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คํานํา 
 

 โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  

ไดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตาม

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ มีการเปลี่ยนผูบริหาร/ผูดําเนินการคอนขางบอยบางครั้งทําใหเกิดปญหาการ

ประสานงานในการดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ ทําใหไมสามารถสงตอขอมูลตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ และ

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือขาย มีความตระหนักใน

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและพยายามแกไขระบบใหเอ้ือตอการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดพัฒนา

รูปแบบการดําเนินงานและไดสรุปแนวทางการดําเนินงานท้ังหมดเปนคูมือใหผูเก่ียวของทุกระดับไดนําไปใช

อางอิงพรอมปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป โดยเนื้อหาของคูมือนี้จะใหความสําคัญกับ

ผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ ไดทราบแนวทางการดําเนินงานข้ันตอนการ

ดําเนินการ และแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการดําเนินการ  

 ขอขอบพระคุณ  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะและคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือขาย 

ทุกทานท่ีไดรวมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) เพ่ือใหเปนรูปแบบท่ีงาย สะดวก และเหมาะสมกับบริบทของ

ผูเก่ียวของทุกระดับสามารถนําไปใชในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 

 

     แพทยหญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร 

                      ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 

                   การเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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นิยาม 
 

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ  หมายถึง   แพทยผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอบังคับของแพทยสภา  และแพทยสภาประกาศรับเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะ   

สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ หมายถึง  โรงพยาบาลท่ีแพทยสภาประกาศรับรองใหเปนสถาบันหลัก

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ หมายถึง โรงพยาบาลท่ีผานเกณฑการพิจารณารับรองเพ่ือเปนสถาบัน

หลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงแพทยสภาประกาศใหการรับรอง 

สถาบันปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ เวชศาสตรครอบครัว หรือ เวชศาสตรชุมชน หมายถึง  

โรงพยาบาลชุมชน  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของ

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ  ตามเกณฑการพิจารณาเพ่ือเปนสถาบันปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ  เวชศาสตร

ครอบครัว หรือ เวชศาสตรชุมชน  ภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

คณะอนุกรรมการ  หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะ   และคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  10 เครือขาย  

แตงตั้งโดยคณะกรรมการแพทยสภา 
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ขอบังคับแพทยสภา 

วาดวยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ  

พ.ศ.๒๕๕๑   

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

 
 ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภา  วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘  นั้น บัดนี้เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ

ดังกลาวใหเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งข้ึน 
  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓)(ฎ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 

๒๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับแพทยสภา วา

ดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑” 
 

  ขอ ๒ ใหยกเลิกขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธี พิจารณาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับและระเบียบอ่ืนในสวนท่ีมีไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดแยงกับ

ขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

  ขอ  ๔  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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  ขอ  ๕  ในขอบังคับนี้ 

        “โครงการเพ่ิมพูนทักษะ” หมายถึง โครงการท่ีคณะกรรมการแพทยสภากําหนด

แนวทางหลักเกณฑการหมุนเวียนการปฏิบัติงานและครอบคลุมท้ังเนื้อหาของการปฏิบัติงานในการเพ่ิมพูน

ทักษะของแพทย 

  “สถาบันท่ีปฏิบัติงาน” หมายถึง สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลท่ีใชเปนสถานท่ี

ปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงรับรองโดยแพทยสภา 

   “แพทย” หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามท่ีแพทยสภารับรอง 

   “ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตาม

เกณฑของแพทยสภา ซ่ึงแพทยสภาออกใหแพทยท่ีผานการประเมินตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
 

   ขอ  ๖  ใหคณะกรรมการแพทยสภากําหนดหลักเกณฑและเกณฑมาตรฐาน โดยทําเปน

ประกาศของแพทยสภา  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

        (๑)  คุณสมบัติแพทยผูเขารวมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

        (๒)  คุณสมบัติสถาบันท่ีปฏิบัติงาน 

        (๓)  หลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย 

       (๔)  วิธีการคัดเลือก (Matching) 

        (๕)  วิธีการประเมิน และเกณฑตัดสิน 
 

  ขอ  ๗  ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการในการรับสมัคร   

ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทยผูเขารวมโครงการเพ่ิมพูนทักษะ และการคัดเลือก 
  

หมวด ๑ 

รับรองสถาบัน 

  ขอ  ๘  ใหสถาบันท่ีประสงคจะรับแพทยไปปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ  เสนอ

ขอมูลรายละเอียดมาตรฐานสถาบันเพ่ือขอรับรองเปนสถาบันท่ีปฏิบัติงานตอเลขาธิการแพทยสภา เพ่ือให

คณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึน พิจารณาตามเกณฑมาตรฐานท่ีคณะกรรมการแพทยสภากําหนด ตามขอ ๖ (๒) 
 

 ขอ  ๙  คณะกรรมการแพทยสภา  อาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินสถาบันท่ี

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานขอ ๖ (๒) ตามการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูน

ทักษะแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ และรายงานปญหาอุปสรรคตอเลขาธิการแพทยสภา เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการแพทยสภาตัดสินชี้ขาดโดยอาจใหความเห็นเบื้องตนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

       (๑)  ผานการประเมินและรับรองโควตาสูงสุดของจํานวนแพทย 

       (๒)  ไมเขาหลักเกณฑตามท่ีกําหนดในขอ ๖ (๒) 
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หมวด ๒ 

รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดสงแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

แพทยผูเขาสูโครงการเพ่ิมพูนทักษะใหแกสถาบันท่ีปฏิบัติงาน  และใหสถาบันท่ีปฏิบัติงานสงแบบประเมินกลับ

ตามกําหนดเวลาท่ีสํานักงานเลขาธิการแพทยสภากําหนด 
 

  ขอ ๑๑ ใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบผลการประเมินตามแบบในขอ ๑๐ และ

พิจารณาสรุปผลผูผานการประเมินและไมผานการประเมินตามหลักเกณฑในขอ ๖ (๕)  เสนอตอเลขาธิการ

แพทยสภาเพ่ือทราบ 
 

  ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการแพทยสภารายงานสรุปผลผูผานการประเมินตาม ขอ ๑๑   แจง

คณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือทราบ 
 

  ขอ ๑๓  ใหนายกแพทยสภาออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับแพทยสภาแกผูผานการ

ประเมิน 
 

หมวด ๓ 

การเงิน 

  ขอ ๑๔  ใหแพทยผูขอรวมโครงการเพ่ิมพูนทักษะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายในการ

สมัครและการประเมินและการออกประกาศนียบัตรตามขอบังคับวาดวยอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ 
 

  ขอ ๑๕  ใหสถาบันท่ีปฏิบัติงาน เปนผูรับผิดชอบในคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและ

การตรวจเยี่ยมและครอบคลุมถึงคาใชจาย  เบี้ยเลี้ยง  คาเดินทางดวย 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

(นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา) 

นายกแพทยสภา 
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วัตถุประสงคโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

 เนื่องจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ซ่ึงมีสถาบันผลิตแพทยทุกแหงเปนสมาชิกได

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทยของประเทศ  

โดยถือเปนภาระหนาท่ีของสถาบันผลิตแพทยทุกแหงจะตองรวมกันรับผิดชอบ จึงมีความเห็นวานาจะมีการ

จัดทํารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทยของประเทศ โดยมีแพทยสภาเปน

แกนกลางและไดเสนอแนวทางการแกปญหาโดยจัดใหแพทยท่ีจบใหมไดรับการเพ่ิมพูนทักษะในขณะ

ปฏิบัติงานชดใชทุนปท่ี 1 ในโรงพยาบาลสวนภูมิภาคท่ีมีแพทยรุนพ่ีเปนพ่ีเลี้ยง และโรงพยาบาลดังกลาวจะตอง

มีระบบการใหบริการท่ีเอ้ือตอการใหความรูแกแพทยใชทุนไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดการดําเนินการ

ดังกลาวสามารถเชื่อมโยงกับการจัดสรรแพทยใชทุนไปยังโรงพยาบาลตางๆ โดยหากโรงพยาบาลใดไมได

มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดอาจจะไมไดรับแพทยใชทุนไปปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนผลทําใหสถานบริการทาง

การแพทยสวนภูมิภาคมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดเกิดการแขงขัน

ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแกผูปวย และมีการจัดสวัสดิการทางการแพทยตางๆ ดีข้ึน 

 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยจึงไดเสนอ “รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ

ทางการแพทยของประเทศ” โดยจัดใหมีโครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุนปท่ี 1 ตอคณะกรรมการ           

แพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งท่ี 9/2535 วันท่ี 10 กันยายน 2535 เพ่ือพิจารณา 

แนวทางการดําเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงคหลักของโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูใหบริการทางการแพทยและสถานบริการทางการแพทย 

2. เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนแพทยและสงเสริมการกระจายแพทยในสวนภูมิภาค 

3. เห็นควรใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานใชทุน 1 ป  ตามโครงการดังกลาวเปนพ้ืนฐานของ 

    การฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือสาขาเวชศาสตรครอบครัวเทียบเทา     

    ระดับปท่ี 1 

คณะกรรมการแพทยสภาไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติดังนี้ 

1. รับหลักการใหมีการจัดทําโครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุนปท่ี 1 เพ่ือสนับสนุน  

“รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทยของประเทศ”    

2. เห็นควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทาง  

    การแพทยของประเทศ เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว 

3. ใหพิจารณาจัดทํารายละเอียดของโครงการดังกลาว โดยใหสามารถบังคับใชตั้งแต 

    วันท่ี 1 เมษายน 2537 เปนตนไป 
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การจัดตั้งโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

คําสั่งแพทยสภา 

 คณะกรรมการแพทยสภา  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2536 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 ไดมีมติแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนปท่ี 1 และในการ

ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งท่ี 5/2540 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2540 ใหเปลี่ยนชื่อเปน คณะอนุกรรมการ

พิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือดําเนินการจัดทํารูปแบบการพัฒนา

คุณภาพของระบบบริการทางการแพทยของประเทศ 

 โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะจึงไดเริ่มดําเนินการโดยความสมัครใจและตามความพรอมโรงพยาบาลท่ี

เปนสถาบันปฏิบัติ งานในป  2537 และดํ า เนินการอย าง เต็มรูปแบบตั้ งแตป  2538 เปนตนมา  

ในป 2553   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะได

ปรับแกไขชื่อโครงการ  และรายละเอียดในสาระสําคัญของโครงการเพ่ิมพูนทักษะใหเหมาะสมกับสภาพการณ

ปจจุบัน 

โครงสราง 

แผนภูมิแสดงสายบังคับบัญชา / กํากับดูแล / ประสานงานการดําเนนิการ 

ตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  แพทยสภา 
(หนา 8) 

สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 
2  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนนุ 

การเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ 
(หนา 8) 

 4  หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร 

แพทยชดใชทุน 
(หนา 14) 

โรงพยาบาลในสังกัดหนวยงานท่ีไดรับจัดสรร

แพทยชดใชทุน 

 

 

3  คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมิน

สถาบันปฏิบัติงานฯ 
(หนา 9) 
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1. แพทยสภา 

หนาท่ีของแพทยสภาท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 หมวด 1 มาตรา 8 มี

ดังนี้  

1.1 รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันการแพทย รวมท้ัง  

รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทยท่ีทําการฝกอบรม 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

- รับรองโรงพยาบาลท่ีใชเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และรับรองศักยภาพสูงสุดใน 

การรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป 

1.2 ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 

- ออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

1. แพทยหญิงประสบศรี   อ้ึงถาวร      ประธานคณะอนุกรรมการ 

2. นายแพทยสุวัฒน  เลิศสุขประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการ 

3. คณบดีคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

4. คณบดีคณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

5. คณบดีคณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือผูแทน                       อนุกรรมการ 

6. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูแทน                       อนุกรรมการ 

7. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน                       อนุกรรมการ 

8. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

9. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

10. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

11. คณบดีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผูแทน                       อนุกรรมการ 

12. ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

13. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผูแทน                       อนุกรรมการ 

14. เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย                     อนุกรรมการ 

15. เจากรมแพทยทหารบก  หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

16. เจากรมแพทยทหารเรือ  หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

17. เจากรมแพทยทหารอากาศ หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

18. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

     (กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)  หรือผูแทน 

19. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลท่ัวไป  หรือผูแทน 

                    อนุกรรมการ 

                

                    อนุกรรมการ 
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20. ประธานชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  หรือผูแทน                     อนุกรรมการ 

21. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท       หรือผูแทน      อนุกรรมการ 

22. นายแพทยวิรัติ  พาณิชยพงษ                    อนุกรรมการ 

23. แพทยหญิงชัญวลี  ศรีสุโข                       อนุกรรมการ 

24. นายแพทยจิตตินัดด  หะวานนท  อนุกรรมการและเลขานุการ 

25. นางศศิพร  ภาสบุตร                ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

1. พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) ประสานงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะใหแกแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ โดยใหแพทยไดมีโอกาสเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถและทักษะในดานเวชปฏิบัติท่ัวไปใหมากข้ึน 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยท่ีเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ 

กําหนดเกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

3. พิจารณาขอมูลโรงพยาบาลตางๆ เพ่ือรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะพรอมท้ังกําหนด

ศักยภาพสูงสุดท่ีสามารถรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงาน 

4. ใหคําแนะนําและสนับสนุนทางวิชาการ  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ

แพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   สามารถดําเนินการเสนอรายนามคณะอนุกรรมการ

