ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565
พ.ศ. 2565
________________________
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้น ทะเบีย นและรับ ใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพ การสาธารณสุ ขชุมชน พ.ศ. 2561
คำสั่งสภาการสาธารณสุ ขชุ มชนที่ 2/๒๕๖5 เรื่อง แต่งตั้ง อนุ กรรมการสอบความรู้ ฯ ประจำปี 2565
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และการประชุม คณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่
7/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จึงกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบความรู้ฯ ครั้งที่
2/2565 ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบความรู้ฯ ที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ก่อนวันสอบ ทางเว็ปไซต์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th
เพื่อลดความแออัดบริเวณป้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ฯ ณ สนามสอบ ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
1.2 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ต้องดำเนินการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RealTime Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ
และมีเอกสารรับรอง หรือตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 48
ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบและมีเอกสารรับรอง นำมาเป็น หลักฐานยืนยันตัวตนในวันสอบ
1.3 ต้ อ งนำบั ต รประจำตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน มาแสดงในการเข้าสอบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของกรรมการคุมสอบ
1.4 ในกรณี ที่ ผู้ เ ข้ า สอบความรู้ ฯ ไม่ มี บั ต รประจำตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต ร
ประจำตั ว ประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (Passport) หรื อ บั ต รประจำตั ว สมาชิ ก สภาการสาธารณสุ ข
ชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
1.5 แต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย กล่ า วคื อ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อ กระโปรงหรื อ ชุ ด
กางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาวสุภาพ
โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
1.6 ต้ อ งปฏิ บั ติ ตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

2. ข้อปฏิบัติเกี่ ยวกับการสอบความรู้ ฯ ดังนี้
2.1 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าสอบ
ความรู้ฯ และให้ผู้เข้าสอบความรู้ฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดเตรียมไว้ตลอดเวลา
ขณะที่อยู่ในสถานที่สอบ
2.2 อนุ ญ าตให้ น ำกระเป๋ า เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส ื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นาฬิ ก า
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบและให้นำไว้ใต้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ต้องปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดตลอดเวลาขณะที่อยู่ในห้องสอบ
2.3 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ที่ไปถึงห้องสอบภายหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบของแต่ละ
กลุ่มวิชาไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2.4 ผู้เข้าสอบความรู้ ฯ จะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้ องสอบที่คณะกรรมการ
สอบกำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบหรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.5 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำเบอร์ 2B
ขึ้นไป ยางลบดินสอ ที่เหลาดินสอ ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ
2.6 ให้ผ ู้เข้าสอบความรู้ ฯ อ่าน "ข้อปฏิบัติและคำแนะนำทั่ว ไป" ซึ่งอยู่บนปกหน้า
ของแบบทดสอบ แล้วให้กรอกรายละเอียดบนปกหน้าของแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ห้องสอบ ชื่อ สกุล
และเลขที่นั่งสอบ ด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น
สำหรับกระดาษคำตอบให้เขียนและระบายรหัสประจำตัวสอบ รหัสชุดวิชา และ
คำตอบด้ ว ยดิ น สอดำเบอร์ 2B ขึ ้ น ไปเท่ า นั ้ น โดยระบายให้ ด ำเข้ ม เต็ ม วง ทั ้ ง นี ้ หากผู ้ เ ข้ า สอบส่ ง
กระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบแล้วจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น
2.7 ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ
เข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบกำหนด
2.8 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ต้องสุภาพเรียบร้อยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสมาธิ
ของผู้อื่น ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
2.9 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ออกจากห้องสอบได้ หลังจากดำเนิ นการทำตอบแล้ว
45 นาที เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ
2.10 เมื่อผู้เข้าสอบความรู้ ฯ ทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา และส่งแบบทดสอบแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
2.11 ให้ผู้เข้าสอบความรู้ฯ พักอยู่ในสถานที่ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดเตรียมไว้ให้
ในระหว่างรอการสอบในวิชาถัดไป
2.12 ห้ามนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด และห้าม
คัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
2.13 เมื่อเข้าห้องสอบและนั่งประจำที่ นั่งสอบแล้ว กรรมการคุมสอบจะแจกข้อสอบ
ห้ามมิให้เปิดข้อสอบอ่านจนกว่ากรรมการคุมสอบจะบอกให้ลงมือทำตอบได้
2.14 ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามหรือตัวเลือกของข้อสอบ ให้สอบถามจาก
กรรมการคุมสอบประจำห้อง ห้ามมิให้สอบถามจากผู้เข้าสอบความรู้ฯ ด้วยกันโดยเด็ดขาด
2.15 ก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที กรรมการคุมสอบจะแจ้งให้ผ ู้เข้าสอบความรู้ ฯ
ทราบครั้งหนึ่ง และก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที อีกครั้งหนึ่ง

