
  

การดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.2561  
 

เรียน   แพทยผูดูแลโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  และเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายใหประสาน 

         การดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  กับแพทยสภา 
        

 เมื่อทานไดรับจดหมายแจงการดําเนินการโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  และเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง

ดําเนินการโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะแลว   

ขอใหทานไดโปรดศึกษา โครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตาม

โครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) คูมือใชในการดําเนินการโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะประจําป 

พ.ศ.2561 โดยละเอียด เพื่อรับทราบขอมูลในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินการโครงการเพิ่มพูน

ทักษะฯ ไดถูกตอง   ท้ังนี้แพทยสภาขอชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการท่ีสําคัญใหทราบโดยสังเขป  ดังนี้ 

1. สงเงินคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันฯ   ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พค. 2561 

• สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีเคยไดรับการรับรอง 1,000 บาท 

• สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีไดรับการรับรองใหม 5,000 บาท 

โอนเขาบัญชีออมทรัพย   ชื่อบัญชีแพทยสภา  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากดั (มหาชน)   

สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข เลขบัญชี 340–2–01174–4 พรอมสงสําเนาการโอนเงินทางอีเมล 

doodee1964@hotmail.com หรือสงทางไปรษณียมายัง คุณศศิพร ภาสบุตร สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซอยบําราศนราดูร  

ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000   

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  หนา  32 

2. หนวยงานตนสังกัดของสถาบันฯ  จะเปนผูดําเนินการจัดสรรแพทยชดใชทุนไปปฏิบัติงาน 

เพิ่มพูนทักษะโดยไมเกินจํานวนท่ีแพทยสภาอนุมัติในป พ.ศ.2561 หลังจากสถาบันฯ ของทานไดรับ

จัดสรรแพทยเพิ่มพูนทักษะจากหนวยงานตนสังกัดแลว หากสถาบันฯ ของทานมีศักยภาพในการรับ

แพทยเพิ่มพูนทักษะเหลือ   และมีความประสงคจะรับแพทยเขาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติมให

ครบตามจํานวนท่ีแพทยสภาอนุมัติ    สามารถรับไดโดยใหตรวจสอบคุณสมบัติของแพทยท่ีจะรับให

เปนไปตามคุณสมบัติของแพทยท่ีเขาโครงการฯ   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ หนา 80 – 83    

อยางไรก็ตามหากแพทยสภาตรวจสอบพบวาแพทยท่ีเขาปฏิบัติงานมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑฯ

แพทยสภาจะไมออกประกาศนียบัตรฯ ให    ท้ังนี้ขอใหทานกรอกขอมูลของแพทยท่ีเขาโครงการฯ 

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  

หนา 31 ขอ 8 
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3. ขอใหสถาบันฯ ของทานแจงหลักเกณฑตางๆ ของโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   

(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  คูมือใชในการดําเนินการ

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งมีการปรับแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดบาง

ประการใหแพทยที่เขาโครงการฯ  รับทราบในวันที่แพทยมารายงานตัวจะไดปฏิบัตตินไดถูกตอง  

4. สําหรับหัตถการของแพทยเพิ่มพูนทักษะ และบันทึกการปฏิบัติงานแพทยเพิ่มพูนทักษะ  

ปจจุบันแพทยสภาไดจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลหัตถการของแพทยเพิ่มพูนทักษะ และบันทึกการ

ปฏิบัติงานแพทยเพิ่มพูนทักษะเปนระบบออนไลน (TMC e-logbook)  โดยใหแพทยเพิ่มพูนทักษะ

ติดตามประกาศและวิธีการใชงานของระบบไดท่ี  www.tmc.or.th  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ หนา 52   ขอใหแจงแพทยท่ีเขาโครงการเพิ่มพูนทักษะในป พ.ศ.

2561 กรอกขอมูลการปฏิบัติงานของตนเองในแตละสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนตอตัวแพทย 

ทําใหทราบวาไดทําหัตถการใดบางแลว  จํานวนมากนอยเพียงใดและมีพัฒนาการอยางไร   จะเปน

ขอมูลใหแพทยทราบวาตนเองมีความถนัดในสาขาวิชาใดเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเรียนตอแพทย

ประจําบานในอนาคต   

5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ และ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา  ไดมีการ

เพ่ิมเติมรายละเอียด ซึ่งจะใชประเมินแพทยที่เขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.2561 

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2561  ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  

หนา 44–50  และ  65–70  เมื่อทานไดรับเอกสารดังกลาวแลวขอใหศึกษารายละเอียดดังกลาวดวย 

และนําเสนอแพทยผูประเมินการปฏิบัติงานศึกษารายละเอียดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  

และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  เพื่อทําความเขาใจกอนท่ีจะประเมินแพทยท่ีปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะ   

ทั้งนี้ขอใหทานช้ีแจงแพทยที่ปฏิบัตงิานเพ่ิมพูนทักษะไดรับทราบรายละเอียดดังกลาวดวย 

กรณีท่ีสถาบันฯ ของทานตองจัดสงแพทยไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีโรงพยาบาลชุมชน