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท้ัง  10 เครือขาย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

แพทยสภาแตงตั้ง 

 

3. คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือขาย 

 เครือขายท่ี 1 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลพยาบาล เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถาบันปฏิบัติงานฯ  พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดตอไปนี ้

จังหวัดนครปฐม, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ, จังหวัดเพชรบุรี,  

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล         ประธานอนุกรรมการ 

2 . ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    ศิริราชพยาบาล อีก 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข                         อนุกรรมการ 

4.  ผูแทนแพทยสภา อยางนอย 2 ทาน 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล      

                 อนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

    



10 
 

 เครือขายท่ี 2 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ 

ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้  

จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแกว, จังหวัด

ตราด และจังหวัดสมุทรปราการ    

 

 

  

  

     

  

 

เครือขายท่ี 3 คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอางทอง, จังหวัดสิงหบุรี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนครราชสีมา,  

จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดอุทัยธานี     

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายท่ี 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดตอไปนี ้

จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดลําปาง, จังหวัดแพร, จังหวัดนาน, จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดลําพูน และ

จังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

  

 

 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีก 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

                 อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี          ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    โรงพยาบาลรามาธิบดี อีก 2 ทาน 

                  อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข                         อนุกรรมการ 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี    

                 อนุกรรมการ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม         ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีก 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

                 อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    อนุกรรมการและเลขานุการ 



11 
 

 เครือขายท่ี 5 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน

สถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดตอไปนี้  จังหวัดเลย, 

จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแกน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวลําภู, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดยโสธร, 

จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอํานาจเจริญ, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดกาฬสินธุ,  

จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

  

 เครือขายท่ี 6 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ

ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา, จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, 

จังหวัดตรัง, จังหวัดยะลา, จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

  

 เครือขายท่ี 7 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ

ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้ 

จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย, จังหวัดสุรินทร, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน          ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยขอนแกน  อีก 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                 อนุกรรมการ 

                 อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร          ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีก 2 ทาน 

                   อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                  อนุกรรมการ 

                  อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ี เ ก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อีก 2 ทาน 

                  อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                  อนุกรรมการ 

                  อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือขายท่ี 8 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนผูรับผิดชอบตรวจเยีย่มและ

ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้ 

จังหวัดสุราษฎรธานี, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 
 

 

 เครือขายท่ี 9 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน

สถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดตอไปนี้จังหวัด

กําแพงเพชร,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดอุตรดิตถ,จังหวัดเพชรบูรณ,จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 
 

 เครือขายท่ี 10 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูรับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน

สถาบันปฏิบัติงานฯ พรอมใหการสนับสนุนทางวิชาการแกสถาบันปฏิบัติงานฯเฉพาะในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ในจังหวัดตอไปนี้ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดประจวบคีรีขันธ, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัดชลบุรี, จังหวัด

ปราจีนบุร,ี จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดลําปาง, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัด

อุบลราชธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   1.  ผูอํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   ประธานอนุกรรมการ 

   2.  ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของของวิทยาลัยแพทยศาสตร                     อนุกรรมการ 

         พระมงกุฎเกลา อีก 2 ทาน 

   3.  ผูแทนกรมแพทยทหารบก กรมแพทยทหารเรือ กรมแพทยทหารอากาศ          อนุกรรมการ 

   4.  นายแพทยสุวัฒน  เลิศสุขประเสริฐ              อนุกรรมการ

        (รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย 

        ตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

   5.  เจาหนาท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา     อนุกรรมการและเลขานุการ

  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ประธานอนุกรรมการ 

2.ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีก 2 ทาน 

             อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

             อนุกรรมการ 

             อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร           ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนภาควิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของของคณะแพทยศาสตร 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร  อีก 2 ทาน 

                   อนุกรรมการ 

3.  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

4.  ผูแทนแพทยสภา  อยางนอย 2 ทาน 

                  อนุกรรมการ 

                  อนุกรรมการ 

5.  เจาหนาท่ีจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ีคณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือขาย 

1. การประเมินผล 

  มีการประเมินผลอยางเปนระบบ เนนการประเมินเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน และ

สามารถพัฒนาไปสูระบบการประกันคุณภาพของสถาบันปฏิบัติงานฯ ตอไปในอนาคต ท้ังนี้  

โดยพิจารณาจากการประเมินโครงการในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการโครงการฯ 

2. ประเมินการดําเนินโครงการฯ 

3. ประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

4. ประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีเขารวมโครงการฯ 

2.  การประเมินการบริหารจัดการโครงการฯ ประเมินดานตอไปนี้ 

1. กลไกควบคุมการบริหารจัดการ 

2. การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 

3. ความรวมมือและประสานงานระหวางแพทยสภาและสถาบันปฏิบัติงานฯ 

4. การประชาสัมพันธโครงการฯ 

3.  การประเมินการดําเนินโครงการฯ มีสิ่งท่ีตองประเมินคือ 

1. กลไกควบคุมมาตรฐานโครงการฯ   

2. การดําเนินโครงการฯ  ตามวัตถุประสงค และคูมือประกอบโครงการฯ 

3. การกําหนดประสบการณการฝกทักษะใหสอดคลองวัตถุประสงค 

4. การกําหนดขอบขายสื่อการเรียนรู 

5. การกําหนดสวัสดิการข้ันต่ํา 

6. การประเมินผล 

4.  การประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานฯ ประเมินดานตาง ๆ คือ 

1. คุณสมบัติความสมัครใจตลอดจนความพรอมตามท่ีโครงการฯ  กําหนดไว 

2. การจัดประสบการณการเรียนรู 

3. สื่อการเรียนรู 

4. คุณภาพของเวชระเบียน 

5. เจตคติและความพรอมของแพทยท่ีปรึกษา 

6. เครื่องมืออุปกรณการแพทย 

7. สวัสดิการ 

8. การประเมินผล 

5.  ประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

1. ทราบวัตถุประสงค 

2. ประเมินความพึงพอใจ  และประเมินความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรู 
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3. ประเมินทักษะดานตาง ๆ 

- Self – evaluation quality & quantity ของทักษะดานตาง ๆ 

- ประเมินจากแพทยท่ีปรึกษา 

4. หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุน 

 คณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรแพทยชดใชทุนใหกับหนวยงานตางๆ 

ท่ีมีความประสงคขอรับแพทยชดใชทุน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑวาหนวยงานใดควรไดรับแพทยชดใช

ทุนจํานวนเทาใด และแจงนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 6 ทุกสถาบันทราบวามีหนวยงานใดบางท่ีมีความประสงค

รับแพทยชดใชทุนและรับจํานวนเทาใด เพ่ือใหนักศึกษาแพทยฯ เลือกหนวยงานตนสังกัดท่ีจะไป

ปฏิบัติงานชดใชทุนตามหลักเกณฑของคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯ เม่ือนักศึกษาแพทยชั้นป

ท่ี 6 เลือกหนวยงานฯ แลวคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯ จะสงรายชื่อนักศึกษาแพทยฯ ไปยัง

หนวยงานฯ ท่ีนักศึกษาแพทยฯ เลือก    หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุนจะดําเนินการคัดเลือก

นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 6 และแจงผลกลับไปยังคณะกรรมการจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯ เพ่ือแจงให

นักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 6 ทราบผลการคัดเลือก  และติดตอประสานการเขาปฏิบัติงานชดใชทุน และเขา

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตอไป 

 

รายช่ือหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุน ป พ.ศ.2561 

1. คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

5. คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6. คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล 

7. คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

10. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

- ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ จังหวัดนนทบุรี 

12. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

13. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14. สํานักวิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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15. คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

16. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

17. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

18. สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

19. สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

20. กระทรวงกลาโหม  

- กองบัญชาการกองทัพไทย 

- กองทัพบก 

- กองทัพเรือ 

- กองทัพอากาศ 

21. สภากาชาดไทย 

- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

- สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 

- ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

- สถานเสาวภา  

- ศูนยวิจัยโรคเอดส 

22. วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  

23. สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 

24. กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

25. โรงพยาบาลตํารวจ 

26. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ม.มหิดล 

27. กระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค) 

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมิภาค และปริมณฑล 

การดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ  ของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุน 

1. หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุนท่ีมีโรงพยาบาลสวนภูมิภาคและปริมณฑลท่ีแพทยสภารับรอง

เปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

- โรงพยาบาลในสังกัดของหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะจะประสานการดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะฯ กับแพทยสภา เรื่องการ

ขออนุมัติรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ / การรับรองและการขอเพ่ิมศักยภาพ

สูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ / การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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- สําหรับการจัดสรรแพทยใชทุนปท่ี 1 ไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะยังโรงพยาบาลในสังกัดท่ี

ไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เปนไปตามระบบของหนวยงานตางๆ   

โดยตองไมเกินศักยภาพสูงสุดท่ีแพทยสภารับรอง พรอมท้ังแจงรายละเอียดของการเขา

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะใหแพทยใชทุนปท่ี 1 ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

2. หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุนท่ีไมมีโรงพยาบาลสวนภูมิภาคและปริมณฑลท่ีแพทยสภา

รับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

- หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุนท่ีไมมีโรงพยาบาลสวนภูมิภาคและปริมณฑลท่ี 

แพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ใหประสานการจัดสงแพทยไป

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ กับหนวยงานตนสังกัดอ่ืนท่ีมีโรงพยาบาลสวนภูมิภาคและปริมณฑล

ท่ีแพทยสภารับรอง โดยตองไมเกินศักยภาพสูงสุดท่ีแพทยสภารับรอง  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
 

เพ่ือใหแพทยใชทุนปท่ี 1 ไดพัฒนาในดานตางๆ เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานแลวแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1. สามารถประมวลความรูมาใชในการรักษาผูปวยฉุกเฉิน และโรคท่ีพบบอยตามเกณฑ

มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษาผูปวยแบบองครวม มีคุณภาพใน

ลักษณะของแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 

2. สามารถทําหัตถการท่ีจําเปน และพบบอยในเวชปฏิบัติท่ัวไปตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

3. สามารถสื่อสารกับผูปวย  ญาติ และผูรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถเขียนบันทึกทางการแพทยได 

5. มีจริยธรรมของวิชาชีพ 

6. สามารถอยูในสังคมอยางเปนสุข 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

1. สาขาอายุรศาสตร      3  เดือน 

2. สาขาศัลยศาสตร       2  เดือน 

3. สาขาออรโธปดิกส      1  เดือน 

4. สาขากุมารเวชศาสตร      2  เดือน 

5. สาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา     2  เดือน 

6. วิชาเลือก       2  เดือน 

           โดยจัดใหแพทยไดปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน 1 เดือน ตามความเหมาะสม 

           ของแตละสถาบัน 

 

ท้ังนี้ควรจัดใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะอยูปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด 1 ป ไมควรจัดสงแพทย 

ไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนกอนใน 2 เดือนแรกของการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
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เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

โรงพยาบาลท่ีเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  หรือโรงพยาบาลท่ีขอ

อนุมัติเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแหงใหมตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการพิจารณารับรอง

โรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  และเกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลใน

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป ดังนี้ 

1. คุณสมบัติสําหรับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 เปนโรงพยาบาลท่ีมีความมุงม่ัน ตั้งใจอาสาสมัครเขาเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  โดยมี 

ความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

  ดานบริการ 

1. เปนโรงพยาบาลขนาดอยางนอย  120  เตียง  มีการแบงแผนกอยางชัดเจน 

2. มีสาขาวิชาใหการปฏิบัติไดอยางนอย  5 สาขาวิชาหลัก ไดแก สาขาอายุรศาสตร, สาขา  

 ศัลยศาสตร, สาขาออรโธปดิกส, สาขากุมารเวชศาสตร และสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

3. มีแพทยประจําอยางนอย  10 คน 

4. มีผูปวยนอกโดยรวมอยางนอย 300 ราย/วัน 

5. มีระบบเวชระเบียนท่ีสามารถคนได ตลอด 24 ชั่วโมง 

ดานวิชาการ 

1. มีหองสมุดท่ีมีวารสารทางการแพทยครบทุกสาขาวิชาหลัก และมีตําราท่ีจําเปนในทุกสาขา 

2. มีหนังสือหัตถการฉุกเฉินและหัตถการท่ีพบบอยในหองสมุดและหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

3. มีหนังสือทางวิชาการอ่ืนตามความเหมาะสม 

4. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  สามารถสืบคนขอมูลทางการแพทย 

5. สามารถติดตอหองสมุดทางการแพทยเพ่ือหาขอมูลและความรูท่ีตองการได 

 ภายในเวลา 1 สัปดาห 

 ดานสวัสดิการ 

1. มีหองพักท่ีปลอดภัยพอเพียงกับจํานวนแพทยท่ีรับมาปฏิบัติงาน 

ดานการเปนท่ีปรึกษา  (Supervision) 

1. มีคูมือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและของโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

2. มีแพทยพ่ีเลี้ยงชัดเจนในแตละสาขาวิชา 
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2. คุณสมบัติของสาขาวิชา 

1. มีแพทยปฏิบัติงานเฉพาะดาน  ดังนี้  อายุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 2 คน ออรโธปดิกส 1 คน   

    กุมารเวชกรรม 2 คน สูตินรีเวชกรรม 2 คน และวิสัญญีแพทย 1 คน หรือมีแพทยปฏิบัติงาน 

    ในทุกสาขาท่ีกลาวขางตนเปนระยะเวลา 5 ป ข้ึนไป   

หมายเหตุ   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะตระหนักถึงความสําคัญของการมีวิสัญญีแพทยในสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

จึงกําหนดใหมีวิสัญญีแพทย  ใหกําหนดแพทยผูรับผิดชอบวิสัญญี และแจงรายชื่อแพทยทานนั้น 

เนนใหมีการสอนทางดานนี้ดวย ถาไมมีวิสัญญีแพทยเลยใหสงไปปฏิบัติงานหาความรูจากสถาบัน

ปฏิบัติงานฯ อ่ืน  

2. มีเตียงรับผูปวยในสาขาวิชานั้นๆ อยางนอย 30 เตียง และมีผูปวยในท่ีเขารับการรักษาใหมปละ 

 ไมนอยกวา 200 ราย 

3. มีผูปวยนอกมารับบริการอยางนอย  20 ราย/วัน ในสาขาอายุรศาสตร สาขาศัลยศาสตร  

    สาขาออรโธปดิกส สาขากุมารเวชศาสตร และสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

ในกรณีท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนแพทยไมเปนไปตามเกณฑ   

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตาม

โครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

กิจกรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

1. ออกตรวจผูปวยนอกไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้น 

2. ปฏิบัติงานในหองผาตัดไมนอยกวารอยละ 20 ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

3. ดูแลผูปวยในหอผูปวย 

4. เขารับการอบรม และ/หรือ รับการแนะนําการบริหารจัดการสําหรับแพทย เชน การทํางานเปนทีม  

 การเขาสังคม การทํางานรวมกับชุมชน  จริยธรรม  นิติเวช การรับผิดทางกฎหมายของแพทยเปนตน 

5. มีกิจกรรมวิชาการพ้ืนฐาน 

5.1 Admission case conference    1-2 ครั้ง/สัปดาห 

5.2 Supervision ward round     1-2 ครั้ง/สัปดาห 

5.3 Journal club/interesting case/topic reviews  1 ครั้ง/ 4 สัปดาห 

5.4 Review OPD card      1 ครั้ง/ 4 สัปดาห 
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การกําหนดขอบขายการปฏิบัติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
 

1. อยูเวรไมมากกวา 15 วัน / เดือน   หรือตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ใหผูอํานวยการโรงพยาบาล 

    เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตอง 

2. รับผิดชอบดูแลผูปวยใน 

3. ออกตรวจผูปวยนอกพรอมท้ังใหคําแนะนําแกผูปวย 

4. มีแพทยท่ีสามารถใหคําปรึกษาขณะอยูเวร 

5. มีแพทยท่ีปรึกษาควบคุมในการทําหัตถการครั้งแรก  ครั้งตอๆ ไปอยูในดุลยพินิจของแพทยท่ีปรึกษา    

6. มีการระบุแพทยท่ีปรึกษาท่ีจะใหคําปรึกษาในการทํางานอยางชัดเจน 

7. มีการเขียน medical record ประกอบไปดวย admission note ท่ีครอบคลุมแผนการรักษา 

    differential diagnosis, progress note สั้นๆ  และมีความสําคัญครบถวน 

การติดตามประเมินผล 

1. มีเกณฑในการประเมินผลชัดเจน 

2. แจงแกผูถูกประเมินทุกครั้ง หากไมผานการประเมิน 
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เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือเวชศาสตรครอบครัว 

หรือเวชศาสตรชุมชน 

คุณสมบัติสําหรับโรงพยาบาลท่ีจะเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือเวชศาสตร

ครอบครัว  หรือเวชศาสตรชุมชน  ซ่ึงถือเปนโรงพยาบาลเครือขายของโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีไดรับ

การรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

1. เปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดตั้งแต  30 เตียงข้ึนไป 

2. มีผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุข  มีแพทยปฏิบัติงาน 

    เปนแพทยท่ีปรึกษา 

3. มีการใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานรวมท้ังกิจกรรมการแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

4. เปนโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริหารงานภายในท่ีดี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอยาง 

    สมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

5. มีการประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ และตําบลอยูในเกณฑท่ีดี มีการประชุม 

 คณะกรรมการประสานงานอยางสมํ่าเสมอ มีกิจกรรมใหการสนับสนุนการพัฒนาการบริการ 

    ทางการแพทยระดับปฐมภูมิ 

 

หมายเหตุ 

โรงพยาบาลชุมชน  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันปฏิบัติงานของ

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ท่ีแพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ เวชศาสตรครอบครัว หรือ 

เวชศาสตรชุมชนของสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑการพิจารณาเพ่ือ

เปนสถาบันปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ เวชศาสตรครอบครัว หรือ เวชศาสตรชุมชน ภายในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ  โดยไมตองขออนุมัตจิากแพทยสภา   
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สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
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ข้ันตอนการดําเนินการรับรองโรงพยาบาล 

เปนสถาบันหลักปฏิบัตงิานเพ่ิมพูนทักษะประจําป 
 

โรงพยาบาลท่ีเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา  

ดําเนินการดังนี้ 

1. โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา  กรอกขอมูล 

แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา และแบบกรอกขอมูล

สําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  ตามเกณฑฯ และวิธีคํานวณ ดังนี้ 

1.1 เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ    

1.2 เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป              

1.3 วิธีการคํานวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

โดยบันทึกลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

ของทุกป   (เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมจะมีแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเปนตนสังกัดสงไปเรียนตอจบ

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานและกลับมาปฏิบัติงาน ซ่ึงโรงพยาบาลจะทราบขอมูลจํานวนแพทยท่ี

ปฏิบัติงานจริง)     สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดสงขอมูลดังกลาวไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม

และประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในเครือขายท่ีรับผิดชอบดูแลในเดือนสิงหาคมของทุกป 

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือขาย  จะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมิน

โรงพยาบาลตางๆ ประมาณเดือนกันยายน – ธันวาคม  และสรุปผลการดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ  เพ่ือพิจารณาในเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธของปถัดไป 

ขอมูลท่ีโรงพยาบาลทุกแหงสงมานั้น หากพิจารณาขอมูลเบื้องตนแลวไมเปนไปตามเกณฑ ใน ขอ 1.1  

และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจไมดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 

โรงพยาบาลแหงนั้น     

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ จะนํา 

ผลการพิจารณาเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพ่ือรับทราบ และอนุมัติ  และเสนอตอ

คณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือรับทราบและรับรองประมาณเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธของปถัดไป  

และแจง เวียนหนวยงานทุกแห งเ พ่ือเตรียมดํา เนินการจัดสรรแพทย ไปปฏิบัติ งานเ พ่ิมพูนทักษะ 

ในวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป 

3. ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงของ

แพทยสภา พ.ศ.2549 ตั้งแตป พ.ศ.2550 เปนตนไป กําหนดใหโรงพยาบาลท่ีเคยไดรับการรับรองเปนสถาบัน

หลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา หากมีประสงคใหแพทยสภารับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะตอไป  ตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบัน และการตรวจประเมินสถาบัน   

สถาบันละ 1,000 บาท 
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เพ่ือความสะดวกขอใหโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย สาขากระทรวงสาธารณสุข  

เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4 เม่ือโอนแลว ใหสงสําเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและ

สอบฯ   สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ซอยบําราศ

นราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา จะมีหนังสือตอบ

รับพรอมออกใบเสร็จรับเงินสงไปยังโรงพยาบาลของทาน 

โรงพยาบาลชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ท่ียังไมเคยไดรับการรับรอง

เปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ดําเนินการดังนี้ 

1. ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาวาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของตนเองแหงใดมีคุณสมบัติ 

เปนไปตามเกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และเกณฑการ

พิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป ในเบื้องตน   ภายในเดือน

กรกฎาคมของทุกป (เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมจะมีแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเปนตนสังกัดสงไปเรียนตอ  

จบหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานและกลับมาปฏิบัติงาน ซ่ึงโรงพยาบาลจะทราบขอมูลจํานวนแพทย

ท่ีปฏิบัติงานจริง) เม่ือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาโรงพยาบาลแหงใดมีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑดังกลาว ใหกรอกขอมูลในแบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของ

แพทยสภา และแบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ โดยใหทํา

เรื่องเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูพิจารณากอน แลวใหกระทรวงสาธารณสุขสงเรื่องขออนุมัติ

รับรองโรงพยาบาลเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะมายังสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  ภายใน

วันท่ี 31กรกฎาคม ของทุกป  เพ่ือดําเนินการเชนเดียวกับโรงพยาบาลท่ีเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลัก

ในการปฏิบั ติ งานเ พ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา  โดยดาวน โหลดแบบกรอกขอมูลดั งกล าวได ท่ี

เว็บไซต www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

เลือกหัวขอ 

1.1 เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ    

1.2 เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป              

1.3 แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

1.4 แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

1.5 วิธีการคํานวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ    

2. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดสงขอมูลดังกลาวไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในเครือขายท่ีรับผิดชอบดูแล ในเดือนสิงหาคมของทุกป คณะอนุกรรมการ

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือขาย จะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลตางๆ

ประมาณกันยายน-ธันวาคม และสรุปผลการดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูน

ทักษะแพทยฯ เพ่ือพิจารณาในเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธของปถัดไป 
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ขอมูลท่ีโรงพยาบาลทุกแหงสงมานั้น    หากพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนแลวไมเปนไปตามเกณฑใน ขอ 

1.1 และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันฯ อาจไมดําเนินการตรวจเย่ียม และ

ประเมินฯ  โรงพยาบาลแหงนั้น     

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ จะนํา 

ผลการพิจารณาเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพ่ือรับทราบ และอนุมัติ   และเสนอตอ

คณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือรับทราบ และรับรองประมาณเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธของ 

ปถัดไป และแจงเวียนหนวยงานทุกแหงเพ่ือเตรียมดําเนินการจัดสรรแพทยไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในวันท่ี 

1 มิถุนายน ของทุกป     

4. ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก   อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงของ 

แพทยสภา พ.ศ.2549 ตั้งแตป พ.ศ.2550 เปนตนไป กําหนดใหโรงพยาบาลแหงใหมท่ีมีความประสงคขอให

แพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและ

การตรวจประเมินสถาบัน  สถาบันละ 5,000 บาท 

เพ่ือความสะดวกขอใหโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา  ธนาคารไทยพาณิชย สาขากระทรวงสาธารณสุข   

เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4 เม่ือโอนแลว ใหสงสําเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  

ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซอยบําราศนราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สํานักงานเลขาธิการ

แพทยสภา  จะมีหนังสือตอบรับพรอมออกใบเสร็จรับเงินสงไปยังโรงพยาบาลของทาน 

โรงพยาบาลของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทยชดใชทุน ท่ียังไมเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลัก

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

      หากมีความประสงคขอใหแพทยสภารับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ดําเนินการดังนี้ 

1. ทําหนังสือขออนุมัติใหรับรองโรงพยาบาลเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ มายังสํานักงาน 

เลขาธิการแพทยสภา พรอมกรอกขอมูลแบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูน 

ทักษะ  และแบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  สงกลับคืน

สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันท่ี 31กรกฎาคม  เพ่ือดําเนินการเชนเดียวกับโรงพยาบาลท่ีเคยไดรับ

กา ร รั บ รอ ง เ ป น สถา บันหลั กปฏิ บั ติ ง า น เ พ่ิ ม พูน ทักษะจากแพทยสภ า  หรื อ ด า วน โ ห ลดจาก

เว็บไซต www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

เลือกหัวขอ 

1.1 หนังสือขออนุมัติใหรับรองโรงพยาบาลเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ    

1.2 เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

1.3 เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป              

1.4 แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

1.5 แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

1.6 วิธีการคํานวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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 เม่ือดําเนินการกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหสงกลับคืนสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันท่ี 31 

กรกฎาคม  เพ่ือดําเนินการเชนเดียวกับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  กระทรวง

สาธารณสุข ท่ียังไมเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในขอ 2 ขอ 3 และขอ 4  

เพ่ือความสะดวกขอใหโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา  ธนาคารไทยพาณิชย สาขากระทรวงสาธารณสุข  

เลขท่ีบัญชี   340 - 2 - 01174 - 4     เม่ือโอนแลว ใหสงสําเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  

ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซอยบําราศนราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สํานักงานเลขาธิการ

แพทยสภา จะมีหนังสือตอบรับพรอมออกใบเสร็จรับเงินสงไปยังโรงพยาบาลของทาน 
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การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป 

เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป  โดยอาศัยขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนแพทยเฉพาะทางในสาขาหลัก สัดสวนแพทยเฉพาะทาง 1 คน/แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน 

   /1 รอบป จํานวนเตียงผูปวยเฉพาะทาง (ไมรวมเตียงเสริม) ตอจํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะในสาขาหลัก   

    คือ 15 เตียง/แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน ในกรณีท่ีการคํานวณจํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะจากจํานวน  

    เตียงและจากจํานวนแพทยเฉพาะทางสาขาหลัก แลวไดจํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีควรจะมีแตกตาง 

    กันไป  ใหใชตัวเลขคาท่ีต่ําท่ีสุดเปนจํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีจะไดรับจัดสรร และสถาบัน 

    ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะควรจะไดรับการจัดสรรแพทยเพ่ิมพูนทักษะไมนอยกวา  8 คน 

2. ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะดาน 

2.1 หอพัก  

2.2 สวัสดิการตางๆ   

3. สามารถใหการเพ่ิมพูนทักษะแกแพทยเพ่ิมพูนทักษะไดตามท่ีแพทยสภากําหนด 

4. สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท่ีมีจํานวนแพทยหรือคนไขไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในบาง  

     กลุมงานตองหาสถาบันสมทบในกลุมงานนั้น เพ่ือจัดสงแพทยไปปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ เพ่ือใหแพทย 

     ไดทักษะตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด 
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การประเมินผลการปฏบัิติงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

การประเมินผลผูปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ผูปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะจะตองปฏิบัติงานใหครบทุกสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก

ตามความตองการของแพทย  หรือสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป  และตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะครบ

ตามท่ีแพทยสภากําหนด ผลการปฏิบัติงานจะตองถูกประเมินท้ังทางดานทักษะและเจตคติ การประเมินผลควร

ประเมินทันทีเม่ือแพทยปฏิบัติงานครบในแตละสาขาวิชา โดยมีเกณฑการประเมินให “ผาน” และ “ไมผาน” 

ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน  “ผาน”  

     ผูปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะจะตองปฏิบัติงานครบทุกสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก   

มีระยะเวลาปฏิบัติงานในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือกไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลา 

ตามท่ีแพทยสภากําหนด   และไดรับการประเมินวา “ผาน”  

 เกณฑการประเมิน   “ไมผาน”  

      ผูปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีไดรับการประเมินวา “ไมผาน”  

เปนได 2 กรณี  

1. ปฏิบัติงานไมครบรอยละ 80  ในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก 

2. ปฏิบัติงานครบรอยละ 80  ในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก   

    แตไดรับการประเมินวา “ไมผาน”    

      ซ่ึงในกรณีท่ีใหการประเมินวา “ไมผาน” ผูทําการประเมินจะตองแจงใหแพทยท่ีปฏิบัติงาน

ทราบเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางใหผูถูกประเมินปรับปรุงแกไข และกรุณาแนบรายละเอียด

การประเมินในสาขาวิชานั้นๆ สงใหสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาดวยทุกครั้ง  

      ในกรณีท่ีผูถูกประเมินมีปญหาดานทักษะและเจตคติซ่ึงสามารถใหโอกาสแกไขปรับปรุง   

ผูดูแลควรดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตักเตือน 

2.   ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

3.   หากดําเนินการตามขอ  1  และ  2  แลว แพทยยังไมปรับปรุงตัวก็ให ประเมินลงใน

แบบประเมินท่ีแพทยสภาจัดสงไปให โดยใหประเมินวา “ไมผานการประเมินผล”  

หากขอผิดพลาดดานเจตคติมีความผิดซํ้าซอนกับสาขาวิชาท่ีผานมาใหถือวาการดําเนินการ 

ข้ันท่ี 1 ไดทําไปแลวตั้งแตสาขาแรก เชน กรณีไมมีความรับผิดชอบในการดูแลผูปวย  การอยูเวร 

คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ  การติดตอสื่อสาร  และการสรางสัมพันธภาพ  หากยังมีขอผิดพลาด

ซํ้าซอนกันอีกในสาขาท่ี 3 ใหถือวามีการดําเนินการข้ันท่ี 1 และ 2 ไดทําไปแลวกอนใหคะแนนประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผู “ไมผาน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถาเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาใดไมครบตามเกณฑระยะเวลาท่ีแพทยสภากําหนดตามดวยเหตุผล

อันสมควร   ไดแกกรณีเจ็บปวย  หรือประสบอุบัติเหตุ ใหแพทยผูนั้นปฏิบัติงานเพ่ิมเติมชดเชยสวนขาดใน

สาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานไมครบตอไดทันทีตามความเหมาะสม   และความเห็นชอบของแพทยผูรับผิดชอบ   

ในกรณีท่ีไมผานดวยเหตุผลอันไมสมควร   ไดแกการละเลยหนาท่ีการงาน  หรือการลาท่ีไมใชลาเจ็บปวย  

แพทยผูนั้นจะตองปฏิบัติงานในสาขานั้นใหมท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบการปฏิบัติงานท้ังหมดในปนั้นเปน

ตนไป    ตามความเห็นชอบของแพทยผูรับผิดชอบ       โดยตองปฏิบัติงานใหมใหครบเต็มตามระยะเวลา

ในสาขาวิชานั้นๆ     
 

หากมีการเปลี่ยนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตองเปนสถาบันฯ ท่ีแพทยสภารับรองโดยไมเกิน

ศักยภาพท่ีรับรอง 
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ตารางข้ันตอนการรับรองสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

ขั้นตอน การดําเนินการ เวลา 

1. โรงพยาบาลที่เคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

กรอกขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ ดังนี้ 

1. แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของ

แพทยสภา (เอกสารแนบ 1) หนา  

2. แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพิ่มพูน

ทักษะ (เอกสารแนบ 2)  

ภายใน 

 

1-31 กรกฎาคม 

2. โรงพยาบาลที่ไมเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  

ดําเนินการดังนี ้ 

1. หนังสือขออนุมัติใหรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

(เอกสารแนบ 15) 

2. กรอกแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะของแพทยสภา (เอกสารแนบ 1) 

3. แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพิ่มพูน

ทักษะ (เอกสารแนบ 2) 

หรือดาวนโหลดจากเว็บไซต www.tmc.or.th เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบ 

เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ  เลือกหัวขอ 

3.1 หนังสือขออนุมัติใหรับรองโรงพยาบาลเปนสถาบันหลักปฏิบัติงาน   

เพิ่มพูนทักษะ    

3.2 เกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเปนสถาบันหลัก  

ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

3.3   เกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย   

  เพิ่มพูนทักษะ ประจําป              

3.4 แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะของแพทยสภา 

3.5 แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย

เพิ่มพูนทักษะ 

3.6 วิธีการคํานวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลของหนวยงานที่ไดรับจัดสรรแพทยใชทุน  

2. โรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการผานสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

ภายใน  

 

1-31 กรกฎาคม 

http://www.tmc.or.th/
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ขั้นตอน การดําเนินการ เวลา 

3. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดสงขอมูลของโรงพยาบาลไปยังคณะอนุกรรมการ

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือขาย  

ตามเครือขายที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ขอใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณากอนวาโรงพยาบาลในสังกัดมีคณุสมบัติตามเกณฑ 

การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และเกณฑ 

การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทกัษะประจําป หรือไม   

ในกรณีที่ 

1. โรงพยาบาลที่ไมเคยไดรับการรบัรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ   

2.   โรงพยาบาลชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ยังไมเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ดําเนินการ

ผานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สิงหาคม 

4. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ใหขอเสนอแนะ

และแจงผลการประเมินเบื้องตนใหโรงพยาบาลทราบ 

สรุปผลการดําเนินการสงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ

แพทยตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะ 

หมายเหตุ 

หากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ไดพิจารณาในเบื้องตนจากขอมูล เห็นวาไมเปนไป 

ตามเกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลฯ  และเกณฑพิจารณาศักยภาพของ

โรงพยาบาลฯ  คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  อาจไมดําเนนิการตรวจเยี่ยมและ

ประเมินโรงพยาบาลนั้น 

สิงหาคม – ธันวาคม 

 

มกราคม – กุมภาพันธ 

ปถัดไป  

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทย

เพิ่มพูนทักษะ  รับทราบผลการประเมิน  ใหขอเสนอแนะ  และพิจารณารับรอง 

กําหนดศักยภาพ  เสนอคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพื่อรับทราบ และอนุมัติ 

แลวเสนอตอคณะกรรมการแพทยสภา  เพื่อรับทราบ และรับรอง 

มกราคม - กุมภาพันธ 

ปถัดไป 

 

6. คณะกรรมการแพทยสภา พิจารณา รับรอง และประกาศ กุมภาพันธ - มีนาคม  

ปถัดไป 

7. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา แจงผลการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะ  และแจงเวียนหนวยงานที่เก่ียวของ 

มีนาคม - เมษายน  

ปถัดไป 

8. สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สงขอมูลบัญชีรายชื่อแพทยที่เขาโครงการเพิ่มพูน

ทักษะทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  มายังสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  

เมื่อแพทยเพิ่มพูนทักษะเขาปฏิบัติงานแลว 

ทันทีหลังจาก 

แพทยเพิ่มพูนทักษะ 

เขาปฏิบัติงาน 
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คาธรรมเนียมรับรองและการตรวจสถาบัน  

ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงของ 

แพทยสภา พ.ศ. 2549 กําหนดให (เอกสารแนบ 4) 

1. โรงพยาบาลท่ีเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตองรับผิดชอบคาธรรมเนียม 

    ในการรับรองสถาบันและการตรวจประเมินสถาบัน  จํานวน 1,000 บาท 

2. โรงพยาบาลไมเคยไดรับการรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตองรับผิดชอบคาธรรมเนียม 

    ในการรับรองสถาบันและการตรวจประเมินสถาบัน  จํานวน 5,000 บาท 

 หมายเหตุ 

ใหโรงพยาบาลโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวง 

สาธารณสุข เลขท่ีบัญชี 340 2 01174 4 เม่ือโอนแลวใหสงสําเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตรฝาย

ฝกอบรมและสอบฯ สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ซอยบําราศนราดูร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา จะมี

หนังสือตอบพรอมออกใบเสร็จรับเงินสงไปยังโรงพยาบาล 
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เอกสารแนบ 1 

แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเปนสถาบันหลกัปฏิบัตงิานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ชื่อโรงพยาบาล              จังหวัด       
 

องคประกอบ 

 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการดําเนินการ 

มี / ปฏิบัติ 

อยางสมบูรณ 

มี / ปฏิบัติ 

บางสวน 

ไมมี / 

ไมไดปฏิบัติ 

1. ความมุงมั่นต้ังใจ 

   อาสาสมัครเขาเปน   

   สถาบันปฏิบัติงาน 

   เพ่ิมพูนทักษะ 

1.1  ผูบริหารและแพทยในโรงพยาบาลแสดงความมุงมั่นและตั้งใจ 

      ท่ีจะเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

   

1.2 มีการกําหนดผูรบัผิดชอบโครงการฯ  ท่ีชัดเจน     

1.3  ผูรับผิดชอบโครงการฯ ทําหนาท่ีในการดูแลแพทยเพ่ิมพูน   

       ทักษะอยางเหมาะสม 

   

2. หลักสูตร 2.1 ระยะเวลาปฏิบัติงาน  

2.1.1   10 เดือน  ใน รพศ./รพท.  2 เดือน  ใน รพช. 

   

      2.1.2   12 เดือน  ใน รพศ./รพท.    

2.2 มีการบรหิารจดัการปฏิบัติงานฯ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด    

2.3 มีคูมือปฏิบัติงานฯ  สําหรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

      ของโรงพยาบาล 

   

3. แพทยท่ีปรึกษา 3.1 มีแพทยท่ีปรึกษาอยางเปนรูปธรรมในแตละสาขา    

3.2  แพทยท่ีปรึกษาใหการดูแลและใหคําปรึกษาแกแพทยเพ่ิมพูน 

       ทักษะอยางเหมาะสม 

   

4. การประเมินผล 4.1 มีการประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะเปนระยะๆ  

      ชวงกอนครึ่งแรก  และเมื่อปฏิบัติงานครบ            

       (formative evaluation) 

   

4.2 มีกลไกติดตามการพัฒนา  ปรบัปรุงการทํางานของแพทย  

      เพ่ิมพูนทักษะ 

   

4.3 มีการแจงแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหทราบผลการประเมิน 

      ทุกครั้ง  โดยเฉพาะถาไมผานการประเมิน 

   

5. กิจกรรมพ้ืนฐาน 

   ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ออกตรวจผูปวยนอกไมนอยกวารอยละ 30  

      ของเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาน้ัน 

   

5.2 จํานวนผูปวยนอกท่ีตรวจไมมากกวา 20 ราย / 3 ช่ัวโมง    

5.3 ปฏิบัติงานในหองผาตดั / การทําหัตถการตางๆ ไมนอยกวา 

      รอยละ 20 ของเวลาท่ีปฏิบัตงิานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

   

5.4 จํานวนผูปวยในท่ีดูแลไมมากกวาครั้งละ 30 เตียง    

5.5 ชนิดของผูปวยท่ีดูแลมคีวามหลากหลาย    

5.6 แพทยเพ่ิมพูนทักษะทําการบันทึกเวชระเบียนผูปวย 

      ท่ีอยูในความดูแลทุกราย (อยางนอย รอยละ 50) 

   

5.7 การอยูเวรไมมากกวา 15 วัน / เดือน    
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องคประกอบ 

 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการดําเนินการ 

มี / ปฏิบัติ 

อยางสมบูรณ 

มี / ปฏิบัติ 

บางสวน 

ไมมี / 

ไมไดปฏิบัติ 

6. กิจกรรมวิชาการ  6.1 มี Admission case conference อยางนอย  1 ครั้ง/สัปดาห     

6.2 มี Supervision ward round อยางนอย  1 ครั้ง / สัปดาห    

6.3 ไดเขาฟง Journal / Interesting case / Topic review /    

      Mortality Morbidity conference  อยางนอย 1 ครั้ง /    

      เดือน 

   

6.4 มีการ Review OPD card อยางนอย 1 ครั้ง / เดือน    

6.5 มีหองสมดุท่ีมีตําราในสาขาหลักครบถวน และมีวารสาร 

      ทางการแพทยท่ีทันสมัย 

   

6.6 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถสืบคนขอมลู   

     ทางการแพทย 

   

