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ค ำน ำ 
 

 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ มีการเปลี่ยนผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการค่อนข้างบ่อยบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการ
ประสานงานในการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ ท าให้ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และ
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย มีความตระหนักใน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนและพยายามแก้ไขระบบให้เอื้อต่อการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้พัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานและได้สรุปแนวทางการด าเนินงานทั้งหมดเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น าไปใช้
อ้างอิงพร้อมปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป โดยเนื้อหาของคู่มือนี้จะให้ความส าคัญกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ ได้ทราบแนวทางการด าเนินงานข้ันตอนการ
ด าเนินการ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ  

 ขอขอบพระคุณ  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะและคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  10 เครือข่าย 
ทุกท่านที่ได้ร่วมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) เพื่อให้เป็นรูปแบบที่ง่าย สะดวก และเหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถน าไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
     แพทย์หญิงประสบศรี  อ้ึงถำวร 

                      ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุน 
                   กำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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นิยำม 
 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  หมายถึง   แพทย์ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภา  และแพทยสภาประกาศรับเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ   

สถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ หมายถึง  โรงพยาบาลที่แพทยสภาประกาศรับรองให้เป็นสถาบันหลัก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับรองเพื่อเป็นสถาบัน
หลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งแพทยสภาประกาศให้การรับรอง 

สถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ เวชศำสตร์ครอบครัว หรือ เวชศำสตร์ชุมชน  หมายถึง  
โรงพยาบาลชุมชน  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ  เวชศาสตร์
ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน  ภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

คณะอนุกรรมกำร  หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ   และคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  10 เครือข่าย  
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการแพทยสภา 
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ข้อบังคับแพทยสภำ 
ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำ 

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ  
พ.ศ.๒๕๕๑   

------------------------------------------------------------------------ 

 
 ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘  นั้น บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าวให้เหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓)(ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับแพทยสภา ว่า
ด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑” 
 

  ข้อ ๒  ให้ ยกเลิก ข้อบั งคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิ ธีพิ จารณาตามหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

  ข้อ  ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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  ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 
        “โครงการเพิ่มพูนทักษะ” หมายถึง โครงการที่คณะกรรมการแพทยสภาก าหนด
แนวทางหลักเกณฑ์การหมุนเวียนการปฏิบัติงานและครอบคลุมทั้งเนื้อหาของการปฏิบัติงานในการเพิ่มพูน
ทักษะของแพทย์ 

  “สถาบันที่ปฏิบัติงาน” หมายถึง สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภา 
   “แพทย์” หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามที่แพทยสภารับรอง 
   “ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาออกให้แพทย์ที่ผ่านการประเมินตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
 

   ข้อ  ๖  ให้คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดหลักเกณฑ์และเกณฑ์มาตรฐาน  โดยท าเป็น
ประกาศของแพทยสภา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (๑)  คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
        (๒)  คุณสมบัติสถาบันที่ปฏิบัติงาน 
        (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย์ 
       (๔)  วิธีการคัดเลือก (Matching) 
        (๕)  วิธีการประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน 
 

  ข้อ  ๗  ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในการรับสมัคร    
ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ และการคัดเลือก 
  

หมวด ๑ 
รับรองสถำบัน 

  ข้อ  ๘  ให้สถาบันที่ประสงค์จะรับแพทย์ไปปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  เสนอ
ข้อมูลรายละเอียดมาตรฐานสถาบันเพื่อขอรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อ ให้
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการแพทยสภาก าหนด ตามข้อ ๖ (๒) 

 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมการแพทยสภา  อาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อ ๖ (๒) ตามการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูน
ทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และรายงานปัญหาอุปสรรคต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาตัดสินช้ีขาดโดยอาจให้ความเห็นเบื้องต้นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ผ่านการประเมินและรับรองโควตาสูงสุดของจ านวนแพทย์ 
       (๒)  ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในข้อ ๖ (๒) 
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หมวด ๒ 
รับรองคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

  ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดส่งแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้เข้าสู่โครงการเพิ่มพูนทักษะใหแ้ก่สถาบันที่ปฏิบัติงาน  และให้สถาบันที่ปฏิบัติงานส่งแบบประเมินกลับ
ตามก าหนดเวลาที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาก าหนด 
 

  ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบผลการประเมินตามแบบในข้อ ๑๐ และ
พิจารณาสรุปผลผู้ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๖ (๕)  เสนอต่อเลขาธิการ
แพทยสภาเพื่อทราบ 
 

  ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการแพทยสภารายงานสรุปผลผู้ผ่านการประเมินตาม  ข้อ ๑๑   แจ้ง
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
 

  ข้อ ๑๓  ให้นายกแพทยสภาออกประกาศนียบัตรตามข้อบังคับแพทยสภาแก่ผู้ผ่านการ
ประเมิน 
 

หมวด ๓ 
กำรเงิน 

  ข้อ ๑๔  ให้แพทย์ผู้ขอร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
สมัครและการประเมินและการออกประกาศนียบัตรตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 

  ข้อ ๑๕  ให้สถาบันที่ปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและ
การตรวจเยี่ยมและครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย  เบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทางด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
(นายแพทย์สมศักดิ์ โลห่์เลขา) 

นายกแพทยสภา 
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วัตถุประสงค์โครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 เนื่องจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่งเป็นสมาชิกได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ  
โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จึงมีความเห็นว่าน่าจะมีการ
จัดท ารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ โดยมีแพทยสภาเป็น
แกนกลางและได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดให้แพทย์ที่จบใหม่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะในขณะ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนปีที่ 1 ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคที่มีแพทย์รุน่พี่เปน็พี่เลีย้ง และโรงพยาบาลดังกล่าวจะตอ้ง
มีระบบการให้บริการที่เอื้อต่อการให้ความรู้แก่แพทย์ใช้ทุนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดการด าเนินการ
ดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงกับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยหากโรงพยาบาลใดไม่ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับแพทย์ใช้ทุนไปปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลท าให้สถานบริการทาง
การแพทย์ส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดเกิดการแข่งขัน
ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีการจัดสวัสดิการทางการแพทย์ต่างๆ ดีข้ึน 
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทยจงึได้เสนอ “รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ
ทางการแพทย์ของประเทศ” โดยจัดให้มีโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่  1 ต่อคณะกรรมการ           
แพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 9/2535 วันที่ 10 กันยายน 2535 เพื่อพิจารณา 
แนวทางการด าเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ดังน้ี 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ 
2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค 
3. เห็นควรให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานใช้ทุน 1 ปี  ตามโครงการดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ 
    การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเทียบเท่า     
    ระดับปีที่ 1 

คณะกรรมกำรแพทยสภำได้พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวแล้วมีมติดังน้ี 
1. รับหลักการให้มีการจัดท าโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 เพื่อสนับสนุน  

“รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ”    
2. เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทาง  
    การแพทย์ของประเทศ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
3. ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยให้สามารถบั งคับใช้ตั้ งแต่ 
    วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 
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กำรจัดตั้งโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ค ำสั่งแพทยสภำ 

 คณะกรรมการแพทยสภา  ในการประชุมครั้งที่ 5/2536 วันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 และในการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่ 5/2540 วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ให้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพนูทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพนูทักษะ เพื่อด าเนินการจัดท ารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ 

 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะจึงได้เริ่มด าเนินการโดยความสมัครใจและตามความพร้อมโรงพยาบาลที่
เป็ นสถาบันป ฏิบั ติ งานในปี  2537 และด าเนินการอย่ างเต็ ม รูปแบบตั้ งแต่ปี  2538 เป็ นต้นมา  
ในปี 2553   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะได้
ปรับแก้ไขช่ือโครงการ  และรายละเอียดในสาระส าคัญของโครงการเพิ่มพูนทักษะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

โครงสร้ำง 
แผนภูมิแสดงสำยบังคับบัญชำ / ก ำกับดูแล / ประสำนงำนกำรด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ(ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

1  แพทยสภำ 
(หน้ำ 8) 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 
2  คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำสนับสนุน 

กำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ 
(หน้ำ 8) 

 4  หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร 
แพทย์ชดใชทุ้น 

(หน้ำ 14) 

โรงพยำบำลในสังกัดหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร
แพทย์ชดใชทุ้น 

 
 

3  คณะอนกุรรมกำรตรวจเย่ียมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ 

(หน้ำ 9) 
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1. แพทยสภำ 
หน้าที่ของแพทยสภาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 2525 หมวด 1 มาตรา 8 มี

ดังนี้  
1.1 รับรองหลักสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันการแพทย์ รวมทั้ง  

รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ท าการฝึกอบรม 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
- รับรองโรงพยาบาลที่ใช้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และรับรองศักยภาพสูงสุดใน  

การรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี 
1.2 ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 
- ออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1. แพทย์หญงิประสบศรี   อึ้งถาวร      ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสรฐิ รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผูแ้ทน                     อนุกรรมการ 
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล หรือผู้แทน                     อนุกรรมการ 
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือผู้แทน                       อนุกรรมการ 
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรอืผู้แทน                       อนุกรรมการ 
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน                       อนุกรรมการ 
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรอืผู้แทน                     อนุกรรมการ 
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน                     อนุกรรมการ 
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผูแ้ทน                     อนุกรรมการ 
11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร หรอืผู้แทน                       อนุกรรมการ 
12. ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือผู้แทน                     อนุกรรมการ 
13. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน                       อนุกรรมการ 
14. เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย                     อนุกรรมการ 
15. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  หรือผู้แทน                     อนุกรรมการ 
16. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  หรอืผู้แทน                     อนุกรรมการ 
17. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ หรือผู้แทน                     อนุกรรมการ 
18. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
     (กลุ่มภารกจิด้านสนับสนุนงานบรกิารสุขภาพ)  หรือผู้แทน 
19. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  หรือผูแ้ทน 

                    อนุกรรมการ 
                
                    อนุกรรมการ 
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20. ประธานชมรมนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด  หรอืผู้แทน                     อนุกรรมการ 
21. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท       หรือผู้แทน      อนุกรรมการ 
22. นายแพทย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์                    อนุกรรมการ 
23. แพทย์หญงิชัญวลี  ศรีสุโข                       อนุกรรมการ 
24. นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
25. นางศศิพร  ภาสบุตร                ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1. พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ พ.ศ.๒๕๕๑) ประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะให้แก่แพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ โดยให้แพทย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านเวชปฏิบัติทั่วไปให้มากขึ้น 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ 
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

3. พิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะพร้อมทั้งก าหนด
ศักยภาพสูงสุดที่สามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงาน 

4. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนทางวิชาการ  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   สามารถด าเนินการเสนอรายนามคณะอนุกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบตัิงานเพิม่พูนทักษะทั้ง  10 เครือข่าย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
แพทยสภาแต่งตั้ง 

 
3. คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือข่ำย 

 เครือข่ำยท่ี 1 คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลพยำบำล เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 
สถาบันปฏิบัติงานฯ  พร้อมให้ การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังห วัดนครปฐม , จั งห วัดกาญจนบุ รี , จั งห วัดราชบุ รี , จั งห วัดประจวบ คีรี ขัน ธ์ , จังห วัดเพชรบุรี ,  
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล         ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    ศิริราชพยาบาล อีก 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข                         อนุกรรมการ 
4.  ผู้แทนแพทยสภา อย่างน้อย 2 ท่าน 
5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

                 อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือข่ำยท่ี 2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัด
ตราด และจังหวัดสมุทรปราการ    

 
 
  
  
     
  

 
เครือข่ำยท่ี 3 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังห วัดอ่างทอง , จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดชัยนาท , จังหวัดนครราชสีมา ,  
จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี    

 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ำยท่ี 4 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 
สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังห วัดต่อไปนี้  
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดล าปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

 
  
 
 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 
                 อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี          ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    โรงพยาบาลรามาธิบดี อีก 2 ท่าน 

                  อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข                         อนุกรรมการ 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 
5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    

                 อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 
                 อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือข่ำยท่ี 5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  จังหวัดเลย, 
จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวล าภู, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดยโสธร, 
จังห วัดอุบลราชธานี , จังห วัดอ านาจเจริญ , จังหวัดนครพนม , จังห วัดมุกดาหาร , จังห วัดกาฬสินธ์ุ ,  
จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
  
 เครือข่ำยท่ี 6 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา, จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, 
จังหวัดตรัง, จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
  
 เครือข่ำยท่ี 7 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีก 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                 อนุกรรมการ 
                 อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก 2 ท่าน 

                   อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                  อนุกรรมการ 
                  อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อีก 2 ท่าน 

                  อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                  อนุกรรมการ 
                  อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือข่ำยท่ี 8 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  เป็นผู้รบัผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัตงิานฯ พร้อมให้การสนบัสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัตงิานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จงัหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสระบุร,ี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทมุธานี 

 
 
 
 
 
 

 
 เครือข่ำยท่ี 9 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นผู้รบัผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัตงิานฯ พร้อมให้การสนบัสนุนทางวิชาการแกส่ถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนีจ้ังหวัด
ก าแพงเพชร,จงัหวัดพจิิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 

