มาตรการเพือ
่ ความปลอดภ ัย
ี เวชกรรมของ ศรว.
ในการจ ัดสอบเพือ
่ ใบประกอบวิชาชพ
ื้ ไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ
ตามที่ศูนย์ป ระเมินและรับ รองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม (ศรว.) ของ
แพทยสภา กาหนดให ้มีการจัดสอบเพื่อประเมินความรู ค
้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ยั งมีก ารแพร่ร ะบาด จึง
ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ส ถานการณ์ ก ารติด เชือ
จ าเป็ นต ้องท าการเฝ้ าระวัง และด าเนิน การตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความปลอดภัยของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการสอบทุกคน
ในการนี้ ศรว. จึงขอกาหนดมาตรการ ดังนี้

่ งเวลาก่อนสอบ
ชว
1. งดเดิน ทางไปยั ง พื้ น ที่ ท ี่ ม ีค วามเสี่ ย งของโรคระบาด ทั ้ง ในและต่ า งประเทศ และ
หลีก เลี่ย งสถานที่ท ี่ม ีผู ้คนแออั ด เช่น สถานบั นเทิง ร ้านอาหาร ห ้างสรรพสินค ้า ฯลฯ
กรณีทไี่ ปยังพืน
้ ทีด
่ ังกล่าวให ้ สแกน QR CODE ไทยชนะ ทุกครงั้
่ ั “หมอชนะ” ตามคาแนะนาของ ศบค.ด ้วย
และขอให ้ทุกท่านโหลดแอพพิลเคชน
้ เป็ นประจา
2. ให ้สวมหน ้ากากอนามัยอยูเ่ สมอ และ ล ้างมือด ้วยสบูห
่ รือเจลล ้างมือฆ่าเชือ
่ งทีเ่ ชือ
้ โรคจะเข ้าสูร่ ่างกาย
4. หลีกเลีย
่ งการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก เพือ
่ ลดความเสีย
ผ่านทางเยือ
่ บุ
้ COVID-19
5. ไม่ใช ้สิง่ ของ หรือ รับประทานอาหาร ร่วมกับผู ้ทีเ่ ข ้าข่ายสงสัยติดเชือ
่ งของโรค COVID-19 ให ้ปฏิบัตต
6. การปฏิบัตงิ านในกรณีทผ
ี่ ู ้ป่ วยมีความเสีย
ิ ามมาตรการ
้ โดยเคร่งครัด
ป้ องกันการติดเชือ
่ ง ทาให ้ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเพือ
7. หากท่านใดอยู่ในกลุ่มเสีย
่ เข ้าร่วมในการ
สอบ ตามวัน -เวลาที่ ศรว. ก าหนดไว ้ได ้ ขอให ้ท่านแจ ้ง ศรว. ให ้ทราบโดยเร็วที่สุด
เพือ
่ ทาการพิจารณา
8. ก่อนจะถึงวันจัดสอบ ขอให ้ท่านตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให ้เรียบร ้อย รวมทัง้
เผื่อ เวลาส าหรับ การคั ด กรองก่อ นเข ้าสนามสอบให ้เพีย งพอ เพื่อ ให ้มั่ น ใจว่า ท่า นจะ
สามารถเข ้าร่วมการสอบได ้ตามเวลาทีก
่ าหนด

ว ันสอบ: ให ้ปฏิบัตติ ามมาตรการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และคัดกรอง ณ สนามสอบ ดังนี้
้ ทีส
1. มาตรการสาหร ับผูเ้ กีย
่ วข้องในการสอบทุกคนทีอ
่ ยูใ่ นพืน
่ นามสอบ: คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการจ ัดสอบ และผูเ้ ข้าสอบ
1.1 สวมหน ้ากากอนามัยตลอดเวลา
่ ง
1.2 ทาการกรอกเอกสารประเมินความเสีย
•

่ งสูงดังต่อไปนี้ จะไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าสอบในรอบนัน
ผู ้ทีเ่ ข ้าเกณฑ์ความเสีย
้ ๆ
1. มีประวัตไิ ข ้ หรือ วัดอุณหภูมไิ ด ้ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน
้ ไป ร่วมก ับ มีอาการ
ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หรือ ไม่ได ้กลิน
่ ลิน
้ ไม่รับรส หรือ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อ ย หายใจ
ลาบาก
2. มีประวัตใิ นช่วงเวลา 14 วันก่อนวันสอบ ดังต่อไปนี้
้ ไวรัสโคโร
2.1 มีประวัตเิ ดินทางไปยัง หรือ มาจาก พืน
้ ที่ซงึ่ กาลังเกิดการระบาดของเชือ
นา 2019 (COVID-19) และเป็ นพื้น ทีค
่ วบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ม งวด ตามประกาศ
ของ ศบค.
้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น อยู่
2.2 สั ม ผั ส กับ ผู ้ที่ได ้รับ การยืน ยั น ว่าติด เชือ
บ ้านเดียวกัน พูดคุยกันโดยไม่สวมหน ้ากากอนามัย
2.3 ไปในสถานทีช
่ ม
ุ นุมชน หรือสถานทีม
่ ก
ี ารรวมกลุม
่ คน เช่น ตลาดนัด ห ้างสรรพสินค ้า
้ ไวรัส โคโรนา 2019
สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ ที่พ บว่ามีผู ้ป่ วยติด เชือ
(COVID-19)

1.3 ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข ้าบริเวณสนามสอบ ทุกคนต ้องส่งเอกสารสาแดงตน และต ้องผ่านการ
ตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย
หากมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต ้องตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายซ้า ห่าง
จากครัง้ แรก 15-30 นาที
หากพบว่าผู ้รับการตรวจซ้า ยังมีอุณหภูมริ ่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมทัง้ ผู ้ที่
ทาเครือ
่ งหมายว่า “ใช่” ในเอกสารสาแดง ต ้องผ่านการพิจารณาของกรรมการกลางจาก ศรว.
1.4 ปฏิบั ต ิต ามมาตรการ ้ว ้นระยะห่ า งทางกายภาพ (Physical distancing) ตลอดเวลา เช่ น
ปฏิบัต ต
ิ ามการก าหนดจุด เว ้นระยะห่างในการลงทะเบีย น หรือ ในการรับประทานอาหาร
เป็ นต ้น
2. สนามสอบ/ศรว. จัดให ้มี face shield ให ้กับผู ้เข ้าสอบทุกท่าน และ เจลแอลกอฮอล์ล ้างมือ
้ ณ พืน
ฆ่าเชือ
้ ทีส
่ ว่ นรวมของสนามสอบและในแต่ละสถานีสอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม

