

ก าหนดให้มีการจัดสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จึงยังจ าเป็นต้องท าการเฝ้าระวัง
และด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบทุก
คน โดยขอให้ผู้เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้  

การเตรียมตัวส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการสอบทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบ ก่อนวันสอบ 
 1. สนามสอบ/ศรว. จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ณ พ้ืนที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ 
ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับ booster dose ด้วย viral vector 
vaccine หรือ mRNA vaccine เพ่ิมเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่หากเข็ม booster สุดท้ายเกิน 4-6 เดือน
แล้ว ควรได้รับ booster dose ด้วย mRNA vaccine เพ่ิมเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์เช่นกัน 

3. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด 
เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ 

4. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนหมั่นสังเกตตนเอง 
หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ ามูก อาเจียน ท้องเสีย ปวดเมื่อยตามตัว หายใจหอบเหนื่อย หรือ หายใจล าบาก ถ่าย
เหลว ตาแดง จมูกไม่ได้กลิ่น หรือได้กลิ่นลดลง ลิ้นไม่รับรส อย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือหากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น อยู่บ้านเดียวกัน รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่
หน้ากากอนามัย หรือ เป็นผู้อยู่ในระหว่างการกักตัว หรือ ก าลังรอรับการตรวจเพราะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วง 5 วันที่
ผ่านมา ให้ผู้เข้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคน รับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR และผลตรวจต้องไม่พบ
เชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ 

ผู้เข้าสอบในกลุ่มเสี่ยง 
4.1 ผู้ที่ผลตรวจ ATK negative และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR not detected ให้น าผลมาแสดงใน

วันสอบ เพื่อรับการพิจารณาให้เข้าสอบ 
4.2 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected ภายใน 5 วันก่อนสอบ ให้

ท าค าร้องแจ้ง ศรว. โดยด่วน(ผ่าน e-mail cma@cmathai.org) เพ่ือขอเลื่อนการสอบไปรอบที่ว่างต่อไป 
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ศรว. จะเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้ให้ โดยสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่เข้าสอบในรอบนั้น ๆ หาก
แจ้งหลังจากนั้นจะถือว่าขาดสอบ 

4.3 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected มาแล้ว 5 วันก่อนสอบแต่
ยังไม่ถึง 10 วัน ให้ท าการตรวจ ATK ซ้ าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ ถ้าผลตรวจ ATK negative และหรือ
มีผลตรวจ RT-PCR not detected อนุญาตให้เข้าสอบได้โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 และห้าม
ถอดหน้ากากตลอดระยะเวลาที่สอบ 

4.4 ผู้ที่ผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected มาแล้วเกิน 10 วัน อนุญาต
ให้เข้าสอบได้ตามปกต ิ
5. ก่อนจะถึงวันจัดสอบ ขอให้ท่านตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อย รวมทั้งเผื่อเวลาส าหรับ

การคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบให้เพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมการสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด  

การเตรียมตัวส าหรับส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการสอบทุกคนที่อยู่ในพื้นที่สนามสอบ: คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบ ในวันสอบ 

1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทุกคนต้องคัดกรองโดยการ
วัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงฯ ส่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู้ที่ถูก
จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงตามเอกสารประเมินความเสี่ยง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่สอบ ยกเว้น มีผลการ
ตรวจหาเชื้อ (COVID-19) ด้วย ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงท่ีเป็นลบก่อนวันสอบ 

2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) ตลอดเวลา เช่น ปฏิบัติตามการ
ก าหนดจุดเว้นระยะห่างในการลงทะเบียน หรือ ในการรับประทานอาหาร เป็นต้น 

3. ขอสงวนสิทธิ์พ้ืนที่สนามสอบส าหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และ
ผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่สนามสอบ 

4. สนามสอบ/ศรว. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ณ พ้ืนที่ส่วนรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานี
สอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 