 เครือข่ำยท่ี 10 วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ เป็นผู้รบัผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัตงิานฯ พร้อมให้การสนบัสนุนทางวิชาการแกส่ถาบันปฏิบัติงานฯเฉพาะในสงักัดกระทรวงกลาโหม
ในจังหวัดต่อไปนี้ จงัหวัดนครปฐม, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดชลบรุี, จงัหวัด
ปราจีนบุร,ี จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครราชสมีา, จังหวัดล าปาง, จังหวัดพิษณุโลก, จงัหวัดอุดรธานี, จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   ประธานอนุกรรมการ 
   2.  ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยแพทยศาสตร์                     อนุกรรมการ 
         พระมงกุฎเกล้า อีก 2 ท่าน 
   3.  ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรอื กรมแพทย์ทหารอากาศ          อนุกรรมการ 
   4.  นายแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ              อนุกรรมการ
        (รองประธานคณะอนุกรรมการพจิารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ 
        ตามโครงการแพทย์เพิม่พูนทักษะ 
   5.  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า     อนุกรรมการและเลขานุการ
  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ประธานอนุกรรมการ 
2.ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีก 2 ท่าน 

             อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

             อนุกรรมการ 
             อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร           ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยนเรศวร  อีก 2 ท่าน 

                   อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภา  อย่างน้อย 2 ท่าน 

                  อนุกรรมการ 
                  อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุกรรมการและเลขานุการ 



13 
 

หน้ำท่ีคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือข่ำย 
1. กำรประเมินผล 
  มีการประเมินผลอย่างเปน็ระบบ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน และ

สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันปฏิบัติงานฯ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้  
โดยพิจารณาจากการประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการโครงการฯ 
2. ประเมินการด าเนินโครงการฯ 
3. ประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เข้าร่วมโครงการฯ 

2.  กำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ ประเมินด้านต่อไปนี้ 
1. กลไกควบคุมการบริหารจัดการ 
2. การก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานโครงการฯ 
3. ความร่วมมือและประสานงานระหว่างแพทยสภาและสถาบันปฏิบัติงานฯ 
4. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3.  กำรประเมินกำรด ำเนินโครงกำรฯ มีสิ่งที่ต้องประเมินคือ 
1. กลไกควบคุมมาตรฐานโครงการฯ   
2. การด าเนินโครงการฯ  ตามวัตถุประสงค์ และคู่มือประกอบโครงการฯ 
3. การก าหนดประสบการณ์การฝึกทักษะให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ 
4. การก าหนดขอบข่ายสื่อการเรียนรู้ 
5. การก าหนดสวัสดิการข้ันต่ า 
6. การประเมินผล 

4.  กำรประเมินโรงพยำบำลและสถำบันปฏิบัติงำนฯ ประเมินด้านต่าง ๆ คือ 
1. คุณสมบัติความสมัครใจตลอดจนความพร้อมตามที่โครงการฯ  ก าหนดไว้ 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. สื่อการเรียนรู้ 
4. คุณภาพของเวชระเบียน 
5. เจตคติและความพร้อมของแพทย์พี่เลี้ยง 
6. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ 
7. สวัสดิการ 
8. การประเมินผล 
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5.  ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1. ทราบวัตถุประสงค์ 
2. ประเมินความพึงพอใจ  และประเมินความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ประเมินทักษะด้านต่าง ๆ 

- Self – evaluation quality & quantity ของทักษะด้านต่าง ๆ 
- ประเมินจากแพทย์พี่เลี้ยง 

4. หน่วยงำนท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
 คณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ที่มีความประสงค์ขอรับแพทย์ชดใช้ทุน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าหน่วยงานใดควรได้รับแพทย์ชดใช้
ทุนจ านวนเท่าใด และแจ้งนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 ทุกสถาบันทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่มีความประสงค์
รับแพทย์ชดใช้ทุนและรับจ านวนเท่าใด เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ฯ เลือกหน่วยงานต้นสังกัดที่จะไป
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เมื่อนักศึกษาแพทย์ช้ันปี
ที่ 6 เลือกหน่วยงานฯ แล้วคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ จะส่งรายช่ือนักศึกษาแพทย์ฯ ไปยัง
หน่วยงานฯ ที่นักศึกษาแพทย์ฯ เลือก    หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนจะด าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 และแจ้งผลกลับไปยังคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เพื่อแจ้งให้
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 ทราบผลการคัดเลือก  และติดต่อประสานการเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และเข้า
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต่อไป 

 
รำยชื่อหน่วยงำนท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ปี พ.ศ.2560 

1. คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. คณะทันตแพทย ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  
5. คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี
6. คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล 
7. คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
11. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
- ศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุ จังหวัดนนทบุร ี
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12. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14. ส านักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
15. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา 
16. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
17. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
18. กระทรวงกลาโหม  

- กองบญัชาการกองทพัไทย 
- กองทัพบก 
- กองทัพเรอื 
- กองทัพอากาศ 

19. สภากาชาดไทย 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
- ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
- ศูนย์บริการโลหิตแหง่ชาติและภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติ 
- สถานเสาวภา (ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก) 
- ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์

20. วิทยาลัยวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
21. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
22. กรมราชทัณฑ ์
23. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล 
24. กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) 

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค และปริมณฑล 

กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ  ของหน่วยงำนท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
1. หน่วยงานที่ได้รบัจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่มโีรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่แพทยสภารับรอง

เป็นสถาบันปฏิบัตงิานเพิม่พูนทักษะ 
- โรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะจะประสานการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ กับแพทยสภา เรื่องการ
ขออนุมัติรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ / การรับรองและการขอเพิ่มศักยภาพ
สูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ / การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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- ส าหรับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะยังโรงพยาบาลในสังกัดที่
ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นไปตามระบบของหน่วยงานต่างๆ   
โดยต้องไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่แพทยสภารับรอง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของการเข้า
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ไม่มีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่แพทยสภา
รับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

- หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ไม่มีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่ 
แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ให้ประสานการจัดส่งแพทย์ไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ กับหน่วยงานต้นสังกัดอื่นที่มโีรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑล
ที่แพทยสภารับรอง โดยต้องไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่แพทยสภารับรอง  
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หลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ 
 
เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ได้พัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้วแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  

ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. สามารถประมวลความรู้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่พบบ่อยตามเกณฑ์

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภาพใน
ลักษณะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

2. สามารถท าหัตถการที่จ าเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

3. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย  ญาติ และผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถเขียนบันทึกทางการแพทย์ได้ 
5. มีจริยธรรมของวิชาชีพ 
6. สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 
หลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
1. สาขาอายุรศาสตร์      3  เดือน 

โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน 
2. สาขาศัลยศาสตร์ รวมกับ สาขาออร์โธปิดิกส์   3  เดือน 
3. สาขากุมารเวชศาสตร์      2  เดือน 
4. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา     2  เดือน 
5. วิชาเลือก       2  เดือน 
ทั้งนี้ต้องจัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด 1 ปี  ไม่ให้จัดส่งแพทย ์

ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนใน 2 เดือนแรกของการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 

โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  หรือโรงพยาบาลที่ขอ
อนุมัติเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับรอง
โรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันหลกัปฏิบัติงานเพิ่มพูนทกัษะ  และเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลใน
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี ดังนี้ 

1. คุณสมบัติส ำหรับสถำบันหลักปฏิบัตงิำนเพ่ิมพูนทักษะ 

 เป็นโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอาสาสมัครเข้าเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  โดยมี 

ความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  ด้ำนบริกำร 

1. เป็นโรงพยาบาลขนาดอย่างน้อย  120  เตียง  มีการแบ่งแผนกอย่างชัดเจน 

2. มีสาขาวิชาให้การปฏิบัติได้อย่างน้อย  5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์, สาขา  

 ศัลยศาสตร์, สาขาออร์โธปิดิกส์, สาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

3. มีแพทย์ประจ าอย่างน้อย  10 คน 

4. มีผู้ป่วยนอกโดยรวมอย่างน้อย 300 ราย/วัน 

5. มีระบบเวชระเบียนที่สามารถค้นได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ด้ำนวิชำกำร 

1. มีห้องสมุดที่มีวารสารทางการแพทย์ครบทุกสาขาวิชาหลัก และมีต าราที่จ าเป็นในทุกสาขา 

2. มีหนังสือหัตถการฉุกเฉินและหัตถการที่พบบ่อยในห้องสมุดและห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

3. มีหนังสือทางวิชาการอื่นตามความเหมาะสม 

4. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  สามารถสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ 

5. สามารถติดต่อห้องสมุดทางการแพทย์เพื่อหาข้อมูลและความรู้ที่ต้องการได้ 

 ภายในเวลา 1 สัปดาห์ 

 ด้ำนสวัสดิกำร 

1. มีห้องพักที่ปลอดภัยพอเพียงกับจ านวนแพทย์ที่รับมาปฏิบัติงาน 

ด้ำนกำรเป็นท่ีปรึกษำ  (Supervision) 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

2. มีแพทย์พี่เลี้ยงชัดเจนในแต่ละสาขาวิชา 
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2. คุณสมบัติของสำขำวิชำ 

1. มีแพทย์ปฏิบัตงิานเฉพาะด้าน  ดังนี้  อายุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 2 คน ออร์โธปิดิกส์ 1 คน   
    กุมารเวชกรรม 2 คน สูตินรีเวชกรรม 2 คน และวิสัญญแีพทย์ 1 คน หรือมีแพทย์ปฏิบัติงาน 
    ในทุกสาขาที่กล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 5 ป ีข้ึนไป   
หมำยเหตุ   คณะอนุกรรมการพจิารณาสนับสนุนการเพิม่พนูทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตระหนักถึงความส าคัญของการมีวิสัญญีแพทย์ในสถาบันปฏิบัตงิานเพิม่พูนทักษะ 
จึงก าหนดให้มีวิสัญญีแพทย์  ให้ก าหนดแพทย์ผูร้ับผิดชอบวิสัญญี และแจ้งรายช่ือแพทยท์่านน้ัน 
เน้นให้มีการสอนทางด้านน้ีด้วย ถ้าไม่มีวิสัญญีแพทยเ์ลยใหส้่งไปปฏิบัติงานหาความรู้จากสถาบัน
ปฏิบัติงานฯ อื่น  
2. มีเตียงรับผู้ป่วยในสาขาวิชาน้ันๆ อย่างน้อย 30 เตียง และมีผู้ป่วยในที่เข้ารับการรกัษาใหม่ปีละ 
 ไม่น้อยกว่า 200 ราย 
3. มีผู้ป่วยนอกมารับบริการอย่างน้อย  20 ราย/วัน ในสาขาอายุรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์  
    สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ในกรณีท่ีโรงพยำบำลมีจ ำนวนแพทย์ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตาม

โครงการเพิ่มพูนทักษะ 

กิจกรรมพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาน้ัน 

2. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 

4. เข้ารับการอบรม และ/หรือ รับการแนะน าการบริหารจัดการส าหรับแพทย์ เช่น การท างานเป็นทีม  

 การเข้าสังคม การท างานร่วมกับชุมชน  จริยธรรม  นิติเวช การรับผิดทางกฎหมายของแพทย์เป็นต้น 

5. มีกิจกรรมวิชาการพื้นฐาน 

5.1 Admission case conference    1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
5.2 Supervision ward round     1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
5.3 Journal club/interesting case/topic reviews  1 ครั้ง/ 4 สัปดาห์ 
5.4 Review OPD card      1 ครั้ง/ 4 สัปดาห์ 
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กำรก ำหนดขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
 

1. อยู่เวรไม่มากกว่า 15 วัน / เดือน   หรือตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

    เป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

2. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน 

3. ออกตรวจผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 

4. มีแพทย์ที่สามารถให้ค าปรึกษาขณะอยู่เวร 

5. มีแพทย์พี่เลี้ยงควบคุมในการท าหัตถการครั้งแรก  ครั้งต่อๆ ไปอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์พี่เลี้ยง    

6. มีการระบุแพทย์พี่เลี้ยงที่จะให้ค าปรึกษาในการท างานอย่างชัดเจน 

7. มีการเขียน medical record ประกอบไปด้วย admission note ที่ครอบคลุมแผนการรักษา 

    differential diagnosis, progress note สั้นๆ  และมีความส าคัญครบถ้วน 

กำรติดตำมประเมินผล 
1. มีเกณฑ์ในการประเมินผลชัดเจน 

2. แจ้งแก่ผู้ถูกประเมินทุกครั้ง หากไม่ผ่านการประเมิน 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือเวชศำสตร์ครอบครัว 
หรือเวชศำสตร์ชุมชน 

คุณสมบัติส าหรับโรงพยาบาลที่จะเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศาสตร์
ครอบครัว  หรือเวชศาสตร์ชุมชน  ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่ได้รับ
การรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

1. เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดต้ังแต่  30 เตียงข้ึนไป 

2. มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลทีป่ฏิบัติงานใหบ้รกิารทางการแพทย์ และสาธารณสุข  มีแพทย์ปฏิบัติงาน 
    เป็นแพทย์พี่เลี้ยง 
3. มีการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานรวมทั้งกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 

4. เป็นโรงพยาบาลทีม่ีระบบบรหิารงานภายในที่ดี มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลอย่าง 

    สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5. มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ และต าบลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการประชุม 

 คณะกรรมการประสานงานอย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมให้การสนับสนุนการพัฒนาการบริการ 

    ทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ 

 
หมำยเหตุ 

โรงพยาบาลชุมชน  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันปฏิบัติงานของ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ 
เวชศาสตร์ชุมชนของสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ
เป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน ภายในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกแพทยสภำ   
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สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
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ข้ันตอนการด าเนินการรับรองโรงพยาบาล 
เป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี 

 
โรงพยาบาลท่ีเคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา  
ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิม่พูนทักษะจำกแพทยสภำ  กรอกข้อมลู 
แบบประเมินตนเองเพื่อรบัรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ และแบบกรอกข้อมลู
ส ำหรับกำรพจิำรณำศักยภำพสงูสุดในกำรรบัแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ  ตำมเกณฑ์ฯ และวิธีค ำนวณ ดังนี ้

1.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ ำปี              
1.3 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ลงในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิม่พูนทักษะให้แล้วเสรจ็ภำยในเดือนกรกฎำคมของทกุปี     
(เนื่องจำกในเดือนกรกฎำคมจะมีแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำลเป็นต้นสังกัดส่งไปเรียนต่อจบหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนและกลับมำปฏิบัติงำน ซึง่โรงพยำบำลจะทรำบข้อมลูจ ำนวนแพทยท์ี่ปฏิบัตงิำนจริง)     
ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลดงักล่ำวไปยงัคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทกัษะในเครอืข่ำยที่รบัผิดชอบดูแลในเดอืนสิงหำคมของทกุปี คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยม
และประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย  จะด ำเนินกำรตรวจเยีย่มและประเมินโรงพยำบำลต่ำงๆ ประมำณเดอืน
กันยำยน – ธันวำคม  และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนบัสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  เพื่อพิจำรณำในเดือนมกรำคม หรือ เดือนกมุภำพนัธ์ของปีถัดไป 

ข้อมูลที่โรงพยำบำลทุกแห่งส่งมำนั้น หำกพิจำรณำข้อมูลเบื้องตนแล้วไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ใน ข้อ 1.1  
และ 1.2   คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ อำจไม่ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 
โรงพยำบำลแห่งนั้น     

2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน ำ 
ผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และอนุมัติ  และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบและรับรองประมำณเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป  
และแจ้ งเวียนหน่วยงำนทุ กแห่ งเพื่ อ เตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ ไปปฏิบัติ งำนเพิ่ มพูนทั กษะ  
ในวันที่ 1 มิถุนำยน ของทุกปี 

3. ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของ
แพทยสภำ พ.ศ.2549 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก ำหนดให้โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบัน
หลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ หำกมีประสงค์ให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน
เพิ่มพูนทักษะต่อไป  ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองสถำบัน และกำรตรวจประเมินสถำบัน   
สถำบันละ 1,000 บำท 
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เพื่อควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่บัญชี  340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรม
และสอบฯ   ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุข ซอย
บ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ จะมี
หนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 

โรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ท่ียังไม่เคยได้รับการรับรอง
เป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด พิจำรณำว่ำโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดของตนเองแห่งใดมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลกัปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ และเกณฑ์
กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ ำปี ในเบื้องต้น   ในเดือน
กรกฎำคมของทุกปี (เนื่องจำกในเดือนกรกฎำคมจะมีแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำลเป็นต้นสังกัดส่งไป
เรียนต่อ  จบหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบำ้นและกลับมำปฏิบัติงำน ซึ่งโรงพยำบำลจะทรำบข้อมูล
จ ำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงำนจริง) เมื่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรงพยำบำลแห่งใดมี
คุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ดังกล่ำว   ให้ท ำหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบประเมินตนเอง
เพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำร
พิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ส่งกลับคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภำยใน
วันที่ 31กรกฎำคม  เพื่อด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่
ฝึกอบรมและสอบฯ เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เลือกหัวข้อ 

1.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี              
1.3 แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ 
1.4 แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1.5 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันป ฏิบั ติ งำนเพิ่ มพู นทั กษะในเครือ ข่ำยที่ รับผิดชอบดู แล ใน เดือนสิ งหำคมของทุ กปี 
คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงพยำบำลต่ำงๆประมำณกันยำยน-ธันวำคม และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพื่ อพิจำรณำในเดือนมกรำคม หรือเดือนกุมภำพันธ์ของ 
ปีถัดไป 
 

http://www.tmc.ot.th/
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ข้อมูลท่ีโรงพยาบาลทุกแห่งส่งมาน้ัน    หากพิจารณาข้อมูลเบ้ืองตนแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใน 
ข้อ 1.1 และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเยี่ยม 
และประเมินฯ  โรงพยาบาลแห่งน้ัน     
3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน ำ
ผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และอนุมัติ   และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และรับรองประมำณเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของ 
ปีถัดไป และแจ้งเวียนหน่วยงำนทุกแห่งเพื่อเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะใน
วันที่ 1 มิถุนำยน ของทุกปี     
4. ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก   อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของ
แพทยสภำ พ.ศ.2549 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก ำหนดให้โรงพยำบำลแห่งใหม่ที่มีควำมประสงค์
ขอให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรรับรอง
สถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  สถำบันละ 5,000 บำท 

เพื่อควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่บัญ ชี  340 2 01174 4 เมื่ อ โอนแล้ว ให้ส่ งส ำเนำกำรโอนเงินมำยั งคุณศศิพร ภำสบุตร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ  จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 

โรงพยาบาลของหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ท่ียังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลัก
ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
      หำกมีควำมประสงค์ขอให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ท ำหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ มำยังส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ พร้อมกรอกข้อมูลแบบประเมนิตนเองเพื่อรับรองเปน็สถำบันหลกัปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ส่งกลับ
คืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภำยในวันที่ 31กรกฎำคม  เพื่อด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลที่
เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ 
www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  เลือก
หัวข้อ 

1.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
1.3 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี              
1.4 แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ 
1.5 แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1.6 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

http://www.tmc.or.th/
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 เมื่อด ำเนินกำรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภ ำยใน 
วันที่ 31 กรกฎำคม  เพื่อด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลชุมชนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
กระทรวงสำธำรณสุข ที่ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4  

เพื่อควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01174 - 4  เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ าปี 

เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี  โดยอำศัยข้อมูลดังนี้ 
1. จ ำนวนแพทย์เฉพำะทำงในสำขำหลัก สัดส่วนแพทย์เฉพำะทำง 1 คน/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน 
   /1 รอบปี จ ำนวนเตียงผู้ป่วยเฉพำะทำง (ไม่รวมเตียงเสรมิ) ต่อจ ำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะในสำขำหลัก   
    คือ 15 เตียง/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน ในกรณีที่กำรค ำนวณจ ำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะจำกจ ำนวน  
    เตียงและจำกจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำงสำขำหลกั แล้วได้จ ำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ควรจะมีแตกต่ำง 
    กันไป  ให้ใช้ตัวเลขค่ำที่ต่ ำที่สุดเป็นจ ำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่จะได้รับจัดสรร และสถำบัน 
    ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะควรจะได้รับกำรจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่น้อยกว่ำ  8 คน 
2. ควำมสำมำรถของโรงพยำบำลในกำรรองรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้ำน 

2.1 หอพัก  
2.2 สวัสดิกำรต่ำงๆ   

3. สำมำรถให้กำรเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ตำมที่แพทยสภำก ำหนด 
4. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่มีจ ำนวนแพทย์หรือคนไข้ไม่เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในบำง  
     กลุ่มงำนต้องหำสถำบันสมทบในกลุ่มงำนนั้น เพื่อจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงำนในสำขำน้ันๆ เพื่อให้แพทย์ 
     ได้ทักษะตำมเกณฑ์ที่แพทยสภำก ำหนด 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

การประเมินผลผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก

ตำมควำมต้องกำรของแพทย์  หรือสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป  และต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะครบ
ตำมที่แพทยสภำก ำหนด ผลกำรปฏิบัติงำนจะต้องถูกประเมนิทั้งทำงด้ำนทักษะและเจตคติ กำรประเมินผลควร
ประเมินทันทีเมื่อแพทย์ปฏิบัติงำนครบในแต่ละสำขำวิชำ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินให้ “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  “ผ่าน”  

     ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   

มีระยะเวลำปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำ 

ตำมที่แพทยสภำก ำหนด   และได้รับกำรประเมินว่ำ “ผ่ำน”  

 เกณฑ์การประเมิน   “ไม่ผ่าน”  
      ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”  
เป็นได้ 2 กรณี  

1. ปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก 
2. ปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   
    แตไ่ด้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”    

      ซึ่งในกรณีที่ให้กำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” ผู้ท ำกำรประเมินจะต้องแจ้งให้แพทย์ที่ปฏิบัติงำน
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเปน็แนวทำงใหผู้้ถูกประเมินปรับปรงุแก้ไข และกรุณำแนบรำยละเอยีด
กำรประเมินในสำขำวิชำน้ันๆ ส่งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำด้วยทุกครั้ง  
      ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินมีปัญหำด้ำนทักษะและเจตคติซึ่งสำมำรถให้โอกำสแก้ไขปรับปรุง   
ผู้ดูแลควรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

1. ตักเตือน 
2.   ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
3.   หำกด ำเนินกำรตำมข้อ  1  และ  2  แล้ว แพทย์ยังไม่ปรับปรุงตัวก็ให้ ประเมินลงใน

แบบประเมินที่แพทยสภำจัดส่งไปให้ โดยให้ประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล”  
หำกข้อผิดพลำดด้ำนเจตคติมีควำมผิดซ้ ำซ้อนกับสำขำวิชำที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำร  

ข้ันที่ 1 ได้ท ำไปแล้วตั้งแต่สำขำแรก เช่น กรณีไม่มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้ป่วย   กำรอยู่เวร 
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ  กำรติดต่อสื่อสำร  และกำรสร้ำงสัมพันธภำพ  หำกยังมีข้อผิดพลำด
ซ้ ำซ้อนกันอีกในสำขำที่ 3 ให้ถือว่ำมีกำรด ำเนินกำรข้ันที่ 1 และ 2 ได้ท ำไปแล้วก่อนให้คะแนนประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ถ้ำเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำใดไม่ครบตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่แพทยสภำก ำหนดตำมด้วยเหตุผล

อันสมควร   ได้แก่กรณีเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ ให้แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงำนเพิ่มเติมชดเชยส่วนขำดใน
สำขำวิชำที่ปฏิบัติงำนไม่ครบต่อได้ทันทีตำมควำมเหมำะสม   และควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ   
ในกรณีที่ไม่ผ่ำนด้วยเหตุผลอันไม่สมควร   ได้แก่กำรละเลยหน้ำที่กำรงำน  หรือกำรลำที่ไม่ใช่ลำเจ็บป่วย  
แพทย์ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติงำนในสำขำนั้นใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดในปีนั้นเป็น
ต้นไป    ตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ       โดยต้องปฏิบัติงำนใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำ
ในสำขำวิชำน้ันๆ     
 

หำกมีกำรเปลี่ยนสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะต้องเป็นสถำบันฯ ที่แพทยสภำรับรองโดยไม่เกิน
ศักยภำพที่รับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ตารางขั้นตอนการรบัรองสถาบันหลกัปฏิบตัิงานเพิม่พูนทกัษะ 

ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

1. โรงพยำบำลที่ประสงค์ขอรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
กรอกข้อมูลทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดังน้ี 

1. แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของ
แพทยสภำ (เอกสารแนบ 1) หน้ำ  

2. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ (เอกสารแนบ 2)  

ภำยใน 
 

1-31 กรกฎำคม 

2. โรงพยำบำลที่ประสงค์ขอรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาลที่ไมเ่คยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  
ด ำเนินกำรส่งเอกสำรมำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  ดังน้ี  

1. หนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
(เอกสารแนบ 15) 

2. กรอกแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภำ (เอกสารแนบ 1) 

3. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ (เอกสารแนบ 2) 

หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบ 
เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  เลือกหัวข้อ 

3.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน   
เพิ่มพูนทักษะ    

3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลัก  
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

3.3   เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์   
  เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี              

3.4 แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภำ 

3.5 แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

3.6 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 

1. โรงพยำบำลของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุน  
2. โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข  

ภำยใน  
 

1-31 กรกฎำคม 

http://www.tmc.or.th/
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ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

3. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลของโรงพยำบำลไปยังคณะอนุกรรมกำร
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ำย  
ตำมเครือข่ำยที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 
ขอให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำก่อนว่ำโรงพยำบำลในสังกัดมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ และเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ ำปี หรือไม่   
ในกรณีที ่

1. โรงพยำบำลที่ไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข 

ที่ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

สิงหำคม 

4. -คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ
และแจ้งผลกำรประเมินเบื้องต้นให้โรงพยำบำลทรำบ 
-สรุปผลกำรด ำเนินกำรส่งเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 
หำกคณะอนุกรรมกำรตรวจเยีย่มฯ ได้พิจำรณำในเบื้องต้นจำกขอ้มูล เห็นว่ำไม่เป็นไป 
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลฯ  และเกณฑ์พิจำรณำศักยภำพของ
โรงพยำบำลฯ  คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ  อำจไม่ด ำเนินกำรตรวจเยีย่มและ
ประเมินโรงพยำบำลน้ัน 

