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เรื่อง การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)    
 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
 

เอกสารที่อ้างถึง 1.   โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
        คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ปี 2558 

2. รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และ 
จ านวนแพทย์ที่อนุมัติปี พ.ศ.2558 

3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ
แพทยสภา  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ของแพทยสภา พท 3/1.1 (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก)   

พท 3/1.2 (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ) 
 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง 1-3  และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่  
www.tmc.or.th   หัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 
       ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ)   คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   
(เอกสารที่อ้างถึง 1) มายังท่าน เพื่อทราบรายละเอียดและใช้เป็นแนวทางด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ในปี พ.ศ.2558  ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ทีแ่พทยสภารับรอง
เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในจังหวัดของท่าน   มีสาระโดยสังเขปดังนี้ 

ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
ก าหนดให้แพทย์ชดใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาในปีแรกของการชดใช้ทุนใน     
โรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ทั้งนี้ต้องรับแพทย์เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ตามศักยภาพที่แพทยสภารับรองในแต่ละปี  ส าหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ด าเนินการ    
โดยจัดให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1  ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่ที่แพทยสภารับรอง  (เอกสารที่อ้างถึง 2)   ดังนี้ 
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1. จัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองแห่งละไม่น้อย 
กว่า 8 ต าแหน่ง  เพื่อให้สถาบันปฏิบัติงานฯ สามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ทักษะครบถ้วน  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์เพ่ิมพูนทักษะทั้งความรู้และทักษะทางคลินิกที่จ าเป็น ตามเกณฑ์
การปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นหลัก มิใช่เพียงให้ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยเท่านั้น ทั้งนีข้อให้แพทย์พ่ีเลี้ยง
ดูแลสอนหัตถการตามที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในแต่ละพ้ืนที่เห็นว่าจ าเป็นและถือเป็นหน้าที่ เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพและมีความม่ันใจเพิ่มข้ึน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะก่อนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ทุนปีที่ 2 และ 3  ด้วย 

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 อายุรศาสตร์  3 เดือน  โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน    

 ศัลยศาสตร์  รวมกับ ออร์โธปิดิกส์   3  เดือน    

 กุมารเวชศาสตร์  2  เดือน   

 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   2  เดือน    

 วิชาเลือก  2 เดือน     
2. ในโรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน 

ทักษะ 37 แห่ง ให้จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะให้ครบตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดตลอด 12 เดือน  
และปีต่อๆ ไปต้องพยายามจัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่แพทยสภารับรองจัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้แพทย์
เพ่ิมพูนทักษะอยู่ในโรงพยาบาลของตนเองให้ครบ  12 เดือน ตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดเช่นกัน   

3. สืบเนื่องจากการให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิกแก่บัณฑิตแพทย์ 
จบใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกจึงไม่ให้จัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในช่วง 2 เดือนแรก  
ของการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ส าหรับเรื่องการขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนขอให้จัดสรร
แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ 3  มาปฏิบัติงานแทน    

4. ในกรณโีรงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ขั้นวิกฤติ  และกระทรวง 
สาธารณสุขไม่สามารถจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2  และ  3  เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง  2 เดือนแรก ตามข้อ 3 หาก
จ าเป็นต้องจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานช่วง  2 เดือนแรก  ให้จัดสรรเฉพาะแพทย์ใช้ทุนจากโครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) เท่านั้น 

5. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน   
ต้องมีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการ ปัญหาต่างๆ  
และแนวทางการแก้ไขด้วย   นอกจากนี้มอบให้นายแพทย์ชัชวาล  สมพีร์วงศ์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานบริหาร 
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เป็นผู้ประสานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เพื่อส่งผู้แทนร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลในสังกัดที่แพทยสภารับรองร่วมกับคณะอนุกรรมการ 
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ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะทุกเครือข่าย เพ่ือทราบปัญหาต่างๆ และร่วมวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  

6. ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ของแพทยสภาในปี พ.ศ.2558  ให้ด าเนินการดังนี้ 

6.1 ให้ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   
ของแพทยสภา   และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา  
พท 3/1.1  (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก)   และ พท 3/1.2  (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ)        

6.2 แพทยสภาได้ก าหนดให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 
ที่ได้รับจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในจังหวัดของท่านจัดส่งแบบประเมินตามข้อ 6.1 ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนที่รับ
แพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  เพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน    

6.3 เมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้วให้โรงพยาบาลชุมชน  ส่งแบบประเมินฉบับจริงกลับคืนให้ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  ภายใน  1  สัปดาห์หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ดังกล่าว   เพ่ือโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 
เป็นผู้รวบรวมส่งคืนส านักงานเลขาธิการแพทยสภาต่อไป 

7.  สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดเปิด - ปิดการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น  โดยเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม  และปิดภาคเรียนวันที่ 31 พฤษภาคม      
คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ   จึงเปลี่ยนได้วันเริ่มโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ในปี 2558 จากเดิม 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์) 
เลขาธิการแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
คุณศศิพร  ภาสบุตร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 9693 7909 