6.7 มีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการศึกษาตอเน่ือง    

7. การบริการ 7.1 มีการแบงงานบริการเปนสาขาวิชาหลักครบท้ัง 5 สาขา     

     และมีแพทยผูเช่ียวชาญ 1 คน / แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน /  

     1  รอบการปฏิบัติงาน 

   

7.2 มีจํานวนผูปวยนอกของแตละสาขาวิชาอยางนอย 

      20 ราย / วัน  

   

7.3 มีจํานวนเตียงในแตละสาขา 15 เตียง /   

      แพทยเพ่ิมพูนทักษะ  1 คน 

   

7.4 มีระบบเวชระเบียนท่ีสามารถคนได 24 ช่ัวโมง    

8. สวัสดิการ 8.1 มีจํานวนท่ีพักเพียงพอและปลอดภัย    

8.2 มีกิจกรรมนันทนาการ    

9. ระบบและกลไก  

   การประกัน 

   คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ    

9.2 มีการเตรยีมการเพ่ือรองรับการตรวจสอบคณุภาพจาก   

      คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ   ของแพทยสภา 

   

9.2 แพทยเพ่ิมพูนทักษะมีสวนรวมในการประกันคณุภาพ    

 

จํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะที่เหมาะสมสําหรับโรงพยาบาลของทานคือ       คน 

 

ผูกรอกขอมูลคือ      ตําแหนง                 

โรงพยาบาล     จังหวัด        

 

วันที่                    
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เอกสารแนบ 2 

แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.2562 

ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   

 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  จะดําเนินการตรวจเยี่ยม

และประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะโรงพยาบาลทุกแหงท่ีเคยไดรับการรับรองใหเปนสถาบันหลัก

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และท่ีขออนุมัติใหรับรองแหงใหม  โดยจะพิจารณาจากจํานวนแพทยเฉพาะทาง 

จํานวนเตียงผูปวย จํานวน  ผูปวยแตละสาขา  กิจกรรมทางวิชาการ  ความพรอมและความตองการใน

ภาพรวมของโรงพยาบาลท่ีรับแพทยเขาปฏิบัติงาน 

 จึงขอความรวมมือโรงพยาบาลท่ีตองการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะในป 2562 กรอกขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. จํานวนเตียง / จํานวนแพทยผูเช่ียวชาญ / จํานวนผูปวยนอก 

สาขา 
จํานวน 

แพทยผูเช่ียวชาญ 
จํานวนเตียง 

จํานวน 

ผูปวยนอก / วัน 

อายุรศาสตร    

ศัลยศาสตร    

ออรโธปดิกส    

กุมารเวชศาสตร    

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา    

วิสัญญีแพทย    

เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 

เวชศาสตรครอบครัว* 
   

เวชศาสตรฉุกเฉิน    

    

*  ในกรณีท่ีไดรับแพทยผูเชี่ยวชาญ 2 สาขา ใหใสขอมูลสาขาหลกัเทานั้น * 
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2. ความพรอมของโรงพยาบาลท่ีจะใหการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแกแพทยเม่ือพิจารณาจาก 

- กิจกรรมทางวิชาการ 

           

            

- หอพักและสวัสดิการ 

           

            

- กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

           

            

- การกํากับดูแล และอ่ืน ๆ 

           

            

3. จํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีโรงพยาบาลของทานตองการรับใน ป 2562  ตามสภาพความพรอม                      

จํานวน     คน 

4. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

                 

                 

                 

                 

 

ท้ังนี้ขอใหตอบกลับมาภายใน  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  

หากพนกําหนดดังกลาวแลว 

จะถือวาโรงพยาบาลของทานไมประสงคท่ีจะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะในป 2562 
 

 สํานักงานฯ จะสงขอมูลนี้ไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือขาย เพ่ือ

ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561  และ มกราคม 2562 นําขอมูลเสนอตอ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ ในเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ 2562 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ  และนําเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือรับรองในเดือนกุมภาพันธ หรือ มีนาคม 2562 และ

แจงใหโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองฯ ทราบ  เพ่ือเตรียมดําเนินการจัดสรรแพทยไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

ในวันท่ี1 มิถุนายน 2562 ตอไป 
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เอกสารแนบ 3 

ตัวอยางวิธีการคํานวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

โรงพยาบาล   ก.   

มีแพทยผูเช่ียวชาญ 

  อายุรศาสตร  5  คน จํานวนเตียงผูปวย 80  เตียง 

ศัลยศาสตร   2  คน จํานวนเตียงผูปวย 100  เตียง 

ออรโธปดิกส 2  คน จํานวนเตียงผูปวย 45  เตียง 

กุมารเวชศาสตร  4  คน จํานวนเตียงผูปวย 77  เตียง 

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 5  คน จํานวนเตียงผูปวย 42  เตียง 

วิธีคํานวณ 

1. คํานวณจากจํานวนเตียงผูปวยในแตละสาขา  15  เตียง / แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน / รอบ 

  อายุรศาสตร  80  เตียง  /  15 ไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 5   คน 

  ศัลยศาสตร   100  เตียง  /  15 ไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 6   คน 

  ออรโธปดิกส 45  เตียง  /  15  ไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 3   คน 

  กุมารเวชศาสตร  77  เตียง  /  15 ไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 5   คน 

  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 42  เตียง  /  15  ไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 2   คน 

คิดตามจํานวนเตียงผูปวยทุกสาขารวมกันจะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ    21 คน 

 

2. คํานวณตามจํานวนแพทยผูเช่ียวชาญแตละสาขา  1 คน /  แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน  /  รอบ 

  อายุรศาสตร  มีแพทยผูเชี่ยวชาญ 5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 3 เดือน ใน 1 ป   

 หมุนเวียนได 4 รอบ 

 แพทยผูเชี่ยวชาญ    5 คน  x  4  รอบ  ฉะนั้นในสาขานี้ 

 รับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   20 คน 

  ศัลยศาสตร   มีแพทยผูเชี่ยวชาญ  2 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ป  

 หมุนเวียนได 6 รอบ 

 แพทยผูเชี่ยวชาญ    2 คน  x  6 รอบ   ฉะนั้นในสาขานี้ 

 จะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  12 คน 

  ออรโธปดิกส มีแพทยผูเชี่ยวชาญ  2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงาน 1 เดือน ใน 1 ป  

 หมุนเวียนได 12 รอบ 

 แพทยผูเชี่ยวชาญ    2 คน  x  12 รอบ  ฉะนั้นในสาขานี้ 

 จะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 24 คน 
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  กุมารเวชศาสตร  มีแพทยผูเชี่ยวชาญ  4 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ป  

 หมุนเวียนได  6 รอบ 

 แพทยผูเชี่ยวชาญ    4 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสาขานี้ 

 จะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 24 คน 

  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มีแพทยผูเชี่ยวชาญ  5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ป   

 หมุนเวียนได 6 รอบ 

 แพทยผูเชี่ยวชาญ    5 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสาขานี้ 

 จะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  30 คน   

คิดจากจํานวนแพทยผูเ ช่ียวชาญในสาขาท่ีไดรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะนอยท่ีสุด(สาขาศัลยศาสตร)   

จะไดแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 12 คน 

ในการพิจารณาศักยภาพสูงสุดตามจํานวนเตียงโรงพยาบาล ก.  รับแพทยเพ่ิมพูนทักษะได 21 คน 

แตถาพิจารณาตามจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญ โดยคิดจากจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขา ท่ีไดรับแพทย

เพ่ิมพูนทักษะนอยท่ีสุด (สาขาศัลยศาสตร) รับแพทยเพ่ิมพูนทักษะได 12 คน เพ่ือการหมุนเวียนแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะในแตละสาขาแพทยพ่ีเลี้ยงสามารถดูแลแพทยเพ่ิมพูนทักษะได 1/1 ซ่ึงโรงพยาบาล ก. แจงความ

ประสงคในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 12 ตําแหนง 

ดังนั้น ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการพิจารณาตามจํานวนเตียง จํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญ ท่ีพัก 

สวัสดิการ  ความตองการรับแพทยท่ีแจงมา  และความพรอมในดานตางๆ  ตามเกณฑฯ โรงพยาบาล ก. ไดรับ

การรับรองศักยภาพสูงสุดท่ีสามารถรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ คือ 12 ตําแหนง 
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แนวทางการพิจารณาตาม “หลักเกณฑการพิจารณาศักยภาพ” ของสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

(ท้ังการพิจารณาศักยภาพประจําป และการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลท่ีขอรับรองเปนสถาบัน 

 ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  

ตรวจสอบขอมูล ณ ปจจุบันใน 2 ประเด็น 

1. จํานวนแพทยประจําท่ีปฏิบัติงาน

เฉพาะสาขา 

2. จํานวนเตียงเฉพาะทาง  

(ไมรวมเตียงเสริม) 

แพทยเฉพาะทาง 1 คน/ 

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน/1 รอบป 

จํานวนเตียงเฉพาะทาง 15 

เตียง/ แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 1 คน 

ศักยภาพ  X = จํานวนแพทย

เพ่ิมพูน         ทักษะในสาขาท่ีนอย

         ท่ีสุด 

ศักยภาพY =  ผลรวมของจํานวน 

        แพทยเพ่ิมพูนทักษะ

        ทุกสาขา 

ศักยภาพท่ีสถาบันฯ สามารถรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

คือ คานอยของ X หรือ Y 

คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินฯ พิจารณาศักยภาพ

ของสถาบันฯ ประกอบความตองการจํานวนแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะท่ีสถาบันฯ เสนอ ท้ังนี้ตองไมเกินศักยภาพโรงพยาบาล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ พิจารณาเสนอแพทยสภาตอไป 
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เอกสารแนบ 4 

 
 

ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก 

อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงของแพทยสภา  

พ.ศ. 2549 

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

 ดวยเห็นเปนการสมควรในการปรับปรุง  คาจดทะเบียนสมาชิกและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุงตางๆ 

ของแพทยสภาใหสอดคลองตอพันธกิจ และยุทธศาสตรของแพทยสภา  อาศัยความตามมาตรา 21 (3) และ

ดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม คณะกรมการ

แพทยสภาจึงออกขอบังคับ วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง 

ของแพทยสภา ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1.  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก อัตรา

คาธรรมเนียม คาบํารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549” 

 ขอ  2. ใหยกเลิกขอบังคับแพทยสภาวาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียมและ 

คาบํารุงอ่ืนๆ พ.ศ. 2541  

 ขอ  3.  ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือประกาศใดของแพทยสภา ท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทน  

 ขอ  4.  ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 ขอ  5.  ใหแพทยสภากําหนดอัตราจดทะเบียนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียมตางๆ และคาบํารุงตาม

รายการในบัญชีแนบทาย 

 ขอ  6.  ใหกรรมการแพทยสภามีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงอัตราจดทะเบียนสมาชิก อัตรา

คาธรรมเนียมตางๆ และคาบํารุงตามบัญชีแนบทายนี้ โดยวิธีการลงมติดวยเสียงเกินก่ึงหนึ่งขององคประชุม 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 กุมภาพันธ 2549 

(นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา) 

นายกแพทยสภา 
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บัญชีแนบทายอัตราคาจดทะเบียนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียม อัตราคาบํารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549 

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

1. หมวดการดําเนินการเก่ียวกับสมาชิก 

1.1 คาสมัครสมาชิก      4,000 บาท/คน 

1.2 คาบัตรสมาชิก      200 บาท/บัตร  

2. หมวดการดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

2.1  คาสมัครสอบเพ่ือรับใบอนุญาตฯ สําหรับผูจบการศึกษา 

                ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชนและตางประเทศ ข้ันตอนละ  5,000 บาท/คน 

      2.2  คาธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตฯ ฉบับละ     500 บาท/ฉบับ 

2.3  คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตฯชั่วคราวแกชาวตางประเทศ  

          ท่ีเขามาประกอบวิชาชีพเวชกรรม                      ไมเกิน 30,000 บาท/คน/ 1 ครั้ง 

 ** ใหคณะกรรมการแพทยสภา พิจารณาอัตราตามความเหมาะสม 

3. หมวดการดําเนินการเก่ียวกับหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ สาขาตอยอดและการออกประกาศนียบัตร

ตางๆ   

      3.1  คาสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเปนแพทยประจําบาน    300 บาท/คน 

      3.2  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ   2,000 บาท/คน  

               (เฉพาะสวนของแพทยสภา)                     

      3.3  คาหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ       300 บาท/ฉบับ 

      3.4  ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 300 บาท/ฉบับ 

4. หมวดการดําเนินการเก่ียวกับการรับรองหลักสูตร 

      4.1  คาธรรมเนียมการพิจารณาออกใบรับรองหลักสูตร   10,000 บาท/คน   

                สําหรับผูจบการศึกษาจากสถาบันตางประเทศ 

      4.2  คาธรรมเนียมในการพิจารณาออกใบรับรองหลักสูตรในกรณีสถาบันในประเทศ (ในครั้งแรก) 

  4.2.1 หลักสูตรแพทยศาสตร   หลักสูตรละ   30,000 บาท 

4.2.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และ    

        หลักสูตรตอยอดของแตละสาขา หลักสูตรละ  30,000 บาท 

4.3  คาธรรมเนียมการออกใบรับรองหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 

4.3.1  หลักสูตรแพทยศาสตร หลักสูตรละ   5,000 บาท 

4.3.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และหลักสูตร 

                           ตอยอดของแตละสาขา  หลักสูตรละ   3,000 บาท 
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5. หมวดการดําเนินการในเรื่องการรับรองมาตรฐานสถาบันท่ีใชในการฝกอบรม 