สิงหำคม – ธันวำคม 
 

มกรำคม – กุมภำพันธ ์
ปีถัดไป  

5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  รับทรำบผลกำรประเมิน  ให้ข้อเสนอแนะ  และพิจำรณำรับรอง 
ก ำหนดศักยภำพ  เสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และอนุมัติ 
แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรแพทยสภำ  เพื่อรับทรำบ และรับรอง 

มกรำคม - กุมภำพันธ ์
ปีถัดไป 

 

6. คณะกรรมกำรแพทยสภำ พิจำรณำ รับรอง และประกำศ กุมภำพันธ์ - มีนำคม  
ปีถัดไป 

7. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ แจ้งผลกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  และแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

มีนำคม - เมษำยน  
ปีถัดไป 

8. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ส่งข้อมูลบัญชีรำยชื่อแพทย์ที่เข้ำโครงกำรเพิ่มพูน
ทักษะทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  มำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
เม่ือแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้ำปฏิบัติงำนแล้ว 

ทันทีหลังจำก 
แพทยเ์พิ่มพูนทักษะ 

เข้ำปฏิบัตงิำน 
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ค่าธรรมเนียมรับรองและการตรวจสถาบัน  
ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียม  ค่ำบ ำรุงของ 

แพทยสภำ พ.ศ. 2549 ก ำหนดให้ (เอกสารแนบ 4) 
1. โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏบิัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบคำ่ธรรมเนียม 
    ในกำรรับรองสถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  จ ำนวน 1,000 บำท 
2. โรงพยำบำลไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบนัหลกัปฏบิัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียม 
    ในกำรรับรองสถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  จ ำนวน 5,000 บำท 
 หมายเหต ุ

ให้โรงพยำบำลโอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวง
สำธำรณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้วให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ จะมีหนังสือตอบพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำล 
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เอกสารแนบ 1 

แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถาบนัหลักปฏิบตังิานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ช่ือโรงพยาบาล              จังหวัด       

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคณุภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏิบัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏิบัติ 
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

1. ความมุ่งม่ันตั้งใจ 
   อาสาสมัครเข้าเป็น   
   สถาบันปฏิบัติงาน 
   เพิ่มพูนทักษะ 

1.1  ผู้บริหำรและแพทย์ในโรงพยำบำลแสดงควำมมุ่งม่ันและตั้งใจ 
      ที่จะเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

   

1.2 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  ที่ชัดเจน     

1.3  ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ท ำหน้ำที่ในกำรดูแลแพทย์เพิ่มพูน   
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

2. หลักสูตร 2.1 ระยะเวลำปฏิบัติงำน  
2.1.1   10 เดือน  ใน รพศ./รพท.  2 เดือน  ใน รพช. 

   

      2.1.2   12 เดือน  ใน รพศ./รพท.    

2.2 มีกำรบริหำรจัดกำรปฏิบัติงำนฯ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด    

2.3 มีคู่มือปฏิบัติงำนฯ  ส ำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
      ของโรงพยำบำล 

   

3. แพทย์พี่เลี้ยง 3.1 มีแพทย์พี่เลี้ยงอย่ำงเป็นรูปธรรมในแต่ละสำขำ    

3.2  แพทย์พี่เลี้ยงให้กำรดูแล และให้ค ำปรึกษำแก่แพทย์เพิ่มพูน 
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

4. การประเมินผล 4.1 มีกำรประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นระยะๆ  
      ช่วงก่อนครึ่งแรก  และเม่ือปฏิบัติงำนครบ            
       (formative evaluation) 

   

4.2 มีกลไกติดตำมกำรพัฒนำ  ปรับปรุงกำรท ำงำนของแพทย์  
      เพิ่มพูนทักษะ 

   

4.3 มีกำรแจ้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ทรำบผลกำรประเมิน 
      ทุกครั้ง  โดยเฉพำะถ้ำไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

   

5. กิจกรรมพื้นฐาน 
   ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30  
      ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำน้ัน 

   

5.2 จ ำนวนผู้ป่วยนอกที่ตรวจไม่มำกกว่ำ 20 รำย / 3 ชั่วโมง    

5.3 ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัด / กำรท ำหัตถกำรต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 
      ร้อยละ 20 ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

   

5.4 จ ำนวนผู้ป่วยในที่ดูแลไม่มำกกว่ำครั้งละ 30 เตียง    

5.5 ชนิดของผู้ป่วยที่ดูแลมีควำมหลำกหลำย    

5.6 แพทย์เพิ่มพูนทักษะท ำกำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
      ที่อยู่ในควำมดูแลทุกรำย (อย่ำงน้อย ร้อยละ 50) 

   

5.7 กำรอยู่เวรไม่มำกกว่ำ 15 วัน / เดือน    
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องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคณุภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏิบัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏิบัติ 
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

6. กิจกรรมวิชาการ  6.1 มี Admission case conference อย่ำงน้อย  1 ครั้ง/สัปดำห์     

6.2 มี Supervision ward round อย่ำงน้อย  1 ครั้ง / สัปดำห ์    

6.3 ได้เข้ำฟัง Journal / Interesting case / Topic review /    
      Mortality Morbidity conference  อย่ำงน้อย 1 ครั้ง /    
      เดือน 

   

6.4 มีกำร Review OPD card อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / เดือน    

6.5 มีห้องสมุดที่มีต ำรำในสำขำหลักครบถ้วน และมีวำรสำร 
      ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 

   

6.6 มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำมำรถสืบค้นข้อมูล   
     ทำงกำรแพทย์ 

   

6.7 มีระบบและกลไกที่สนับสนุนกำรศึกษำต่อเน่ือง    

7. การบริการ 7.1 มีกำรแบ่งงำนบริกำรเป็นสำขำวิชำหลักครบทั้ง 5 สำขำ     
     และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 1 คน / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน /  
     1  รอบกำรปฏิบัติงำน 

   

7.2 มีจ ำนวนผู้ป่วยนอกของแต่ละสำขำวิชำอย่ำงน้อย 
      20 รำย / วัน  

   

7.3 มีจ ำนวนเตียงในแต่ละสำขำ 15 เตียง /   
      แพทยเ์พิ่มพูนทักษะ  1 คน 

   

7.4 มีระบบเวชระเบียนที่สำมำรถค้นได้ 24 ชั่วโมง    
8. สวัสดิการ 8.1 มีจ ำนวนที่พักเพียงพอและปลอดภัย    

8.2 มีกิจกรรมนันทนำกำร    
9. ระบบและกลไก  
   การประกัน 
   คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันฯ    
9.2 มีกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรตรวจสอบคุณภำพจำก   
      คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ   ของแพทยสภำ 

   

9.2 แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ    

 

จ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เหมาะสมส าหรบัโรงพยาบาลของท่านคือ       คน 

 
ผู้กรอกขอ้มูลคือ      ต าแหน่ง                 
โรงพยาบาล     จังหวัด        
 

วันที่                    
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เอกสารแนบ 2 

แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสงูสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2561 
ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   

 คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยม
และประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะโรงพยำบำลทุกแห่งที่เคยได้รับกำรรับรองให้เป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ และที่ขออนุมัติให้รับรองแห่งใหม่   โดยจะพิจำรณำจำกจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำง 
จ ำนวนเตียงผู้ป่วย จ ำนวน  ผู้ป่วยแต่ละสำขำ  กิจกรรมทำงวิชำกำร  ควำมพร้อมและควำมต้องกำรใน
ภำพรวมของโรงพยำบำลที่รับแพทย์เข้ำปฏิบัติงำน 
 จึงขอควำมร่วมมือโรงพยำบำลที่ต้องกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2561 กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนเตียง / จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / จ านวนผู้ป่วยนอก 

สาขา 
จ านวน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนเตียง 

จ านวน 
ผู้ป่วยนอก / วัน 

อำยุรศำสตร์    

ศัลยศำสตร์    

ออร์โธปิดิกส์    

กุมำรเวชศำสตร์    

สูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ    

วิสัญญีแพทย์    

เวชปฏิบัติทั่วไป/ 
เวชศำสตร์ครอบครัว* 

   

เวชศำสตร์ฉุกเฉิน    

    
*  ในกรณทีี่ได้รับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 สาขา ให้ใส่ข้อมูลสาขาหลักเท่านั้น * 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลท่ีจะให้การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแก่แพทย์เมื่อพิจารณาจาก 
- กิจกรรมทางวิชาการ 

           
            

- หอพักและสวัสดิการ 

           
            

- กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

           
            

- การก ากับดูแล และอ่ืน ๆ 

           
            

3. จ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะท่ีโรงพยาบาลของท่านต้องการรับใน ปี 2561  ตามสภาพความพร้อม                      
จ านวน     คน 

4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
                 
                 
                 
                 
 
ท้ังน้ีขอให้ตอบกลับมาภายใน  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
จะถือว่าโรงพยาบาลของท่านไม่ประสงค์ท่ีจะรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี 2561 
 

 ส ำนักงำนฯ จะส่งข้อมูลนี้ไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย เพื่อ
ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ในเดือนสิงหำคม – ธันวำคม 2560  และ มกรำคม 2561 น ำข้อมูลเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ ในเดือนมกรำคม หรือ กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ  และน ำเสนอคณะกรรมกำรแพทยสภำเพื่อรบัรองในเดือนกุมภำพันธ์ หรือ มีนำคม 2561 และ
แจ้งให้โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองฯ ทรำบ  เพื่อเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
ในวันที่1 มิถุนำยน 2561 ต่อไป 
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เอกสารแนบ 3 

ตัวอย่างวิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
โรงพยาบาล   ก.   
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  อายุรศาสตร ์  5  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 80  เตียง 

ศัลยศาสตร์   2  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 100  เตียง 
ออร์โธปิดิกส์ 2  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 45  เตียง 
กุมารเวชศาสตร ์  4  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 77  เตียง 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 5  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 42  เตียง 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณจากจ านวนเตียงผู้ป่วยในแต่ละสาขา  15  เตียง / แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน / รอบ 

  อายุรศาสตร์  80  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 5   คน 
  ศัลยศาสตร์   100  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 6   คน 
  ออร์โธปิดิกส์ 45  เตียง  /  15  ได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 3   คน 
  กุมารเวชศาสตร์  77  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 5   คน 
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 42  เตียง  /  15  ได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2   คน 
คิดตามจ านวนเตียงผู้ป่วยทุกสาขารวมกันจะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ    21 คน 
 

2. ค านวณตามจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา  1 คน /  แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน  /  รอบ 
  อายุรศาสตร์  มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญ 5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 3 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 4 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชำญ    5 คน  x  4  รอบ  ฉะนั้นในสำขำน้ี 
 รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   20 คน 
  ศัลยศาสตร์   มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญ  2 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชำญ    2 คน  x  6 รอบ   ฉะนั้นในสำขำน้ี 
 จะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  12 คน 
  ออร์โธปิดิกส์ มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญ  2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงำน 1 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 12 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชำญ    2 คน  x  12 รอบ  ฉะนั้นในสำขำน้ี 
 จะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 24 คน 
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  กุมารเวชศาสตร์  มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญ  4 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้  6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชำญ    4 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำน้ี 
 จะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 24 คน 

  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีแพทย์ผู้เช่ียวชำญ  5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชำญ    5 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำน้ี 
 จะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  30 คน   

คิดจากจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีได้รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน้อยท่ีสุด (สาขาศัลยศาสตร์)   
จะได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 12 คน 

ในกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดตำมจ ำนวนเตียงโรงพยำบำล ก.  รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 21 คน 
แต่ถ้ำพิจำรณำตำมจ ำนวนแพทย์ผู้เช่ียวชำญ โดยคิดจำกจ ำนวนแพทย์ผู้เช่ียวชำญในสำขำ ที่ได้รับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะน้อยที่สุด (สำขำศัลยศำสตร์) รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 12 คน เพื่อกำรหมุนเวียนแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะในแต่ละสำขำแพทย์พี่เลี้ยงสำมำรถดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 1/1 ซึ่งโรงพยำบำล ก. แจ้งควำม
ประสงค์ในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 ต ำแหน่ง 

ดังนั้น ศักยภำพที่ เหมำะสมในกำรพิจำรณำตำมจ ำนวนเตียง จ ำนวนแพทย์ผู้ เช่ียวชำญ  ที่พัก 
สวัสดิกำร  ควำมต้องกำรรับแพทย์ที่แจ้งมำ  และควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ  ตำมเกณฑ์ฯ โรงพยำบำล ก. ได้รับ
กำรรับรองศักยภำพสูงสุดที่สำมำรถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คือ 12 ต าแหน่ง 
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แนวทางการพิจารณาตาม “หลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ” ของสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
(ทั้งกำรพิจำรณำศักยภำพประจ ำปี และกำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลที่ขอรับรองเป็นสถำบัน 
 ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  
ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันใน 2 ประเด็น 

1. จ านวนแพทย์ประจ าท่ีปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขา 

2. จ านวนเตียงเฉพาะทาง  
(ไม่รวมเตียงเสริม) 

แพทย์เฉพาะทาง 1 คน/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน/1 รอบปี 

จ านวนเตียงเฉพาะทาง 15 
เตียง/ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน 

ศั กยภาพ   X =  จ า นวนแพ ทย์
เพิ่มพูน         ทักษะในสาขาท่ีน้อย
         ท่ีสุด 