ขอใหทานชี้แจงโรงพยาบาลชุมชนดังกลาวใหดาวนโหลดแบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย 

จาก www.tmc.or.th เขาหัวฝกอบรมและสอบขอโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะประจําป พ.ศ.2561 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  หนา 44–50 และ 65–70  และแจงใหโรงพยาบาลชุมชนจัดสง

แบบประเมินฯ กลับคืนสถาบันฯ ของทานทันทีหลังจากประเมินแพทยเพิ่มพูนทักษะเสร็จส้ินแลว   ให

ทานนําขอมูลดังกลาวสรุปรวมกับขอมูลการประเมินในสถาบันฯ ของทาน  (ซึ่งแพทยที่เขาโครงการ

แพทยเพ่ิมพูนทักษะป 2560 จะปฏิบตัิงานครบใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)    โดยขอใหทาน

ลงขอมูลการประเมินทางระเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

http://www.tmc.or.th/
http://www.tmc.or.th/
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สงมายังสํานักงานฯ  และโปรดเก็บฉบับจริงไวที่หนวยงานของทานใหครบทุกสาขาวิชาที่แพทย

ปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนหลักฐานของแพทยแตละบุคคล   โดยขอใหเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวา 5 ป  จึงทําลายได 

6. เมื่อแพทยท่ีเขาโครงการฯ ป 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ไดรับการ 

ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบถวนตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนดแลว ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม

ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ  เฉพาะแพทยท่ีผานการประเมินผลเทานั้น  ทานละ 

300 บาท  และรวบรวมคาธรรมเนียมดังกลาว สงสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา    ดําเนินการ

เชนเดียวกับการสงคาธรรมเนียมการรับรองสถาบันฯ    ตามขอ 1  

 

ในป 2560  ผลการปฏิบตัิงานของแพทยที่เขาโครงการฯ ทุกคนใหจัดสงแพทยสภาดังนี้   

1. แพทยที่ผานการประเมิน ใหสงสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ   

โดยขอใหทานลงขอมูลสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   ใหแพทยผูถูกประเมินลงช่ือรับทราบผลการประเมินใน 

พท.3/1.1  และ พท.3/1.2   แบบประเมินฉบับจริงใหเก็บไวที่โรงพยาบาลของทาน   ไมตองสงให

แพทยสภา   และโปรดเก็บฉบับจริงไวที่หนวยงานของทานใหครบทุกสาขาวิชาที่แพทยปฏิบัติงาน      

เพ่ือเปนหลักฐานของแพทยแตละบุคคล โดยขอใหเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป   

จึงทําลายได     

2. แพทยทีไ่มผานการประเมิน  หรือแพทยที่ปฏิบัติงานไมครบทุกสาขา  ใหสง 

แบบประเมินการปฏิบัตงิานฯ พท.3/1.1  พท.3/1.2  พท.3/2.1 (ใหแพทยผูถูกประเมินลงช่ือ

รับทราบผลการประเมินดวย) พท.3/2.2 ฉบับจริงใหแพทยสภาทางไปรษณียเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 

  

แพทยสภา จะดําเนินการตรวจสอบแบบประเมินดังกลาวนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ   

และแพทยสภา  เพื่ออนุมัติจัดทําประกาศนียบัตรฯ  ใหแกแพทยผูผานการประเมินซึ่งจะแลวเสร็จใน

เดือนพฤศจิกายน 2561 พรอมออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ  สงไปยังสถาบันฯ 

ของทาน  ขอใหสถาบันฯ ของทานแจงแพทยใหทราบวาตองมาขอรับประกาศนียบัตรฯ และใบเสร็จฯ 

ท่ีสถาบันของทานในเดือนพฤศจิกายน 2561 เปนตนไป ประกาศนียบัตรฯ จะใชเปนหลักฐาน

ประกอบการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

7. กรณีท่ีแพทยทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  หรือมีความประสงคขอแปลประกาศนียบัตรฯ  

เปนภาษาอังกฤษ  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  หนา 72 – 78 
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8. สําหรับแพทยท่ีไมผานการประเมินยังไมตองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ             

เมื่อแพทยปฏิบัติงานเพิ่มเติมท่ีสถาบันปฏิบัติงานฯ ของทาน  และผานการประเมินแลวใหดําเนินการ

เชนเดียวกันกับแพทยท่ีผานการประเมิน  

9. การขออนุมัติรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจําป พ.ศ.2562 ให 

กรอกขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2561  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการฯ  หนา 23 – 42 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  จะเปนพระคุณย่ิง  

 

ขอแสดงความนับถือ 

นางศศิพร  ภาสบุตร 

ผูประสานงานโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

 

 

 

เมื่อไดรับจดหมายแจงการดําเนินการแลว  

และอานอยางละเอียดแลว  หากมีขอสงสัย   

โปรดตดิตอคุณศศิพร ภาสบุตร 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิม่เติม 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

E-Mail  doodee1964@hotmail.com 
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