     ในครั้งแรกท่ีขออนุมัติ (ไมรวมถึงคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาเดินทาง) 

       5.1  ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรละ   100,000 บาท  

  5.2  ตามหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสาขาตอยอด 

                แตละสาขา หลักสูตรละ     10,000 บาท  

       5.3  ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะสถาบันละ    5,000 บาท 

6. หมวดการดําเนินการในเรื่องการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพ การศึกษา 

       (ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาเดินทาง) 

      6.1  ตามหลักสูตรแพทยศาสตร สถาบันละ    10,000 บาท/ป 

6.2  ตามหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสาขาตอยอด 

                แตละสาขา หลักสูตรละ / สถาบันละ      3,000 บาท/ครั้ง    

      6.3  ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะฯ สถาบันละ   1,000 บาท/ครั้ง 

7. คาธรรมเนียมการใหคําปรึกษากรณีลงโฆษณาสถานพยาบาล  1,000 บาท 

8. คาธรรมเนียมการฝกอบรมสัมมนาของสถาบัน/ราชวิทยาลัยท่ีจัดตั้ง  

ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมไมนอยกวา 1% ของรายไดสุทธิ  

9. คาธรรมเนียมแพทยสภาในการขอขอมูลสมาชิก 

     9.1  ภาครัฐ       1.50 บาท/ชื่อ  

      9.2  ภาคเอกชน       2.00 บาท/ชื่อ  

10. คาบํารุงแพทยสภาในการใชบริการ 

       10.1  คาใบแปลตางๆ      500 บาท/ฉบับ  

 10.2  คาหนังสือรับรองสําหรับแพทย    

           10.2.1  หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  200 บาท/ฉบับ          

  10.2.2  หนังสือรับรองอนุมัติและวุฒิบัตร     500 บาท/ฉบับ  

           10.2.3  คาหนังสือรับรองสําหรับประชาชน    200 บาท/ฉบับ 

 10.3  คาธรรมเนียมในการขอใบแทน (หนังสือสําคัญ)    

          10.3.1  ใบแทนใบอนุญาตฯ     100 บาท/ฉบับ 

  10.3.2 ใบแทนการเปนสมาชิก     500 บาท/ฉบับ 

          10.3.3  ใบแทนหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ  สาขาตางๆ  1,000 บาท/ฉบับ 

 

…………………………………………………………………. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย 

ตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย 

ตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะในสาขาตางๆ ท่ีแพทยผานการ 

    ปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการปฏิบัติงานของแพทย 

 เพ่ิมพูนทักษะ 

คําอธิบาย 

1. แบบประเมินผลนี้เปนแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีผานการ 

ปฏิบัติงานในแตละสาขาวิชา/กลุมงานหรือแตละภาควิชาในสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท่ีแพทยสภา 

รับรอง 

2. การประเมิน  ใหประเมินโดยกลุมแพทยท่ีปรึกษา หรือแพทยเฉพาะทางในสาขาตางๆ ท่ีมีหนาท่ีดูแลแพทย  

ท่ีเขาโครงการฯ ปฏิบัติงานในชวงเวลานั้นๆ ของสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  

3. แบบ พท 3/1.1   ใชประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะเม่ือข้ึนปฏิบัติงานในชวงครึ่งแรกของการปฏิบัติงาน 

ของแพทยในกลุมงานนั้นๆ ควรนําผลท่ีไดจาก พท 3/1.1 ไปชวยพัฒนาและปรับปรุงแพทยเพ่ิมพูนทักษะ    

ในชวงเวลาปฏิบัติงานท่ีเหลือ 

แบบ พท 3/1.2  ใชประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะเม่ือปฏิบัติงานครบในแตละกลุมงานนั้นๆ และให 

รวบรวมแบบประเมินดังกลาว  สงผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือประธานโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ของหนวยงานท่ีเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือนําขอมูลกรอกสรุปลงใน สรุปผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา พท 3/2.1 และ พท.3/2.2   

โดยจะใชสรุปผลการประเมินฯ  พท 3/2.1  และ  พท 3/2.2  เปนหลักฐานประวัติในการปฏิบัติงาน 

และใชอางอิงในการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบาน  และใหกรอกขอมูลผลการประเมิน

ดังกลาวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สงมายังสํานักงานฯ  และโปรดเก็บฉบับจริงไวท่ีหนวยงาน

ของทานใหครบทุกสาขาวิชาท่ีแพทยปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนหลักฐานของแพทยแตละบุคคล   โดยขอให

เก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  จึงทําลายได 

4. เกณฑการประเมิน  ผูปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนจะตองปฏิบัติงานใหครบทุกสาขาวิชา/กลุมงาน 

ในสาขาหลัก รวมท้ังวิชาเลือก (elective)  โดยรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวจะตองไมต่ํากวา 

รอยละ 80 ของแตละสาขาวิชา / กลุมงานในสาขาหลัก รวมท้ังวิชาเลือก (elective) และไดรับการ

ประเมินวา “ผาน” รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2 โดยใชคะแนนของการประเมินเม่ือสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงานในแตละสาขา ซ่ึงอาจจะรวมการประเมินในชวงครึ่งเวลาแรกหรือไมก็ไดโดยมุงผลการ

พัฒนาใหดีข้ึนเปนหลัก 
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5.  ผูปฏิบัติงานตามโครงการแพทยเพิ่มพูนทักษะท่ีไดรับการประเมินวา “ไมผาน” เปนได 2 กรณี  

5.1 ปฏิบัติงานไมครบรอยละ 80  ในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก  ตามเกณฑขอ 4 

5.2 ปฏิบัติงานครบรอยละ 80 ในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก และแตละสาขาไดคะแนนเฉลี่ย

นอยกวา 2   

     ซ่ึงในกรณีท่ีใหการประเมินวา “ไมผาน”  กรุณาแนบรายละเอียดการประเมินในสาขาวิชานั้นๆ  

มาดวยทุกครั้ง สําหรับเปนแนวทางใหผูถูกประเมินปรับปรุงแกไข 

     ท้ัง 2 กรณี  แพทยสภาจะยังไมออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของ

แพทยสภาให  และใหแพทยผูไมผานการประเมินปฏิบัติตามแนวทางดังนี้   

1. ถาปฏิบัติงานไมครบรอยละ 80 ดวยเหตุผลอันสมควร ไดแกกรณีเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุให 

 ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมชดเชยสวนขาดในสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานไมครบใหครบ 100 % ตอไดทันที 

 ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของแพทยผูรับผิดชอบ  

2. ถาปฏิบัติงานไมครบรอยละ 80  ดวยเหตุผลอันไมสมควร  ไดแกการละเลยหนาท่ีการงาน  หรือ 

 การลาท่ีไมใชลาเจ็บปวย   จะตองปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้นใหมท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบการ 

 ปฏิบัติงานท้ังหมดในปนั้นเปนตนไปตามความเห็นชอบของแพทยผูรับผิดชอบ  โดยตองปฏิบัติงาน 

 ใหมใหครบเต็มตามระยะเวลาในสาขาวิชานั้นๆ 100 %  

3. ถาปฏิบัติงานครบรอยละ 80  ในแตละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก   แตไดรับการประเมินในแตละ 

    สาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือกวา “ไมผานการประเมินผล” ใหแพทยผูไมผานการประเมินปฏิบัติงาน 

    ในสาขาวิชานั้นใหมใหครบเต็มตามระยะเวลาในสาขาวิชานั้นๆ 100 %  หลังเสร็จสิ้นวงรอบการ 

   ปฏิบัติงานท้ังหมดในปนั้นเปนตนไป  หรือตามความเห็นชอบของแพทยผูรับผิดชอบวาจะให     

   ปฏิบัติงานตอทันทีหลังจากสิ้นสุดชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในสาขาท่ีไมผานการ 

   ประเมินผลและเม่ือไดรับการประเมินวาผานแลว แพทยสภาจึงจะออกประกาศนียบัตรฯ ให      

6. หัวหนากลุมงาน / ผูแทนจะตองแจงผลการประเมินตอผูปฏิบัติงานตัวตอตัว และใหเซ็นรับทราบผล

การประเมิน หากผูปฏิบัติงานไมเห็นชอบมีสิทธิ์รองเรียนตอผูบังคับบัญชาข้ันสูง แตในกรณีท่ี

ผูปฏิบัติงานไมยินยอมเซ็นรับทราบและไมรองเรียน  ผูประเมินสามารถถือเปนผลประเมินท่ีสมบูรณได

ทันที 

 

หมายเหตุ   พท3/1.1 ใชประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะเม่ือข้ึนปฏิบัติงานในชวงกอนครึ่งแรกของการปฏิบัติงาน

                  ของแพทยในกลุมงานนั้นๆ 

     พท3/1.2  ใชประเมินแพทยเพ่ิมพูนทักษะเม่ือปฏิบัติงานครบในกลุมงานนั้นๆ     
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันฯแจงแพทยตั้งแตเร่ิมปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานตามที่สถาบันฯ กําหนด 

2. คูมือการปฏิบัติงาน 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การดําเนินการตาม Log Book 

พิจารณารวมกัน หลักการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

และบันทึกการปฏิบตัิงานของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

สาขาประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงาน

ในสาขาไปคร่ึงระยะเวลาตามแบบพท. 3/1.1 

ติดตามการปฏิบัติงาน 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามเกณฑใหสาขา

ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแบบพท. 3/1.2 

เม่ือแพทยปฏิบัติงานครบทุกสาขาตามเกณฑ

(รวม 12 เดือน) สถาบันฯ สรุปผลการประเมินลง

ในแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
  

สงแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 

กลับสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ฉบับจริงเก็บที่สถาบันฯ) 

แพทยสภาตรวจสอบ แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสนับสนุนฯ เพ่ือพิจารณาเสนอ 

กรรมการแพทยสภา พิจารณาประกาศ ตอไป 

หากแพทยปฏิบัติงานไมครบ  

12 เดือน (ลาออกจากโครงการฯ

หรือเปลี่ยนสถาบันฝกปฏิบตัิงาน) 

ใหสถาบันฯสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

สถาบันฯแจงผลการประเมินให

แพทยลงนามรับทราบ 
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หัวขอประเมิน และเกณฑการใหคะแนน 

 แตละหัวขอท่ีประเมิน มีคําอธิบายเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

1.1 พฤตินิสัยในการทํางาน และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ เชน ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอผูปวย

และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถทํางานเปนทีม พยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยง 

ในการทํางาน สามารถวางแผน จัดระบบงาน รูขีดจํากัดความสามารถของตนเอง ยอมรับขอผิดพลาด 

ของตนเอง 

 1.2  รับผิดชอบในการใหความจริงแกผูปวย เคารพในสิทธิของผูปวย 

 1.3  แสดงเจตคติท่ีดีตอการใหบริการสุขภาพแบบองครวม 

 1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 1.5  ซ่ือสัตยสุจริต 

 ออนมาก (1 คะแนน)  มีเจตคติไมดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไมมีความซ่ือสัตย, 

     หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  

 ออน   (2 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมคีุณธรรมท่ีไมดี   

      ในบางเรื่อง เปนเรื่องท่ีไมรายแรง ปรับปรุงตัวได 

 ปานกลาง (3 คะแนน)           มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย และมีคุณธรรมดีปานกลาง 

 ดี  (4 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดี 

 ดีมาก  (5 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดีมาก 

 

2. ทักษะในการติดตอส่ือสารและสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

 2.1  ตระหนักถึงปจจัยท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร 

 2.2  สามารถใชภาษาทาทาง (non-verbal communication)  

 2.3  มีทักษะในการฟง รับฟงปญหาของผูปวย 

 2.4  ใชศัพท และภาษาพูดท่ีผูปวยเขาใจได 

 2.5  มีทักษะในการสัมภาษณและซักประวัติผูปวย 

 2.6  สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา 

 2.7  สามารถโนมนาวใหผูปวยและญาติใหความรวมมือในการรักษา 

 2.8  บันทึกขอมูลทางการแพทย เขียนใบรับรองแพทย ใบสงตอผูปวยไดอยางถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 

 2.9  นําเสนอรายงานทางการแพทย และอภิปรายในท่ีประชุมได 

 2.10 มีทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณแกบุคลากรทางการแพทย 
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 ออนมาก (1 คะแนน)  มีปญหาในการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานจนเกิดปญหา 

    รองเรียน, หรือไมบันทึกเวชระเบียน, หรือมีปญหาในการเขียน

    ใบรับรองแพทย, หรือใบสงตอผูปวย 

 ออน (2 คะแนน)          มีปญหาบางในการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึก 

     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยแตปรับปรุง 

     ตัวได   

 ปานกลาง (3 คะแนน)           มีปญหาบางในการสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึก 

     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยไดในระดับ 

     ปานกลาง 

 ดี (4 คะแนน)          สื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดี, มีการบันทึกเวชระเบียน,  

เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดี 

 ดีมาก (5 คะแนน)          สื่อสารกับผูปวยและผู ร วมงานไดดีมากจนไดรับคําชมเชย 

     หลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และ 

     ใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดีมาก 

 

3. ความรูพ้ืนฐาน  

3.1  มีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรการแพทย 

3.2 มีความรูความเขาใจในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย งานสาธารณสุขมูลฐาน  

เวชศาสตรชุมชน เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หลักการดานระบาดวิทยา หลักการบริหารงานท่ัวไป  