ศักยภาพY =  ผลรวมของจ านวน 
        แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
        ทุกสาขา 

ศักยภาพท่ีสถาบันฯ สามารถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
คือ ค่าน้อยของ X หรือ Y 

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พิจารณาศักยภาพ
ของสถาบันฯ ประกอบความต้องการจ านวนแพทย์เพ่ิมพูน

ทักษะท่ีสถาบันฯ เสนอ ท้ังน้ีต้องไม่เกินศักยภาพโรงพยาบาล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ พิจารณาเสนอแพทยสภาต่อไป 
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เอกสารแนบ 4 

 
 

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของแพทยสภา  

พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยเห็นเป็นกำรสมควรในกำรปรับปรุง  ค่ำจดทะเบียนสมำชิกและอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงต่ำงๆ 
ของแพทยสภำให้สอดคล้องต่อพันธกิจ และยุทธศำสตร์ของแพทยสภำ  อำศัยควำมตำมมำตรำ 21 (3) และ
ด้วยควำมเห็นชอบของสภำนำยกพิเศษ ตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม คณะกรมกำร
แพทยสภำจึงออกข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก  อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง 
ของแพทยสภำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของแพทยสภำ พ.ศ. 2549” 
 ข้อ  2. ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก ค่ำธรรมเนียมและ 
ค่ำบ ำรุงอื่นๆ พ.ศ. 2541  
 ข้อ  3.  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือประกำศใดของแพทยสภำ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ  4.  ให้ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 
 ข้อ  5.  ให้แพทยสภำก ำหนดอัตรำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงตำม
รำยกำรในบัญชีแนบท้ำย 
 ข้อ  6.  ให้กรรมกำรแพทยสภำมีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำจดทะเบียนสมำชิก  อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงตำมบัญชีแนบท้ำยนี้ โดยวิธีกำรลงมติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  16 กุมภำพันธ์ 2549 

(นำยแพทย์สมศักดิ์ โลห่์เลขำ) 
นำยกแพทยสภำ 
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บัญชีแนบท้ายอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบ ารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549 

------------------------------------------------------------------------ 
1. หมวดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสมำชิก 

1.1 ค่ำสมัครสมำชิก      4,000 บำท/คน 
1.2 ค่ำบัตรสมำชิก      200 บำท/บัตร  

2. หมวดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
2.1  ค่ำสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญำตฯ ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำ 

                ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชนและต่ำงประเทศ ข้ันตอนละ  5,000 บำท/คน 
      2.2  ค่ำธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตฯ ฉบับละ     500 บำท/ฉบับ 

2.3  ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตฯช่ัวครำวแก่ชำวต่ำงประเทศ  
          ที่เข้ำมำประกอบวิชำชีพเวชกรรม                      ไม่เกิน 30,000 บำท/คน/ 1 ครั้ง 

 ** ให้คณะกรรมกำรแพทยสภำ พิจำรณำอัตรำตำมควำมเหมำะสม 
3. หมวดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ สำขำต่อยอดและกำรออกประกำศนียบัตร

ต่ำงๆ   
      3.1  ค่ำสมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน    300 บำท/คน 
      3.2  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ   2,000 บำท/คน  
               (เฉพำะส่วนของแพทยสภำ)                     
      3.3  ค่ำหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ       300 บำท/ฉบับ 
      3.4  ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ 300 บำท/ฉบับ 

4. หมวดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับรองหลักสูตร 
      4.1  ค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำออกใบรับรองหลักสูตร   10,000 บำท/คน   
                ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำจำกสถำบันต่ำงประเทศ 
      4.2  ค่ำธรรมเนียมในกำรพิจำรณำออกใบรับรองหลักสูตรในกรณีสถำบันในประเทศ (ในครั้งแรก) 
  4.2.1 หลักสูตรแพทยศำสตร์   หลักสูตรละ   30,000 บำท 

4.2.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และ    
        หลักสูตรต่อยอดของแต่ละสำขำ หลักสูตรละ  30,000 บำท 

4.3  ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบรับรองหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 
4.3.1  หลักสูตรแพทยศำสตร์ หลักสูตรละ   5,000 บำท 
4.3.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และหลักสูตร 

                           ต่อยอดของแต่ละสำขำ  หลักสูตรละ   3,000 บำท 
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5. หมวดกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับรองมำตรฐำนสถำบันที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
     ในครั้งแรกที่ขออนุมัติ (ไม่รวมถึงค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง) 
       5.1  ตำมหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต หลักสูตรละ   100,000 บำท  

  5.2  ตำมหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสำขำต่อยอด 
                แต่ละสำขำ หลักสูตรละ     10,000 บำท  
       5.3  ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะสถำบันละ    5,000 บำท 

6. หมวดกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรประเมินเพื่อประกันคุณภำพ กำรศึกษำ 
       (ไม่รวมค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง) 
      6.1  ตำมหลักสูตรแพทยศำสตร์ สถำบันละ    10,000 บำท/ป ี

6.2  ตำมหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสำขำต่อยอด 
                แต่ละสำขำ หลักสูตรละ / สถำบันละ      3,000 บำท/ครั้ง    
      6.3  ตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะฯ สถำบันละ   1,000 บำท/ครั้ง 

7. ค่ำธรรมเนียมกำรให้ค ำปรึกษำกรณีลงโฆษณำสถำนพยำบำล  1,000 บำท 
8. ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมสัมมนำของสถำบัน/รำชวิทยำลัยที่จัดต้ัง  

ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรมไม่น้อยกว่ำ 1% ของรำยได้สุทธิ  
9. ค่ำธรรมเนียมแพทยสภำในกำรขอข้อมูลสมำชิก 

     9.1  ภำครัฐ       1.50 บำท/ช่ือ  
      9.2  ภำคเอกชน       2.00 บำท/ช่ือ  

10. ค่ำบ ำรุงแพทยสภำในกำรใช้บริกำร 
       10.1  ค่ำใบแปลต่ำงๆ      500 บำท/ฉบับ  
 10.2  ค่ำหนังสือรับรองส ำหรับแพทย์    
           10.2.1  หนังสือรบัรองกำรข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  200 บำท/ฉบับ          
  10.2.2  หนังสือรบัรองอนมุัติและวุฒบิัตร     500 บำท/ฉบับ  
           10.2.3  ค่ำหนังสือรับรองส ำหรับประชำชน    200 บำท/ฉบับ 
 10.3  ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบแทน (หนังสือส ำคัญ)    
          10.3.1  ใบแทนใบอนุญำตฯ     100 บำท/ฉบับ 
  10.3.2 ใบแทนกำรเป็นสมำชิก     500 บำท/ฉบับ 
          10.3.3  ใบแทนหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ  สำขำต่ำงๆ  1,000 บำท/ฉบับ 

 
…………………………………………………………………. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะในสาขาต่างๆ ที่แพทย์ผ่านการ 
    ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการปฏิบัติงานของแพทย์ 
 เพิ่มพูนทักษะ 

ค าอธิบาย 
1. แบบประเมินผลนี้เป็นแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ผ่านการ 

ปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มงานหรือแต่ละภาควิชาในสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภา 
รับรอง 

2. การประเมิน  ให้ประเมินโดยกลุ่มแพทย์พี่เลี้ยง  หรือแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ  ที่มีหน้าที่ดูแลแพทย์  
ที่เข้าโครงการฯ ปฏิบัติงานในช่วงเวลาน้ันๆ ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

3. แบบ พท 3/1.1   ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเมื่อข้ึนปฏิบัติงานในช่วงก่อนครึ่งแรกของการปฏิบัติงาน 
ของแพทย์ในกลุ่มงานนั้นๆ ควรน าผลที่ได้จาก พท 3/1.1 ไปช่วยพัฒนาและปรับปรุงแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    
ในช่วงเวลาปฏิบัติงานที่เหลือ 
แบบ พท 3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเมื่อข้ึนปฏิบัติงานครบในแต่ละกลุ่มงานนั้นๆ และให้ 
รวบรวมแบบประเมินดังกล่าว  ส่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือประธานโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ของหน่วยงานที่เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิม่พูนทกัษะ เพื่อน าข้อมูลกรอกสรุปลงใน สรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา พท 3/2.1 และ พท.3/2.2   
โดยจะใช้สรุปผลการประเมินฯ  พท 3/2.1  และ  พท 3/2.2  เป็นหลักฐานประวัติในการปฏิบัติงาน 
และใช้อ้างอิงในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  และให้กรอกข้อมูลผลการประเมิน
ดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ส่งมายังส านักงานฯ  และโปรดเก็บฉบับจริงไว้ที่หน่วยงาน
ของท่านให้ครบทุกสาขาวิชาที่แพทย์ปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นหลักฐานของแพทย์แต่ละบุคคล   โดยขอให้
เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  จึงท าลายได้ 

4. เกณฑ์การประเมิน  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้ครบทุกสาขาวิชา/กลุ่มงาน 
ในสาขาหลัก รวมทั้งวิชาเลือก (elective)  โดยรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ของแต่ละสาขาวิชา / กลุ่มงานในสาขาหลัก รวมทั้งวิชาเลือก (elective) และได้รับการ
ประเมินว่า “ผ่าน” รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 โดยใช้คะแนนของการประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานในแต่ละสาขา ซึ่งอาจจะรวมการประเมินในช่วงครึ่งเวลาแรกหรือไม่ก็ได้โดยมุ่งผลการ
พัฒนาให้ดีข้ึนเป็นหลัก 
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5.  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ได้รับการประเมินว่า “ไม่ผ่าน” เป็นได้ 2 กรณี  
5.1 ปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80  ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งวิชาเลือก  ตามเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 ปฏิบัติงานครบร้อยละ 80 ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งวิชาเลือก และแต่ละสาขาได้คะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่า 2   
     ซึ่งในกรณีที่ให้การประเมินว่า “ไม่ผ่าน”  กรุณาแนบรายละเอียดการประเมินในสาขาวิชาน้ันๆ  
มาด้วยทุกครั้ง ส าหรับเป็นแนวทางให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข 
     ทั้ง 2 กรณี  แพทยสภาจะยังไม่ออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของ
แพทยสภาให้  และให้แพทย์ผู้ไม่ผ่านการประเมินปฏิบัติตามแนวทางดังนี้   
1. ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80 ด้วยเหตุผลอันสมควร ได้แก่กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้ 
 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมชดเชยส่วนขาดในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานไม่ครบให้ครบ 100 % ต่อได้ทันที 
 ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  
2. ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80  ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร  ได้แก่การละเลยหน้าที่การงาน  หรือ 
 การลาที่ไม่ใช่ลาเจ็บป่วย   จะต้องปฏิบัติงานในสาขาวิชาน้ันใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบการ 
 ปฏิบัติงานทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไปตามความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  โดยต้องปฏิบัติงาน 
 ใหม่ให้ครบเต็มตามระยะเวลาในสาขาวิชาน้ันๆ 100 %  
3. ถ้าปฏิบัติงานครบร้อยละ 80  ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งวิชาเลือก   แต่ได้รับการประเมินในแต่ละ 
    สาขาวิชารวมทั้งวิชาเลือกว่า “ไม่ผ่านการประเมินผล” ให้แพทย์ผู้ไม่ผ่านการประเมินปฏิบัติงาน 
    ในสาขาวิชาน้ันใหม่ให้ครบเต็มตามระยะเวลาในสาขาวิชาน้ันๆ 100 %  หลังเสร็จสิ้นวงรอบการ 
   ปฏิบัติงานทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไป  หรือตามความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบว่าจะให้     
   ปฏิบัติงานต่อทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในสาขาที่ไม่ผ่านการ 
   ประเมินผลและเมื่อได้รับการประเมินว่าผ่านแล้ว แพทยสภาจึงจะออกประกาศนียบัตรฯ ให้      

6. หัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้แทนจะต้องแจ้งผลการประเมินต่อผู้ปฏิบัติงานตัวต่อตัว และให้เซ็นรับทราบผล
การประเมิน หากผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นชอบมีสิทธ์ิร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาข้ันสูง แต่ในกรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่ยินยอมเซ็นรบัทราบและไม่รอ้งเรียน  ผู้ประเมินสามารถถือเป็นผลประเมินที่สมบูรณ์ได้
ทันที 

 
หมายเหตุ   พท3/1.1 ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเมื่อข้ึนปฏิบัติงานในช่วงก่อนครึ่งแรกของการปฏิบัติงาน
                  ของแพทย์ในกลุ่มงานนั้นๆ 

     พท3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเมื่อปฏิบัติงานครบในกลุ่มงานนั้นๆ     
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันฯแจ้งแพทย์ต้ังแต่เริ่มปฏิบัติงาน 
1. การปฏิบัติงานตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การด าเนินการตาม Log Book 

พิจารณารว่มกัน หลักการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
และบันทึกการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

สาขาประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงาน
ในสาขาไปครึ่งระยะเวลาตามแบบพท. 3/1.1 

ติดตามการปฏิบัติงาน 

เม่ือครบก าหนดเวลาตามเกณฑใ์ห้สาขา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบพท. 3/1.2 

เม่ือแพทย์ปฏิบัติงานครบทุกสาขาตามเกณฑ์
(รวม 12 เดือน) สถาบันฯ สรุปผลการประเมินลง

ในแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
  

ส่งแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
กลับส านักงานเลขาธกิารแพทยสภาทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ฉบับจริงเก็บที่สถาบันฯ) 

