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ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ 
เพ่ิมพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง 1) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ)    (เอกสารทีอ้่างถึง 2)        โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ในโรงพยาบาล
ที่แพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น    (เอกสารทีอ้่างถึง 3)   
 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558  ได้พิจารณาข้อมูลการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาล 
ที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ายแล้ว  และเสนอคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  มีมติในการด าเนินการในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ดังนี้ 

1. ในปี 2558  การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  
นอกจากจะพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี
แล้ว  จะพิจารณาข้อมูลสภาพความเป็นจริงของโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่องจ านวนคนไข้ตามความเป็นจริง ทั้งที่ 
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เป็นคนไทยและแรงงานต่างชาติที่โรงพยาบาลรับไว้ดูแลรักษาทั้งหมด  ( รวมเตียงเสริม )  โดยเฉพาะโรงพยาบาล 
ในเขตอุตสาหกรรมและตามเขตแนวชายแดนที่มจี านวนคนไขม้ากเหมาะส าหรับการเพ่ิมพูนทักษะด้วย รวมถึง
พิจารณาจากความมุ่งม่ัน ตั้งใจของโรงพยาบาลและแพทย์พ่ีเลี้ยงในการดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และการพัฒนา
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา การพัฒนาสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ด้วย  ดังนั้นหากโรงพยาบาลมีความประสงค์ขออนุมัติรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเกินกว่าศักยภาพสูงสุดที่ค านวณได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ   จะอนุมัติรับรองให้รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ตามจ านวนที่ประสงค์  โดยหาก
โรงพยาบาลนั้นมีแพทย์เฉพาะทางในบางสาขาไม่เพียงพอต้องพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ใกล้เคียงทีม่ีแพทย์เฉพาะทางสาขานั้นๆ  รองรับ   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่โรงพยาบาลในการบริหาร 
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา 

   ส าหรับโรงพยาบาลที่ขอรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ      
เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพ่ิมข้ึนและประสงค์ขอรับแพทย์เพ่ิม   
ก็อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์เพิ่มได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้วโดยไม่ต้องท าเรื่องเสนอขอ
อนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก  และแจ้งแพทยสภาเพ่ือรับทราบข้อมูล 

2. ได้ปรับการด าเนินงานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด   โดยจะด าเนินการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะให้กับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของโรงพยาบาล 
ที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ในวันศุกร์ที่  24 เมษายน 2558 (เอกสารทีอ้่างถึง 4)  

3. ในปี 2558 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3.1  จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะให้ครบตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดตลอด 
12 เดือน ในโรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก  37 แห่ง ซึ่งแพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ    และปีต่อๆ  ไปต้องพยายามจัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่แพทยสภารับรองจัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะอยู่ในโรงพยาบาลของตนเองให้ครบ 12 เดือนตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดเช่นกัน   
      3.2 จัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองแห่งละไม่น้อยกว่า  
8 ต าแหน่ง  เพ่ือให้สถาบันปฏิบัติงานฯ สามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ได้ทักษะครบถ้วน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานแพทย์ 
เพ่ิมพูนทักษะเป็นหลัก  มิใช่เพียงใหป้ฏิบัติงานบริการผู้ป่วยเท่านั้น   ทั้งนีข้อให้แพทย์พี่เลี้ยงดูแลสอนหัตถการ
ตามท่ีสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในแต่ละพ้ืนที่เห็นว่าจ าเป็นและถือเป็นหน้าที่   เพ่ือสามารถปฏิบัติทักษะ 
ได้อย่างมคีุณภาพและมีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะก่อนไป
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 
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เกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 อายุรศาสตร์  3 เดือน  โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน    

 ศัลยศาสตร์  รวมกับ ออร์โธปิดิกส์   3  เดือน    

 กุมารเวชศาสตร์  2  เดือน   

 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   2  เดือน    

 วิชาเลือก  2 เดือน     
3.3 สืบเนื่องจากการให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิกแก่บัณฑิตแพทย์ 

จบใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกจึงไม่ให้จัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในช่วง 2 เดือนแรก  
ของการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ส าหรับเรื่องการขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนขอให้จัดสรร
แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ 3  มาปฏิบัติงานแทน    

3.4 ในกรณีที่โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ขั้นวิกฤติ  กระทรวง 
สาธารณสุขไม่สามารถจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง 2 เดือนแรกตามข้อ 3.3  หาก
จ าเป็นต้องจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานช่วง 2 เดือนแรก ขอให้จัดสรรเฉพาะแพทย์ใช้ทุนจากโครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) เท่านั้น 

3.5 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบัน 
ปฏิบัติงาน  ต้องมีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการ 
ปัญหาต่างๆ  และแนวทางการแก้ไขด้วย   นอกจากนี้มอบให้นายแพทย์ชัชวาล  สมพีร์วงศ์ ผู้แทนผู้อ านวยการ 
ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เป็นผู้ประสานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพ่ือส่งผู้แทนร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลในสังกัดที่แพทยสภารับรอง
ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะทุกเครือข่าย เพ่ือทราบปัญหา
ต่างๆ และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  

3.6 ในกรณีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองบางแห่งมีศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
จ านวนมากแต่ไม่สามารถจัดหาที่พักให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาที่พักภายในพื้นที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เพ่ือให้สามารถรับแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะได้เต็มตามศักยภาพสูงสุด 
       3.7  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)  
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  4. รับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ทีอ่นุมัตปิระจ าปี พ.ศ.2558  (เอกสารทีอ้่างถึง 3)   
 

อนึ่ง    แพทยสภาได้ท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดของท่านที่ได้รับการ 
รับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะปี 2558 ให้รับทราบรายละเอียดในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทาง 
ที่ก าหนดไว้ในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ) คู่มือใช้ใน
การด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว ตามหนังสือที่ พส 012/ว.259  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558    
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์) 
เลขาธิการแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คุณศศิพร ภาสบุตร โทร. 08 9693 7909    
 