หลักกฎหมายท่ัวไป และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ออนมาก (1 คะแนน)           มีความรูความเขาใจในทางการแพทยนอยไมเพียงพอในการ     

ประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย  

 ออน (2 คะแนน)           มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใช

     ในการดูแลรักษาผูปวยพอใช แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายคร้ัง 

 ปานกลาง (3 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชใน

     การดูแลรักษาผูปวยไดในระดับปานกลาง 

 ดี (4 คะแนน)        มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชใน 

     การดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดี มีความรูในระบบบริการ 

     สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 ดีมาก (5 คะแนน)        มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชใน 

     การดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดีมาก มีความรูในระบบบริการ

     สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของไดดี 
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4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 

มีความสามารถในการ 

- สังเกตอากัปกิริยาของผูปวย 

- ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยอยางเปนระบบและถูกตองแมนยํา 

- รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือนํามาตั้งสมมุติฐาน 

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

- เลือกใชการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษท่ีเหมาะสม 

- นําความรูทางทฤษฎี และหลักฐานตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัย 

- ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวย 

- บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง 

- ใหบริการสุขภาพผูปวยแบบองครวม (holistic approach) 

- ปรึกษาหารือผูมีความรูความชํานาญ หรือสงผูปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสม 

4.1 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ / การแปลผล 

 ออนมาก (1 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

 ออน (2 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดพอใช  แตตองแนะนํา 

    สอนใหปรับปรุงหลายครั้ง  

  ปานกลาง (3 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดปานกลาง 

  ดี (4 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดี 

  ดีมาก (5 คะแนน) สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดีมาก 

       4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย และใหการดูแลรักษา  

  ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

     วิเคราะห วินิจฉัย และใหการดูแลรักษาโรคท่ีพบบอยได 

  ออน  (2 คะแนน) สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

     วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามัญท่ีพบบอยไดพอใช 

  ปานกลาง (3 คะแนน)     สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

     วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามัญท่ีพบบอยไดปานกลาง 

  ดี (4 คะแนน)     สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  

วิเคราะห วินิจฉัยรักษาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีซับซอนไดอยาง

เหมาะสม 

  ดีมาก (5 คะแนน)       สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

     วิเคราะห วินิจฉัยรักษาและใหคําปรึกษาผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน

     และฉุกเฉินไดเปนอยางดีและสมํ่าเสมอ 
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5. ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน  

          (Technical and procedural skills) 

  มีความสามารถในการทําหัตถการและใชเครื่องมือตางๆ  ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวย

 โดยรูขอบงชี้ในการตรวจ สามารถทําไดดวยตนเองและแปลผลไดอยางถูกตอง 

 ออนมาก (1 คะแนน)       ไมสามารถทําหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนดได แมจะอยูภายใต 

คําแนะนําของแพทยพ่ีเลี้ยง 

 ออน (2 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนดไดพอใช  

แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายครั้ง  

 ปานกลาง (3 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนดไดในระดับ 

ปานกลาง  

 ดี (4 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนด 

โดยไมมีปญหาแทรกซอน  

 ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามท่ีแพทยสภากําหนด  

โดยไมมีปญหาแทรกซอนเปนท่ีนาพอใจมากอยางสมํ่าเสมอ 

  

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 6.1  มีนิสัยใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 6.2  แสวงหาความรูและทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ 

 6.3  มีความสามารถในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 

 6.4  ติดตามและเรียนรูเทคโนโลยีใหม 

 6.5  ตระหนักถึงความสําคัญของชีวเวชศาสตร ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based medicine 

 6.6  มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 ออนมาก (1 คะแนน)       ไมสนใจใฝรู  ไมหาความรูเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย  

 ออน (2 คะแนน)           สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติม

     ตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

 ปานกลาง (3 คะแนน)      สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติม 

ในระดับปานกลาง 

 ดี     (4 คะแนน)           สนใจใฝรูดี เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติม  

อยางสมํ่าเสมอดี   

ดีมาก    (5 คะแนน)           สนใจใฝรูดีมาก เขารวมประชุมวิชาการอยางสมํ่าเสมอ คนควาหา

     ความรู เ พ่ิมเติมและนํามาประกอบในการดูแลรักษาผูปวยได 

     อยางดีมาก 
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หัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
 

 แพทยสภา ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับแรกเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือผดุงไว

ซ่ึงมาตรฐานของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  จากนั้นไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานฯ ในป พ.ศ.๒๕๓๖ 

และ พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการแพทยสภาไดพิจารณาแลวเห็นวาปจจุบันปญหาสุขภาพและสภาพการณตางๆ 

ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังระบบบริการสุขภาพของประเทศ ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทาง

การแพทย การสื่อสาร ประชาชนมีความรูเรื่องสุขภาพมากข้ึน  รวมท้ังมีความสามารถในการหาขอมูลทางดาน

สุขภาพเพ่ิมข้ึน   บัณฑิตแพทยจึงควรมีความรูทางการแพทยท่ีทันสมัย  รวมท้ังระบบบริการสุขภาพในปจจุบัน

และแนวโนมของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในอนาคต คณะกรรมการแพทยสภาจึงเห็นสมควรใหปรับปรุง

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาอีกครั้งในป พ.ศ.๒๕๕๕   โดยมีเปาหมายใหบัณฑิต

แพทยมีความรูความสามารถ  เจตคติในการดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิไดเปนอยางดี  เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต 
 

โดยกําหนดหัตถการท่ีจําเปนหรือมีสวนชวยในการแกปญหาสุขภาพ  แบงระดับหัตถการไวดังนี้ 
 

ระดับท่ี 1  หมายถึง  หัตถการพ้ืนฐานทางคลินิก 

 เม่ือจบแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถอธิบายข้ันตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดไดถูกตอง  

และตรวจประเมิน  ขอบงชี้  ขอหาม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม สามารถทําไดดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแล

บําบัดภาวะแทรกซอนได 
 

ระดับท่ี 2  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซอนกวาหัตถการพ้ืนฐาน มีความสําคัญตอการรักษาผูปวย 

 เม่ือจบแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถอธิบายข้ันตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดไดถูกตอง 

ตรวจและประเมิน  ขอบงชี้  ขอหาม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  สามารถทําภายใตการแนะนําไดถูกตอง 

และเม่ือผานการเพ่ิมพูนทักษะ  สามารถทําไดดวยตนเอง  วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได 
 

ระดับท่ี 3  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซอน  และอาจทําในกรณีท่ีจําเปน 

 เม่ือจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้ันตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิด ขอบงชี้  

ขอหาม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม  ไดถูกตอง  เคยชวยทํา และ เม่ือผานการเพ่ิมพูนทักษะ  สามารถทํา

ภายใตการแนะนํา  วินิจฉัย  ดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนภายใตการแนะนําไดถูกตอง 
 

ระดับท่ี 4  หมายถึง  หัตถการท่ีมีความซับซอน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จําเปนตองอาศัยการฝกฝน 

 เม่ือจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายข้ันตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิด ขอบงชี้  

ขอหาม  สภาพและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไดถูกตอง  สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาแกผูปวยไดถูกตอง  และเม่ือ

ผานการเพ่ิมพูนทักษะ  เคยเห็นหรือเคยชวย 
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 แพทยจบใหม  เปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาชีพตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถให

การดูแลรักษาผูปวยตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาป พ.ศ.๒๕๕๕  และ 

ตามเกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมป พ.ศ.๒๕๕๕   

โดยโรงพยาบาลตองจัดใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะไดทําหัตถการในแตละสาขาวิชาเปนไปตามเกณฑฯ ดังกลาว  

เม่ือแพทยไดรับประสบการณและมีความม่ันใจเพ่ิมข้ึนก็จะสามารถทําการรักษาผูปวยไดอยางถูกตอง 

ขณะเดียวกันแพทยจบใหมตองเปนผูใฝหาความรูในวิชาชีพาของตนเองอยางสมํ่าเสมอพยายามฝกปฏิบัติ

หัตถการท่ีตนเองไมเคยปฏิบัติในโรงเรียนแพทย  หรือไดปฏิบัติจากโรงเรียนแพทยแลวแตยังมีทักษะไมเพียงพอ

จากแพทยพ่ีเลี้ยงดวยเชนกัน  เม่ือแพทยไดฝกปฏิบัติหัตถการแลวควรบันทึกลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ  เพ่ือประโยชนตอตัวแพทยเพ่ิมพูนทักษะเอง เพราะทําใหทราบวาไดทําหัตถการใดบาง 

(Self Assessment) จํานวนมากนองเพียงใดและมีการพัฒนาการอยางไร  ซ่ึงเปนขอมูลทําใหแพทยทราบวา

ตนเองมีความถนัดในสาขาวิชาใด  เพ่ือใชประกอบ 

การตัดสินใจเรียนตอเฉพาะทางในอนาคต แพทยเพ่ิมพูนทักษะควรเก็บสมุดบันทึกการปฏิบัติงานฯ ไวเพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาสมัครเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานของสถาบันฝกอบรม   

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

จึงไดจัดทํา  ตารางหัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแพทยเพ่ิมพูนทักษะข้ึน    

โดยการประเมินผลการปฏิบัติหัตถการควรเปนในทางสรางสรรค กําหนดเปนเกณฑกลางไว      

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ป พ.ศ.๒๕๕๕   และ  

ตามเกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ป พ.ศ.๒๕๕๕    

อยางไรก็ตาม  สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะสามารถปรับหัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะในสาขา

ตางๆ  ตามความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของแตละพ้ืนท่ีของแตละจังหวัด 

 

ปจจุบันแพทยสภาไดจัดทําระบบจัดเก็บขอมูล 

หัตถการของแพทยเพิ่มพูนทักษะ และบันทึกการปฏิบัติงานแพทยเพิม่พูนทักษะออนไลน 

(TMC e-logbook) 

โดยใหแพทยเพิม่พูนทักษะติดตามประกาศและวิธีการใชงานของระบบไดที่  

www.tmc.or.th 
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เอกสารแนบ 5 

หัตถการของแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

สาขา 

หัตถการที่ตองทําไดดวยตัวเอง หัตถการที่ตองเคยเห็นหรือเคยชวย หัตถการที่ตองทําภายใตคําแนะนํา 

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   

ศัลยศาสตร /  

ออรโธปดิกส 

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 

หัตถการที่ตองทําไดดวยตัวเอง หัตถการที่ตองเคยเห็นหรือเคยชวย หัตถการที่ตองทําภายใตคําแนะนํา 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 

ICD-9CM 

ศัลยศาสตร /  

ออรโธปดิกส 

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 

    

สูติศาสตร- 

นรีเวชวิทยา 

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 

หัตถการที่ตองทําไดดวยตัวเอง หัตถการที่ตองเคยเห็นหรือเคยชวย หัตถการที่ตองทําภายใตคําแนะนํา 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 

ICD-9CM 

สูติศาสตร- 

นรีเวชวิทยา 

  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   

กุมารเวชศาสตร 1. neonatal resuscitation and  

   transportation 

99.60   1. other incision of skin and  

   subcutaneous  tissue 

86.09 
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เอกสารแนบ 6  

 

 

 

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานแพทยเพิม่พูนทักษะ 

 
ชื่อ/นพ/พญ....................................................................นามสกุล................................................................... 

 

สถานบันท่ีจบการศึกษา................................................................................................................................... 

 

แพทยเพ่ิมพูนทักษะโรงพยาบาล...................................................................ประจําป................................... 

 

เริ่มปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะวันท่ี.......................................................................................................................... 
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หัตถการที่ทําไดดวยตนเอง  (ระดับที่ 2) 
 

ใหทําเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันท่ีปฏิบัติในชองครั้งท่ีทําหัตถการ 

 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 2  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี)  

ขาพเจาทําไดภายใต

คําแนะนํา (ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี)  

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 
                  

 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 2  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใต

คําแนะนํา (ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 2  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใตคําแนะนํา 

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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หัตถการที่ทําไดภายใตคําแนะนํา  (ระดับที่ 3) 
 

ใหทําเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันท่ีปฏิบัติในชองครั้งท่ีทําหัตถการ 
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใตคําแนะนํา 

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใตคําแนะนํา 

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใตคําแนะนํา 

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใต

คําแนะนํา (ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/

เคยชวย  (ครั้งท่ี) 

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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หัตถการที่ทําไดภายใตคําแนะนํา  (ระดับที่ 4) 
 

ใหทําเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันท่ีปฏิบัติในชองครั้งท่ีทําหัตถการ 
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 4  

ตามเกณฑแพทยสภา 

ขาพเจาทําไดดวยตนเอง  

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาทําไดภายใตคําแนะนํา 

(ครั้งท่ี) 

ขาพเจาเคยเห็น/เคยชวย  

(ครั้งท่ี) 

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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Content นําเสนอ รวมประชุม 
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เอกสารแนบ 7 

พท 3/1.1 

    (ใชประเมินชวงกอนครึ่งแรก) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ขอมูลทั่วไป 

  นพ.    พญ. (ช่ือ).............................. (สกุล).......................... สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา.................................... 

ปท่ีสําเรจ็การศึกษา.......................ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล............................................. จังหวัด.................................. 

กําหนดการปฏิบัติงาน.............เดือน ตั้งแต ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) 

กลุมงาน   อายุรกรรม  ศัลยกรรม   ออรโธปดิกส   กุมารเวชกรรม   สูต-ินรีเวชกรรม 

   โรงพยาบาลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนาด..........เตยีง   วิชาเลือก........................................ 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน..............เดือน ตั้งแต ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) 

ลาปวย............วัน     ลากิจ.............วัน     ขาดงานโดยไมมีการลา..............วัน     

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงรอยละ.................. 