แพทยสภาตรวจสอบ แลว้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนฯ เพ่ือพิจารณาเสนอ 

กรรมการแพทยสภา พิจารณาประกาศ ต่อไป 

หากแพทย์ปฏิบัติงานไม่ครบ  
12 เดือน (ลาออกจากโครงการฯ
หรือเปลี่ยนสถาบันฝกึปฏิบัติงาน) 
ให้สถาบันฯสรปุผลการปฏบิัติงาน 

สถาบันฯแจ้งผลการประเมินให้
แพทย์ลงนามรับทราบ 
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หัวข้อประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 แต่ละหัวข้อที่ประเมิน มีค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.1 พฤตินิสัยในการท างาน และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เช่น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อผู้ป่วย

และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
ในการท างาน สามารถวางแผน จัดระบบงาน รู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเอง ยอมรับข้อผิดพลาด 
ของตนเอง 

 1.2  รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
 1.3  แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม 
 1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 1.5  ซื่อสัตย์สุจริต 
 อ่อนมาก (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรบัผิดชอบ, หรอืไม่มีความซื่อสตัย์, 
     หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
 อ่อน   (2 คะแนน)  มีเจตคติ มคีวามรบัผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมคีุณธรรมทีไ่ม่ดี   
      ในบางเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรง ปรับปรงุตัวได้ 
 ปานกลาง (3 คะแนน)           มีเจตคติ มีความรับผดิชอบ มีความซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรมดีปานกลาง 
 ดี  (4 คะแนน)  มีเจตคติ มคีวามรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
 ดีมาก  (5 คะแนน)  มีเจตคติ มคีวามรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมาก 
 

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
 2.1  ตระหนักถึงปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร 
 2.2  สามารถใช้ภาษาท่าทาง (non-verbal communication)  
 2.3  มีทักษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผู้ป่วย 
 2.4  ใช้ศัพท์ และภาษาพูดที่ผู้ป่วยเข้าใจได้ 
 2.5  มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย 
 2.6  สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา 
 2.7  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือในการรักษา 
 2.8  บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

 2.9  น าเสนอรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายในที่ประชุมได้ 
 2.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
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 อ่อนมาก (1 คะแนน)  มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหา 
    ร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหาในการเขียน
    ใบรับรองแพทย์, หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 

 อ่อน (2 คะแนน)          มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน , มีการบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ปว่ยแต่ปรับปรงุ 
     ตัวได ้  
 ปานกลาง (3 คะแนน)           มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับ 
     ปานกลาง 
 ดี (4 คะแนน)          สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน,  

เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
 ดีมาก (5 คะแนน)          สื่อสารกับผู้ป่ วยและผู้ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชย 
     หลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และ 
     ใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก 
 

3. ความรู้พ้ืนฐาน  
3.1  มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย งานสาธารณสุขมูลฐาน  

เวชศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักการด้านระบาดวิทยา หลักการบริหารงานทั่วไป  
หลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อ่อนมาก (1 คะแนน)           มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการ     
ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วย  

 อ่อน (2 คะแนน)           มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้
     ในการดูแลรักษาผู้ป่วยพอใช้ แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายคร้ัง 
 ปานกลาง (3 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน
     การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ในระดับปานกลาง 
 ดี (4 คะแนน)        มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน 
     การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในระบบบริการ 
     สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ดีมาก (5 คะแนน)        มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน 
     การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบบริการ
     สาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดี 
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4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
มีความสามารถในการ 
- สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วย 
- ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นย า 
- รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อน ามาต้ังสมมุติฐาน 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย 
- เลือกใช้การตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษที่เหมาะสม 
- น าความรู้ทางทฤษฎี และหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัย 
- ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
- บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง 
- ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) 
- ปรึกษาหารือผู้มีความรู้ความช านาญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
 อ่อนมาก (1 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลไม่ถูกต้อง หรอืไม่เหมาะสม 
 อ่อน (2 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน า 
    สอนใหป้รบัปรุงหลายครั้ง  

  ปานกลาง (3 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ปานกลาง 
  ดี (4 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
  ดีมาก (5 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  
  อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ 
  อ่อน  (2 คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคสามัญที่พบบ่อยได้พอใช้ 
  ปานกลาง (3 คะแนน)     สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคสามญัที่พบบ่อยได้ปานกลาง 
  ดี (4 คะแนน)     สามารถรวบรวมข้อมูลของผูป้่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร  

วิเคราะห์ วินิจฉัยรกัษาและให้ค าปรกึษาปัญหาที่ซบัซ้อนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

  ดีมาก (5 คะแนน)       สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยรักษาและให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
     และฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 
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5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น  
          (Technical and procedural skills) 
  มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ  ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
 โดยรู้ข้อบ่งช้ีในการตรวจ สามารถท าได้ด้วยตนเองและแปลผลได้อย่างถูกต้อง 
 อ่อนมาก (1 คะแนน)       ไม่สามารถท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ แม้จะอยูภ่ายใต้ 

ค าแนะน าของแพทย์พี่เลี้ยง 
 อ่อน (2 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้พอใช้  

แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายครั้ง  
 ปานกลาง (3 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ในระดับ 

ปานกลาง  
 ดี (4 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบง่ชี้ ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด 

โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน  
 ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบง่ชี้ ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด  

โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเป็นที่น่าพอใจมากอย่างสม่ าเสมอ 
  

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 6.1  มีนิสัยใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6.2  แสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
 6.3  มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 6.4  ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
 6.5  ตระหนักถึงความส าคัญของชีวเวชศาสตร์ ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based medicine 
 6.6  มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 อ่อนมาก (1 คะแนน)       ไม่สนใจใฝ่รู้  ไม่หาความรูเ้พิ่มเติมในหัวข้อที่ไดร้ับมอบหมาย  
 อ่อน (2 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติม
     ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 ปานกลาง (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติม 

ในระดับปานกลาง 
 ดี     (4 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติม  

อย่างสม่ าเสมอดี   
ดีมาก    (5 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหา

     ความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 
     อย่างดีมาก 
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หัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

 แพทยสภา ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบบัแรกเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อผดุงไว้
ซึ่งมาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  จากนั้นได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ 
และ พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพและสภาพการณ์ต่างๆ 
ของประเทศมีการเปลีย่นแปลงไป ทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ การสื่อสาร ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น  รวมทั้งมีความสามารถในการหาข้อมูลทางด้าน
สุขภาพเพิ่มข้ึน   บัณฑิตแพทย์จึงควรมีความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  รวมทั้งระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
และแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในอนาคต คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๕   โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิต
แพทย์มีความรู้ความสามารถ  เจตคติในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี  เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต 
 

โดยก าหนดหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ  แบ่งระดับหัตถการไว้ดังนี้ 
 

ระดับท่ี 1  หมายถึง  หัตถการพ้ืนฐานทางคลินิก 
 เมื่อจบแพทยศาสตรบณัฑิตสามารถอธิบายข้ันตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง  
และตรวจประเมิน  ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถท าได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแล
บ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ 
 

ระดับท่ี 2  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซ้อนกว่าหัตถการพ้ืนฐาน มีความส าคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 
 เมื่อจบแพทยศาสตรบณัฑิตสามารถอธิบายข้ันตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง 
ตรวจและประเมิน  ข้อบ่งช้ี  ข้อห้าม  สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม  สามารถท าภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง 
และเมื่อผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ  สามารถท าได้ด้วยตนเอง  วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ 
 

ระดับท่ี 3  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซ้อน  และอาจท าในกรณีท่ีจ าเป็น 
 เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้ันตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งช้ี  
ข้อห้าม  สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม  ได้ถูกต้อง  เคยช่วยท า และ เมื่อผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ  สามารถท า
ภายใต้การแนะน า  วินิจฉัย  ดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง 
 

ระดับท่ี 4  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 
 เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้ันตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งช้ี  
ข้อห้าม  สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ได้ถูกต้อง  สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  และเมื่อ
ผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ  เคยเห็นหรือเคยช่วย 
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 แพทย์จบใหม่  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาปี พ.ศ.๒๕๕๕  และ 
ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๕   
โดยโรงพยาบาลต้องจัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ท าหัตถการในแต่ละสาขาวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  
เมื่อแพทย์ได้รับประสบการณ์และมีความมั่นใจเพิ่มข้ึนก็จะสามารถท าการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
ขณะเดียวกันแพทย์จบใหม่ต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ในวิชาชีพาของตนเองอย่างสม่ าเสมอพยายามฝึกปฏิบัติ
หัตถการที่ตนเองไม่เคยปฏิบัติในโรงเรียนแพทย์  หรือได้ปฏิบัติจากโรงเรียนแพทย์แล้วแต่ยังมีทกัษะไม่เพยีงพอ
จากแพทย์พี่เลี้ยงด้วยเช่นกัน  เมื่อแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติหัตถการแล้วควรบันทึกลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  เพื่อประโยชน์ต่อตัวแพทย์เพิ่มพูนทักษะเอง เพราะท าให้ทราบว่าได้ท าหัตถการใดบ้าง 
(Self Assessment) จ านวนมากน้องเพียงใดและมีการพัฒนาการอย่างไร  ซึ่งเป็นข้อมูลท าให้แพทย์ทราบว่า
ตนเองมีความถนัดในสาขาวิชาใด  เพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินใจเรียนต่อเฉพาะทางในอนาคต แพทย์เพิ่มพูนทักษะควรเก็บสมุดบันทึกการปฏิบัติงานฯ ไว้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของสถาบันฝึกอบรม   
 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
จึงได้จัดท า  ตารางหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะข้ึน    
โดยการประเมินผลการปฏิบัติหัตถการควรเป็นในทางสร้างสรรค์ ก าหนดเป็นเกณฑ์กลางไว้      
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ปี พ.ศ.๒๕๕๕   และ  
ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕๕๕    

อย่างไรก็ตาม  สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะสามารถปรับหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะในสาขา
ต่างๆ  ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด 

 

ปัจจุบันแพทยสภาได้จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูล 
หัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และบันทึกการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะออนไลน์ 

(TMC e-logbook) 
โดยให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะติดตามประกาศและวิธีการใช้งานของระบบได้ที่  

www.tmc.or.th 
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เอกสารแนบ 5 

หัตถการของแพทยเ์พิ่มพนูทักษะ 

สาขา 
หัตถการที่ต้องท าได้ด้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยชว่ย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
อายุรศาสตร ์ 1. paracentesis : abdominal,  

   pleural 
54.91, 34.91 1. diagnostic liver percutaneous  

   biopsy 
30.11 1. intercostal drainage 34.04 

 2. postural drainage : chest  
   percussion and vibration  
   (other respiratory procedure) 

93.99 2. diagnostic kidney  
   percutaneous biopsy 

65.23   

 3. breathing  exercise 93.18 3. pleural biopsy 34.24   
 4. basic mechanical ventilation 96.7 4. peritoneal dialysis 54.98   
   5. bone marrow aspiration 41.31   
   6. tracheostomy 31.10   

ศัลยศาสตร์ /  
ออร์โธปิดิกส ์

1. biopsy of skin, superficial  
    masses 

86.11 1. peritoneal lavage 54.25 1. circumcision 64.00 

 2. open and close abdominal  
   surgery       
   (exploratory laparotomy) 

54.11 2. vasectomy 38.94 2. general anaesthesia for 
uncomplicated patient for 
simple surgery 

omit code 

 3. venesection  (cutdown) 38.94 3. spinal anaesthesia  (injection  
   of anesthetic into spinal canal 
   for analgesia) 

3.91 
omit code 

3. endotracheal intubation 96.04 
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สาขา 
หัตถการที่ต้องท าได้ด้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยชว่ย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
ศัลยศาสตร์ /  
ออร์โธปิดิกส ์

4. appendectomy 47.09   4. close reduction of simple   
   fractures 

79.00 

 5. external splinting and plaster  
   of Paris  technique 

93.54, 93.53   5. reduction of simple  
   dislocation 

79.80 

 6. skin and skeletal traction 93.46,93.44   6. joint aspiration 81.91 
 7. strengthening and stretching  

   exercise 
93.27     

 8. removal of foreign body from  
   conjunctiva 

98.22     

 9. removal of foreign body from  
   ear, nose, throat 

98.11,98.12,  
98.15 

    

สูติศาสตร์- 
นรีเวชวทิยา 

1. cervical dilatation and uterine     
   curettage 

69.02 1. vacuum extraction 72.79 1. low transverse Caesarean  
   section 

74.10 

 2. tubal ligation & resection 66.32 2. low forceps extraction 72.10   
 3. insertion and removal of  

   intrauterine device 
69.70, 97.71 3. breech assisting and extraction 72.52   

 4. removal of foreign body  
   from vagina 

98.17 4. manual removal of placenta 75.40   

 5. biopsy of cervix 67.12 5. culdocentesis 70.00   
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สาขา 
หัตถการที่ต้องท าได้ด้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยชว่ย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
สูติศาสตร์- 
นรีเวชวทิยา 

  6. marsupialization of  
   Bartholincyst 

71.23   

   7. conization of uterine cervix 67.20   
   8. salpingectomy and  

   oophorectomy 
65.61   

   9. contraceptive drug  
   implantation  and removal 

omit code   

กุมารเวชศาสตร์ 1. neonatal resuscitation and  
   transportation 

99.60   1. other incision of skin and  
   subcutaneous  tissue 

86.09 
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เอกสารแนบ 6  
 

 

 

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

ช่ือ/นพ/พญ....................................................................นามสกุล........................................ ........................... 
 