2.16 เมื่อหมดเวลาทำตอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ ผู้เข้าสอบความรู้ ฯ
จะต้องหยุดทำข้อสอบทันที แต่จะออกจากห้องได้ก็ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตแล้ว
2.17 ผู้ใดไม่ปฏิบ ัติตามข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบความรู้ ฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรื อ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้สอบต่อ หรือยุติการสอบในวิชานั้น และคณะกรรมการสอบอาจพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนการสอบแก่บุคคลนั้น
2.18 ผู้ใดไม่มาเข้าสอบความรู้ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ ฯ ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการจัดสอบความรู้ ฯ เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้กับ
สมาชิกที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ ฯ นี้ อาจพิจารณาสั่งไม่ให้
ตรวจข้อสอบหรือสั่งการเป็นอย่างอื่นก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์สถิรกร พงศ์พานิช)
ประธานอนุกรรมการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2565

เรื่อง

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus
Disease 2019 : COVID-19) ในการจัดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565
พ.ศ. ๒๕๖5

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิให้เกิดการแพร่ระบาด
ในราชอาณาจักร สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดคณะรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการจัดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 20
สิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการตามคำแนะนำ
การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น
ที่มีล ักษณะใกล้เคีย งกัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ฉบั บ ที ่ 1 กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ลงวั น ที ่ 7
มกราคม 2564 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณพื้นที่และห้องที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบความรู้ ฯ
อาทิ ห้องสอบ ห้องกรรมการกลาง ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องเก็บข้อสอบ ห้องพักเจ้าหน้าที่คุมสอบ ฯลฯ รวมถึง
บริเวณหรือสถานที่ที่มีผู้เข้าสอบสัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลิฟท์ โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตูห้องน้ำและ
ห้องสอบ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ ๗๐% ขึ้นไป รวมถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องสอบ
ก่อนวันสอบ ในวันสอบ และหลังสอบในแต่ละสนามสอบ
(2) มีระบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565
ทุกคน ดังนี้
ก. ใช้ เทอร์ โมมิ เตอร์ ว ั ดอุณหภู ม ิ ทางผิ วหนั งแบบมื อถื อ (Hand Held Thermometer)
กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิ
ร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
ข. ตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มขึ้นไป ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน
“หมอพร้อม”

ค. ให้ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดำเนินการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
โดยวิธี Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงมีผล
ตรวจเป็นลบและมีเอกสารรับรอง หรือตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่
เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบและมีเอกสารรับรอง หากไม่ดำเนินการตามประกาศนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(3) มีจุดล้างมือและมี แอลกอฮอล์เจล 70% อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณกระดาน
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ และจุดหน้าห้องสอบของทุกห้องสอบในแต่ละสนามสอบ
(4) จัดที่นั่งสอบให้เว้นระยะห่างของโต๊ะที่นั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(5) มีหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าสอบและบุคลากรทุกท่านในทุกสนามสอบ
ข้อ 2 ผู้เข้าสอบความรู้ฯ ครัง้ ที่ 2/2565 ต้องปฏิบัติตนตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ครัง้ ที่ 2/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สภาการสาธารณสุขชุมชนในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖5 ได้กำหนดแนวปฏิบัติ
และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้สมัครสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบความรู้ ฯ ครั้งที่
2/2565 ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบั ติตนตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่ง หากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประกาศการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จนส่งผลกระทบต่อการจัดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นั้น
สภาการสาธารณสุขชุมชนจะดำเนินการออกประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุ มชน
www.ccph.or.th และเพจเฟสบุ๊ค “สภาการสาธารณสุขชุมชน CCPH” พร้อมทั้งส่งข้อความทางโทรศัพท์
มือถือ (SMS) ถึงผู้สมัครสอบทุกคนทราบทันที
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