สถานบันทีจ่บการศึกษา................................................................................................................................... 
 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาล...................................................................ประจ าปี........................ ........... 
 
เริ่มปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะวันที่.................................................................................................................. ........ 
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หัตถการทีท่ าไดด้้วยตนเอง  (ระดับที่ 2) 
 

ให้ท าเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งที่ท าหัตถการ 
 

รายช่ือหัตถการในระดับที่ 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่)  

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่)  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Abdominal Paracentesus 54.91 
Percutaneous abdominal, paracentesis                   

Basic mechanical ventilation 96.7x  
Other continuous mechanicl ventilation                   

Cervical dilatation and uterine curettage 
69.0x Dilation and curettage of uterus                   

Contraceptive drug implantation and 
removal 99.23 Injection of steroid, 
subdermal .implantation of progesterone 

                  

 

รายช่ือหัตถการในระดับที่ 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Incision and curettage (external 
hordeolum) 08.09 Other incision of eyelid, 
incision of hordeolum                   

Intercostal drainage 34.04 Insertion of 
intercostal catheter for drainage, chest 
tube                   

Joint aspiration,knee 81.91 Arthrocentesis, 
joint aspiration                   

Manual vacuum aspiration 69.5x 
Aspiration curettage of uterus                   

Neonatal resuscitation and transportation 
99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not 
otherwise specified 99.63 Closed chest 
cardiac massage 93.93 Nonmechanical 
methods of resuscitation                   
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รายช่ือหัตถการในระดับที่ 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Removal of foreign body from throat 
98.13 Removal of intraluminal 
foreign body from pharynx without 
Incision                   

Removal of foreign body from 
vagina in child               98.17 
Removal of intraluminal foreign 
bodyfrom vagina without incision                   
Removal of nail, nail bed, or mail 
fold                            86.23 
Removal of nail, nail bed, or nail 
fold                   

Skeletal traction                                                               
93.43 Intermittent skeletal traction                                 
93.44 Other skeletal traction 

 
              

 
tubal ligation & resection                                               
66.32 Other bilateral ligation and 
division of fallopian tubes,Pomeroy 
operation                   
Venesection  38.94  
Venous cutdown                   
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หัตถการทีท่ าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดบัที่ 3) 
 

ให้ท าเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งที่ท าหัตถการ 
 

รายช่ือหัตถการในระดับที่ 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ammiotomy 73.01 Induction of 
labor by artificial rupture of 
membranes Excludes : artificial 
rupture of membranes after onset  
of labor                   

Appendectomy 47.09 Other 
appendectomy                   

Bone marrow aspirotion                                                
41.38 Other diagnostic procedures 

                  

Breech assistance delivery 72.52 
Other partial (assisted) breech 
extraction                   
circumcision  64.0 Circumcision 
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รายช่ือหัตถการในระดับที่ 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Closed reduction of simple fractures 
79.0x Closed reduction of fracture 
without internal fixation                   

General anesthesia for 
uncomplicated patient for simple 
surgery                   

Joint aspiration, others                                                   
81.91 Arthrocentesis, joint aspiration 

                  

Low transverse cesarean section                                      
74.1 Manual removal cesarean 
section                   
Manual removal of placenta 75.4 
Manual removal of retained 
placenta                   

Needle biopsy of breast                                                
85.11 closed [percutaneous] 
[needle] biopsy of breast 

                  

Perittoneal lavage 54.25 Peritoneal 
lavage                   
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รายช่ือหัตถการในระดับที่ 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Posterior nasal packiing 21.02 
Control of epistaxis by posterior 
(and anterior) packing                   

Reduction of simple dislocations                                   
79.7x Closed reduction of 
dislocation                   

Removal of embedded foreign body 
from cornea without incision 98.21 
Removal of superficial foreign body 
from eye without incision                   

Repair of extensor tendon of hand                               
82.45 Other suture of other tendon 
of hand                   

Salpingectomy                                                                
66.62 Salpingectomy with removal 
of tubal pregnancy 
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รายช่ือหัตถการในระดับที่ 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/
เคยช่วย  (ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Suprapubic tap 57.11 Percutaneous aspiraton 
of bladder                   

Tracheostomy 31.1 Temporary tracheostomy, 
Tracheotomy for assistance in breathing 

                  
Ultrasonography, abdomen in traumatic 
condition 88.76 Diagnostiic ultrasound of 
abdmen and retroperitoneum                   

Ultrasonography, gravid uterus                                    
88.78 Diagnostic ulrasound of gravid uterus                   
Vacuum extraction 72.7x Vacuum extraction 
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หัตถการทีท่ าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดบัที่ 4) 
 

ให้ท าเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งที่ท าหัตถการ 
 

รายช่ือหัตถการในระดับที่ 4  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Cerviccal spine and pelvic traction                              
93.21 Manual and mechanical 
traction                   

Low forceps extraction                                                  
72.1 Low forceps  operation with 
episiotomy                   

Peritoneal dialysis                                                         
54.98 Peritoneal dialysis                   

Pleural biopsy  34.24 Pleural biopsy                   

Spinal anesthesia                                                          
03.91 Injection of anesthtic into 
spinal canal for analgesia                   
Vasectomy 63.73 Vasectomy 
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กิจกรรมวันวิชาการ 
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เอกสารแนบ 7 
พท 3/1.1 

    (ใช้ประเมินช่วงก่อนคร่ึงแรก) 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทกัษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.    พญ. (ชื่อ).............................. (สกุล).......................... สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา.................................... 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา.......................ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล............................................. จังหวัด........ .......................... 
ก าหนดการปฏิบัติงาน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 

กลุ่มงาน   อายุรกรรม  ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมารเวชกรรม   สูติ-นรีเวชกรรม 
   โรงพยาบาลชุมชน (ชื่อ)................................ ขนาด..........เตียง   วิชาเลือก........................................ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย............วัน     ลากิจ.............วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา..............วัน     
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 

การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 
หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 

 ดีมาก 
(5 คะแนน) 

ดี 
(4 คะแนน) 

ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ      
2.  ทักษะในการติดต่อส่ือสารและการสร้าง สัมพันธภาพ      
3.  ความรู้พื้นฐาน      
4.  ทักษะทางคลินิก      
     4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 
     4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้     
           การดูแลรักษา 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานการตรวจทาง 
    ห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and  
    procedural skills) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง       
    (Continuous professional development)   

     

ข้อควรปรับปรงุ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้ถูกประเมิน ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแพทย์ในสาขาวิชา    
(นพ./พญ. ..............................................)    (นพ./พญ. ..............................................) 
วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................                วันที่..........เดือน.............พ.ศ................. 
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    พท 3/1.1 
(ใช้ประเมินช่วงก่อนคร่ึงแรก) 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไม่มีความซื่อสัตย์, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบางเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมาก 
2.  ทักษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหาในการเขียนใบรับรอแพทย์, 

     หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน) มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
ดีมาก        (5 คะแนน)       สื่อสารกบัผูป้่วยและผู้ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชยหลายครัง้, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งตอ่ผูป้่วยได้เป็นอย่างดีมาก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรกัษาผูป้่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วยพอใช้  แต่ต้องแนะน าสอนใหป้รับปรุงหลครั้ง 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในระบบบริกาสาธารณสุขและกฎหมายที่ 

      เกี่ยวข้อง 
ดีมาก (5 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบบริกสาธารณสุขและกฎหมายที่            
                                 เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายครั้ง 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผูป้่วยในโรคสามัญทีพ่บบ่อยได้พอใช้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผูป้่วยในโรคสามัญทีพ่บบ่อยได้ ปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี 

     และสม่ าเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สามารถท าหัตถการที่แพทยสภาก าหนดได้แม้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้พอใช้ แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายครั้ง  
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 
ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามแพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเป็นที่น่าพอใจมากอย่าสม่ าเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างดีมาก  
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   เอกสารแนบ 8  
         พท 3/1.2 

                                                                                                         (ใช้ประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ) 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทกัษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ชื่อ)................................... (สกุล)................... ............. สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา.................................... 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา.......................ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล........................................................... . จังหวัด................................. 
ก าหนดการปฏิบัติงาน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./...... .../.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
 

กลุ่มงาน   อายุรกรรม   ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมารเวชกรรม   สูติ-นรีเวชกรรม 
  โรงพยาบาลชุมชน (ชื่อ)................................ ขนาด..........เตียง  วิชาเลือก.............................................. ......... 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย............วัน     ลากิจ.............วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา..............วัน     
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 

 
ผลการประเมิน   ผ่าน     ไม่ผ่าน  เพราะ       1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)    2. ไม่ผ่านการประเมินผล  

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ........................................................................................................... ................................................... 
................................................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................... 
ลงช่ือ................................................ผู้ถูกประเมิน  ลงช่ือ.................................................หัวหน้าแพทย์ในสาขาวิชา 
(นพ./พญ. ..............................................)       (นพ./พญ. ..............................................)  
วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................                              วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................  

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ      
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ      
3.  ความรู้พื้นฐาน      
4.  ทักษะทางคลินิก      
     4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 
     4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
            และให้การดูแลรักษา 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานการตรวจทาง 
     ห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
    (Continuous professional development)   
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พท 3/1.2 
(ใช้ประเมินเมื่อปฏิบตัิงานครบ) 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไม่มีความซื่อสัตย์, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบางเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมาก 
2.  ทักษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหาในการเขียนใบรับรอแพทย์,หรือใบส่งต่อ   
                                   ผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน) มีปัญหาบ้างในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
ดีมาก        (5 คะแนน)       สื่อสารกบัผูป้่วยและผู้ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชยหลายครัง้, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งตอ่ผูป้่วยได้เป็นอย่างดีมาก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรกัษาผูป้่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้่วยพอใช้  แต่ต้องแนะน าสอนใหป้รับปรุงหลครั้ง 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในระบบบริกาสาธารณสุขและกฎหมายที่ 

      เกี่ยวข้อง 
ดีมาก (5 คะแนน)      มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบบริกสาธารณสุขและกฎหมายที ่           
                                   เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายครั้ง 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผูป้่วยในโรคสามัญทีพ่บบ่อยได้พอใช้ 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผูป้่วยในโรคสามัญทีพ่บบ่อยได้ ปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี 

     และสม่ าเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สามารถท าหัตถการที่แพทยสภาก าหนดได้แม้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้พอใช้ แต่ต้องแนะน าสอนให้ปรับปรุงหลายครั้ง  
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 
ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรู้ข้อบ่งช้ี ท าหัตถการได้ทุกหัตถการตามแพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเป็นที่น่าพอใจมากอย่าสม่ าเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมาก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
ปานกลาง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปานกลาง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอดี 
ดีมาก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างดีมาก  
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เอกสารแนบ 9  
พท. 3/2.1  

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
[   ]  นพ.    [   ]  พญ. (ช่ือ)       สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา    
ว/ด/ป ที่ส าเร็จการศึกษา   เลขที่ใบอนุญาต                    ว/ด/ป ที่ออกใบอนุญาตฯ ........................                     
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล                                                 จังหวัด ...................................................................                                                   
 

ก าหนดการปฏิบัติงาน  เดือน     ตั้งแต่ (ว/ด/ป)                   ถึง(ว/ด/ป)    
ลาป่วย        วัน       ลากิจ วัน       ขาดงานโดยไม่มีการลา วัน     ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง  อายุรกรรม ร้อยละ   ศัลยกรรม ร้อยละ   ออร์โธปิดิกส์ ร้อยละ   
กุมารเวชกรรม ร้อยละ   สูติ-นรีเวชกรรม ร้อยละ        เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ อ่ืนๆ   ร้อยละ   

สรุปผลการประเมินผล  โปรดระบุช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาขาในตารางน้ีด้วย   

 
ที่ 
 

 
หัวข้อประเมิน 

อายุฯ ศัลยฯ ออร์โธฯ กุมารฯ       
 

สูติฯ เวชปฏิบัติทั่วไป/ 
รพ.ชุมชน/วิชาเลือก 

  
1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ       
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ       

3. ความรู้พื้นฐาน       

4. ทักษะทางคลินิก 
4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 

      

 4.2 การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
      และให้การดูแลรักษา 

      

5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน  
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น 
(Technical and procedural skills) 

      

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous professional development) 

      

 
ผลการประเมิน  [   ]  ผ่าน    [   ]  ไม่ผ่าน   เพราะ [   ]  1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)    [   ]  2. ไม่ผ่านการประเมินผล 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม           
            
             
 

ลงช่ือ    ผู้ถูกประเมิน      ลงช่ือ    หัวหน้ากลุ่มงาน 
(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันที่       เดือน       พ.ศ.         วันที่       เดือน       พ.ศ.   
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เอกสารแนบ 10  
พท. 3/2.2 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
[   ] นพ.  [   ] พญ. (ช่ือ)          สกุล   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
ว/ด/ป ที่ส าเร็จการศึกษา    เลขที่ใบอนุญาตฯ               ว/ด/ป ที่ออกใบอนุญาตฯ       
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล       จังหวัด         
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่        เดือน                 พ.ศ.                สิ้นสุดวันที่         เดือน               พ.ศ……….. 
ระยะเวลาปฏิบัติงานร้อยละ       ลาป่วย        วัน ลากิจ       วัน ขาดงานโดยไม่มีใบลา      วัน ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
 
 

สรุปการประเมินผล 
 
กลุ่มงาน                          ผ่าน          ไม่ผ่าน    เหตุผล 
              เวลาไม่พอ      ไม่ผ่านการประเมินผล 
             (ร้อยละ 80) 

อายุรกรรมและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                             

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์                              

กุมารเวชกรรม                               

สูติ-นรีเวชกรรม                               

เวชปฏิบัติทั่วไป/รพ.ชุมชน                        

วิชาเลือก                              

ความเห็นเพ่ิมเติม           
            
            
            
            
            
             
       

                             ลงชื่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล        

                                     (      ) 

       วันที่       เดือน       พ.ศ.   
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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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ขั้นตอน 
การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 

การรับรอง ขั้นตอนด าเนินการ  
1. ประกาศนียบัตรผูผ้่านโครงการ         
    แพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ ์
    ของแพทยสภา 
 
     แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานครบ
ทุกสาขา  ผ่านการประเมินด้านทักษะ
และเจตคติ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ครบตามที่แพทยสภาก าหนด 

1. สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)  ลงข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ส่ งส า นั ก ง าน เล ข า ธิก า ร แ พ ท ย ส ภ า   พ ร้ อ ม เก็ บ
ค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท โอนเข้าบัญชีแพทยสภา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวง
สาธารณสุข  เลขที่บัญชี  340 2 01174 4    
2. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลการประเมินแพทย์ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  พิจารณา 
4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนียบัตรผู้ผ่ าน
โครงการฯ  แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 
5. ก่อนเดือนพฤศจิกายน  แพทย์ที่ผ่านโครงการฯ ขอ 
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะได้จากสถาบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
    เพ่ิมพูนทักษะ 
 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ  เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ าบ้าน 

ระหว่างด าเนินการจัดท าประกาศนียบัตรฯ ซ่ึงจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤศจิกายน แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอ
หนังสือรับรองการปฏิบัติ งานเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน   
1. ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาที่
แพทย์ปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ 
2. ให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ออกเป็นหนังสือ
รับรองตามสาขา และระยะเวลาที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ  (มิใช่ ประกาศนียบัตรฯ)   

สถาบันปฏบิัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ 
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ข้ันตอนการขอใบแทน  
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ   
(กรณีสูญหาย) 

1. แจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีต ารวจ 
2. ยื่นค าขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พร้อมใบแจ้งความ ที่ส านักงาน  
    เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ  
3. ส านักงานฯ  จัดท าใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์ 
4. แพทย์รับใบแทนที่ส านักงานฯ หรือส านักงานฯ จัดส่งตามที่อยู่  
    ที่แพทย์แจ้งไว้ 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปน้ีมาที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com ในเบื้องต้นแล้วส่ง
ฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ภายหลัง    
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1. เอกสารค าขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)  
    เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
    เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
2. ใบแจ้งความ 
3. ส าเนาการโอนเงิน เข้าบัญชแีพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์   
    จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  
    เลขที่บัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doodee1964@hotmail.com%20ในเบื้องต้นแล้วส่งฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ภายหลัง
mailto:doodee1964@hotmail.com%20ในเบื้องต้นแล้วส่งฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ภายหลัง
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เอกสารแนบ 11 

 

ค าขอท าใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   
เขียนที ่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ช่ือ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ช่ือเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที่ 
โรงพยาบาล      จังหวัด       
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้) 
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบค าขอนี้แล้ว คือ 

1. หลักฐานแจ้งความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  
2. ค่าธรรมเนียม 600 บาท 

  มารับเองที่ส านักงานฯ 
  ให้จัดส่งตามที่อยู่นี ้         
             
 

ลายมือช่ือผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขที่   วันที่    
ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอหนังสือรับรอง  
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทยเ์พิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่าน
โครงการแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะตามเกณฑ ์
ของแพทยสภา   
 
กรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ท าประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

และมีความประสงคข์อ 
หนังสือรับรอง ผู้ได้รับการ
อนุมัติผ่านโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์
ของแพทยสภา  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้าน  หรือ
เพื่อกิจการอ่ืนที่จ าเป็น  

1. ยื่นค าขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์ 
    เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา ที่ส านักงานเลขาธิการ 
    แพทยสภา  คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ 
2. ส านักงานฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  
3. แพทย์รอรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ที่ส านักงานฯ   
    หรือส านักงานฯ จัดส่งตามที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว้ 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปน้ีมาที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์  
   เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา    
   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส าเนาการโอนเงิน เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์   

     จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  
         เลขที่บัญชี 340 2 01174  4    

200 บาท / ฉบับ 
 

กรณีให้จดัส่ง 
ทางไปรษณีย์ 

ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม  
50 บาท / ฉบับ 
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เอกสารแนบ 12 

 

ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา   
เขียนที ่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ช่ือ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ช่ือเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที่ 
โรงพยาบาล      จังหวัด       
เลขที่ประกาศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้) 
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบค าขอนี้แล้ว คือ 

1. ค่าธรรมเนียม 200 บาท / ฉบับ  2. ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 50 บาท / ฉบับ  
  มารับเองที่ส านักงานฯ 
  ให้จัดส่งตามที่อยู่นี้         
             
 

ลายมือช่ือผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขที่   วันที่    
ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอแปล  และส าเนา   
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอแปล 
ประกาศนียบั ต รผู้ ผ่ าน
โครงการเพิ่ มพูนทักษะ
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา  
เป็นภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นค าขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พร้อมส าเนาประกาศนียบัตรฯ  
    ภาษาไทย ที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร  
    ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ 
2.  ส านักงานฯ  จัดท าใบแปล  ประมาณ 1 สัปดาห์ 
3.  แพทย์รับใบแปล  ที่ส านักงานฯ  หรือส านักงานฯ  
    จัดส่งตามที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว้ 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปน้ีมาที่คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค าขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ  
   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้าหัวข้อย่อยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส าเนาประกาศนียบัตรฯ ภาษาไทย  
3.  ส าเนาการโอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์  
    จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

    เลขที่บัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 
ต่อไปฉบับละ 500 บาท  
ส าเนาใบแปลฉบับละ 
100 บาท 
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เอกสารแนบ 13 

 

ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และส าเนา เป็นภาษาอังกฤษ  
เขียนที ่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ช่ือ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ช่ือเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    

ขอแปลประกาศนียบัตรผู้ผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาเป็นภาษาอังกฤษ 
 ค่าค าขอ  100 บาท 
 ฉบับจริงจ านวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 

ฉบับรับรองส าเนาจ านวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 
ได้แนบส าเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพร้อมค าขอฯ นี้แล้ว 

ช่ือและช่ือสกุลภาษาอังกฤษของผู้ขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่) 
คือ             
  มารับเองที่ส านักงานฯ 
  ให้จัดส่งตามที่อยู่นี้         
             
 

ลายมือช่ือผู้ขอ      

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขที่   วันที่    
ลงช่ือ      
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แพทย์เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 

 ผู้มีสิทธิเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คือ แพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับแพทยสภา ทั้ งภาครัฐ ภ าคเอกชน หรือ 
ต่างประเทศ 

การเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
1. หน่วยงานต้นสังกัด ของสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ 
2. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเอกสารเข้าโครงการฯ มาที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ 

การสมัครเขา้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ 
1. แพทย์สามารถสมัครกบัสถาบันหลักปฏิบัตงิานเพิม่พูนทกัษะ   
2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และทั้งนี้ต้องไมเ่กินศักยภาพที่แพทยสภา

รับรอง  
3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด 
4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รบัทราบ   

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ของ แพทย์ท่ีหมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน 
โดยมิได้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

1. แพทย์สามารถสมัครกับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทกัษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภาพที่แพทยสภา

รับรอง  
3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด 
4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ 

การสมัครกลับเข้าโครงการฯใหม่ ของแพทย์ลาออกจากโครงการฯ 
1. แพทย์ท าหนังสือ ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลการลาออก  

และแบบประเมินผลในสาขาที่ปฏิบัติงานมาแล้ว  ส่งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ  พิจารณาอนุมัติ 
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การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

แพทย์ที่เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะไม่ครบทุกสาขาวิชาตามที่แพทยสภาก าหนด ตามรายละเอียดใน
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในข้อ 2.3   แล้วขอลาออกจากโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หากมีความ
ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะใหม่ หรือปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติม ต้องท าหนังสือขออนุมัติพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลการลาออก และแบบประเมินผลในสาขาที่ปฏิบัติงานมาแล้ว  เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้ 

1. กรณีที่แพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วมากกว่า  6 เดือน  แล้วขอลาออกด้วยเหตุผลใด 

 ก็ตาม  หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติม   สามารถขออนุมัติกลับเข้า 

 ปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมต่อในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานฯ ให้ครบได้ในปีเดียวกันกับปีที่เริ่ม 

 เข้าปฏิบัติงานฯ ก่อนการลาออก  โดยสามารถสมัครเข้ารับการปฏิบัติงานฯ  ในโรงพยาบาลใด 

 ก็ได้ที่แพทยสภารับรอง  และไม่เกินศักยภาพ  

2. กรณีแพทย์ที่ได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลต่างๆ   แต่ยังไม่ได้เริ่ม 

ปฏิบัติงานฯ แล้วลาออกโดยการชดใช้เงิน  หรือไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานฯ  หรือ

ปฏิบัติงานฯมาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน  หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานฯ  ไม่สามารถ

ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีเดียวกันกับปีที่ได้รับจัดสรรเข้าปฏิบัติงานฯ ในครั้งแรก

ก่อนการลาออกได้ แต่สามารถขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีถัดไปในโรงพยาบาลใดก็ได้

ที่แพทยสภารับรอง โดยให้ปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานฯ ต่อให้ครบ 

ส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงานฯ  มาก่อนเลยก็ให้เริ่มปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลนั้นๆ 

ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภาพ   

3. กรณีที่แพทย์หมดพันธะการชดใช้ทุนก่อนการจัดสรรไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่างๆ  

 หากมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สามารถเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีเดียวกัน 

 กับปีที่หมดพันธะการชดใช้ทุนในโรงพยาบาลใดก็ได้ที่แพทยสภารับรอง ทั้งนี้โรงพยาบาลนั้นๆ  

 ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภาพ  

 เมื่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  อนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติงานฯ แล้ว จะมีหนังสือแจ้งแพทย์ให้ทราบ จากนั้นให้แพทย์ผู้ขออนุมัติ
ด าเนินการติดต่อขอเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  โดยประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลที่
ได้รับการรับรองเปน็สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทกัษะ  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การรับแพทย์เข้าปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะของหน่วยงานต้นสังกัดแห่งนั้นๆ   และแจ้งแพทยสภาเพื่อทราบต่อไป  
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ตารางการเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ 
 

ปีท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถานภาพของแพทย ์

ปีเดียวกันกับที่จบการศึกษา หรือ 
ปีที่หมดพันธะสัญญา หรือ 
ปีเดียวกันกับที่ลาออก 

1. แพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
2. แพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือ ต่างประเทศ 
3. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน ก่อนได้รับการ   
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
4. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วมากกว่า 6 เดือน แล้ว 
    ลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเข้าใหม่ 

ปีถัดไปจากหมดพันธะสัญญา หรือ  
ปีถัดไปจากปีที่ลาออก 

1. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน  และได้รับการ    
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติงาน  
    แล้วลาออกโดยการชดใช้เงิน หรือ ไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน  
    แล้วลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเข้าใหม่ 
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เอกสารแนบ 14 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถานที่ติดต่อ/เบอรโ์ทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนมุัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ - สกุลของแพทย์ที่ขออนุมัติ   หากมีการเปลี่ยนช่ือ- สกุลให้ใส่ข้อมูลด้วย) 
จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก    วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภา   เลขที่     
วันที่ เดือน            พ.ศ.   
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาล    จังหวัด     
วันที่ เดือน            พ.ศ.  ได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วดังนี ้
 1.  สาขา        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที่      เดือน            พ.ศ.         
 2.  สาขา        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที่      เดือน            พ.ศ.         
 3.  สาขา        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที่      เดือน            พ.ศ.         
 4.  สาขา        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที่      เดือน            พ.ศ.         
ให้แนบส าเนาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในสาขาดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย  
 เนื่องจาก(ให้ใส่เหตุผลที่ได้ลาออกจากการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ)    
            
             
จึงได้ลาออกจากการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ตั้งแต่วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ขณะนี้มีความประสงค์ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ใหม่ / เพิ่มเติม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ช่ือ- สกุล แพทย์ที่ขออนมุัติ) 
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เอกสารแนบ 15 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถานที่ติดต่อ/เบอรโ์ทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนมุัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง การขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
  2. แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    
 

ด้วยโรงพยาบาล                   สังกัด      
มีความประสงค์ขออนุมัติให้แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ในปี พ.ศ. ............ 
เนื่องจากมีศักยภาพตามเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
และตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 
 

ทั้งนี ้ ไดก้รอกข้อมูลแบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
และแบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ     ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล) 
 