ไมอยูเวรโดยไมแจง.............ครั้ง 

การประเมินผล (ดูเกณฑดานหลัง) 

หัวขอประเมิน ผลการประเมิน 

 ดีมาก 

(5 คะแนน) 

ดี 

(4 คะแนน) 

ปานกลาง 

(3 คะแนน) 

ออน 

(2 คะแนน) 

ออนมาก 

(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ      

2.  ทกัษะในการติดตอส่ือสารและการสราง สัมพันธภาพ      

3.  ความรูพื้นฐาน      

4.  ทกัษะทางคลินิก      

     4.1  การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ/การแปลผล 

     4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย และให     

           การดูแลรักษา 

5.  ทักษะการตรวจโดยใชเคร่ืองมือพื้นฐานการตรวจทาง 

    หองปฏิบัติการ การทําหัตถการที่จําเปน (Technical and  

    procedural skills) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง       

    (Continuous professional development)   

     

ขอควรปรับปรุง 

........................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ................................................ผูถูกประเมิน ลงชื่อ..............................................หัวหนาแพทยในสาขาวิชา    

(นพ./พญ. ..............................................)    (นพ./พญ. ..............................................) 

วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................                วันที่..........เดือน.............พ.ศ................. 
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    พท 3/1.1 

(ใชประเมินชวงกอนครึ่งแรก) 

เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

หัวขอประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ออนมาก (1 คะแนน)      มีเจตคติไมดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไมมีความซ่ือสัตย, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  

ออน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมที่ไมดีในบางเรื่อง เปนเรื่องที่ไมรายแรง ปรับปรุงตัวได 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดีปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดีมาก 

2.  ทักษะในการติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

ออนมาก (1 คะแนน)      มีปญหาในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานจนเกิดปญหารองเรียน, หรือไมบันทึกเวชระเบียน, หรือมีปญหาในการเขียนใบรับรอแพทย, 

     หรือใบสงตอผูปวย 

ออน          (2 คะแนน)      มีปญหาบางในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวย  แตปรับปรุตัวได 

ปานกลาง   (3 คะแนน) มีปญหาบางในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      ส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทยและใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดี 

ดีมาก        (5 คะแนน)       ส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดีมากจนไดรับคําชมเชยหลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย และใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดีมาก 

3.  ความรูพ้ืนฐาน  

ออนมาก (1 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยนอยไมเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย  

ออน         (2 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดแูลรกัษาผูปวยพอใช  แตตองแนะนําสอนใหปรับปรงุหลครั้ง 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดี มีความรูในระบบบริกาสาธารณสุขและกฎหมายที่ 

      เกี่ยวของ 

ดีมาก (5 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดีมาก มีความรูในระบบบริกสาธารณสุขและกฎหมายที่            

                                 เกี่ยวของไดดี 

4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 

      4.1 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ / การแปลผล 

ออนมาก (1 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

ออน (2 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดพอใช  แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายครั้ง 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดีมาก 

       4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย และใหการดูแลรักษา  

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย และใหการดูแลรักษาโรคที่พบบอยได 

ออน (2 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามญัทีพ่บบอยไดพอใช 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามญัทีพ่บบอยได ปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย รักษา และใหคําปรึกษาปญหาที่ซับซอนไดอยางเหมาะสม 

ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย รักษา และใหคําปรึกษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนและฉุกเฉินไดเปนอยางดี 

     และสม่ําเสมอ 

5.  ทักษะการตรวจโดยใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills) 

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสามารถทําหัตถการที่แพทยสภากําหนดไดแมจะอยูภายใตคําแนะนําของแพทยพ่ีเล้ียง 

ออน (2 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามที่แพทยสภากําหนดไดพอใช แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายครั้ง  

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามที่แพทยสภากําหนดไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามที่แพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหาแทรกซอน 

ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามแพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหาแทรกซอนเปนที่นาพอใจมากอยาสม่ําเสมอ    

6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสนใจใฝรู ไมหาความรูเพ่ิมเติมในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย  

ออน (2 คะแนน)      สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝรูดี เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      สนใจใฝรูดีมาก เขารวมประชุมวิชาการอยางสม่ําเสมอ คนควาหาความรูเพ่ิมเติมและนํามาประกอบในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางดีมาก 
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   เอกสารแนบ 8  

         พท 3/1.2 

                                                                                                         (ใชประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทยตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ขอมูลท่ัวไป 

  นพ.      พญ. (ช่ือ)................................... (สกุล)................................ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา.................................... 

ปท่ีสําเรจ็การศึกษา.......................ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล............................................................ จังหวัด................................. 

กําหนดการปฏิบัติงาน.............เดือน ตั้งแต ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) 
 

กลุมงาน   อายุรกรรม   ศัลยกรรม   ออรโธปดิกส   กุมารเวชกรรม   สูติ-นรีเวชกรรม 

  โรงพยาบาลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนาด..........เตียง  วิชาเลือก....................................................... 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน..............เดือน ตั้งแต ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ป) 

ลาปวย............วัน     ลากิจ.............วัน     ขาดงานโดยไมมีการลา..............วัน     

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงรอยละ.................. 

ไมอยูเวรโดยไมแจง.............ครั้ง 

การประเมินผล (ดูเกณฑดานหลงั) 

 
ผลการประเมิน   ผาน     ไมผาน  เพราะ       1. เวลาไมพอ (รอยละ 80)    2. ไมผานการประเมินผล 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม .............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ................................................ผูถูกประเมิน  ลงช่ือ.................................................หัวหนาแพทยในสาขาวิชา 

(นพ./พญ. ..............................................)       (นพ./พญ. ..............................................)  

วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................                              วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................  

หัวขอประเมิน ผลการประเมิน 

 ดีมาก 

(5 คะแนน) 

ดี 

(4 คะแนน) 

ปานกลาง 

(3 คะแนน) 

ออน 

(2 คะแนน) 

ออนมาก 

(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ      

2.  ทักษะในการตดิตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ      

3.  ความรูพ้ืนฐาน      

4.  ทักษะทางคลินิก      

     4.1  การสงตรวจทางหองปฏบัิติการ/การแปลผล 

     4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย 

            และใหการดูแลรักษา 

5.  ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมอืพ้ืนฐานการตรวจทาง 

     หองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and  

     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

    (Continuous professional development)   
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พท 3/1.2 

(ใชประเมินเมื่อปฏบิัติงานครบ) 

เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

หัวขอประเมินและเกณฑการใหคะแนน 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ออนมาก (1 คะแนน)      มีเจตคติไมดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไมมีความซ่ือสัตย, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  

ออน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมที่ไมดีในบางเรื่อง เปนเรื่องที่ไมรายแรง ปรับปรุงตัวได 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดีปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย และมีคุณธรรมดีมาก 

2.  ทักษะในการติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

ออนมาก (1 คะแนน)      มีปญหาในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานจนเกิดปญหารองเรียน, หรือไมบันทึกเวชระเบียน, หรือมีปญหาในการเขียนใบรับรอแพทย,หรือใบสงตอ   

                                   ผูปวย 

ออน          (2 คะแนน)      มีปญหาบางในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวย  แตปรับปรุตัวได 

ปานกลาง   (3 คะแนน) มีปญหาบางในการส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย, และใบสงตอผูปวยไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      ส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทยและใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดี 

ดีมาก        (5 คะแนน)       ส่ือสารกับผูปวยและผูรวมงานไดดีมากจนไดรับคําชมเชยหลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย และใบสงตอผูปวยไดเปนอยางดีมาก 

3.  ความรูพ้ืนฐาน  

ออนมาก (1 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยนอยไมเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวย  

ออน         (2 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดแูลรกัษาผูปวยพอใช  แตตองแนะนําสอนใหปรับปรงุหลครั้ง 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดี มีความรูในระบบบริกาสาธารณสุขและกฎหมายที่ 

      เกี่ยวของ 

ดีมาก (5 คะแนน)      มีความรูความเขาใจในทางการแพทยเพียงพอในการประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดีมาก มีความรูในระบบบริกสาธารณสุขและกฎหมายที่            

                                   เกี่ยวของไดดี 

4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 

      4.1 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ / การแปลผล 

ออนมาก (1 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม 

ออน (2 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดพอใช  แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายครั้ง 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      สงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผลไดดีมาก 

       4.2  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของผูปวย และใหการดูแลรักษา  

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย และใหการดูแลรักษาโรคที่พบบอยได 

ออน (2 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามญัทีพ่บบอยไดพอใช 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัยและรักษาผูปวยในโรคสามญัทีพ่บบอยได ปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย รักษา และใหคําปรึกษาปญหาที่ซับซอนไดอยางเหมาะสม 

ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรวบรวมขอมูลของผูปวย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วิเคราะห วินิจฉัย รักษา และใหคําปรึกษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนและฉุกเฉินไดเปนอยางดี 

     และสม่ําเสมอ 

5.  ทักษะการตรวจโดยใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน (Technical and procedural skills) 

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสามารถทําหัตถการที่แพทยสภากําหนดไดแมจะอยูภายใตคําแนะนําของแพทยพ่ีเล้ียง 

ออน (2 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามที่แพทยสภากําหนดไดพอใช แตตองแนะนําสอนใหปรับปรุงหลายครั้ง  

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการตามที่แพทยสภากําหนดไดในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามที่แพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหาแทรกซอน 

ดีมาก (5 คะแนน)      สามารถรูขอบงชี้ ทําหัตถการไดทุกหัตถการตามแพทยสภากําหนด โดยไมมีปญหาแทรกซอนเปนที่นาพอใจมากอยาสม่ําเสมอ    

6.  การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ออนมาก (1 คะแนน)      ไมสนใจใฝรู ไมหาความรูเพ่ิมเติมในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย  

ออน (2 คะแนน)      สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

ปานกลาง   (3 คะแนน)      สนใจใฝรูพอควร เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมในระดับปานกลาง 

ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝรูดี เขารวมประชุมวิชาการและหาความรูเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอดี 

ดีมาก (5 คะแนน)      สนใจใฝรูดีมาก เขารวมประชุมวิชาการอยางสม่ําเสมอ คนควาหาความรูเพ่ิมเติมและนํามาประกอบในการดูแลรักษาผูปวยไดอยางดีมาก 
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เอกสารแนบ 9  

พท. 3/2.1  

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ขอมูลท่ัวไป 

[   ]  นพ.    [   ]  พญ. (ช่ือ)       สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา    

ว/ด/ป ท่ีสําเรจ็การศึกษา   เลขท่ีใบอนุญาต                    ว/ด/ป ท่ีออกใบอนุญาตฯ ........................                     

ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล                                                 จังหวัด ...................................................................                                                   
 

กําหนดการปฏิบัติงาน  เดือน     ตั้งแต (ว/ด/ป)                   ถึง(ว/ด/ป)    

ลาปวย        วัน       ลากิจ วัน       ขาดงานโดยไมมีการลา วัน     ไมอยูเวรโดยไมแจง      ครั้ง 

ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง  อายุรกรรม รอยละ   ศัลยกรรม รอยละ   ออรโธปดิกส รอยละ   

กุมารเวชกรรม รอยละ   สูต-ินรีเวชกรรม รอยละ        เวชปฏิบัติท่ัวไป รอยละ อ่ืนๆ   รอยละ   

สรุปผลการประเมินผล  โปรดระบุชวงระยะเวลาปฏิบัติงานในแตละสาขาในตารางนีด้วย  

 

ท่ี 

 

 

หัวขอประเมิน 

อายุฯ ศัลยฯ ออรโธฯ กุมารฯ       

 

สูติฯ เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 

รพ.ชุมชน/วิชาเลือก 

  

1. พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ       

2. ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ       

3. ความรูพ้ืนฐาน       

4. ทักษะทางคลินิก 

4.1 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ/การแปลผล 

      

 4.2 การรวบรวมขอมลู วิเคราะหขอมูลของผูปวย 

      และใหการดูแลรักษา 

      

5. ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน  

การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน 

(Technical and procedural skills) 

      

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(Continuous professional development) 

      

 

ผลการประเมิน  [   ]  ผาน    [   ]  ไมผาน   เพราะ [   ]  1. เวลาไมพอ (รอยละ 80)    [   ]  2. ไมผานการประเมินผล 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม           

            

             
 

ลงช่ือ    ผูถูกประเมิน      ลงช่ือ    หัวหนากลุมงาน 

(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 

วันท่ี       เดือน       พ.ศ.         วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   
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เอกสารแนบ 10  

พท. 3/2.2 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ขอมูลท่ัวไป 

[   ] นพ.  [   ] พญ. (ช่ือ)          สกุล   สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา   

ว/ด/ป ท่ีสําเรจ็การศึกษา    เลขท่ีใบอนุญาตฯ               ว/ด/ป ท่ีออกใบอนุญาตฯ       

ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล       จังหวัด         

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.                สิ้นสุดวันท่ี         เดือน               พ.ศ……….. 

ระยะเวลาปฏิบัติงานรอยละ       ลาปวย        วัน ลากิจ       วัน ขาดงานโดยไมมีใบลา      วัน ไมอยูเวรโดยไมแจง      ครั้ง 
 

 

สรุปการประเมินผล 

 

กลุมงาน                          ผาน          ไมผาน    เหตุผล 

              เวลาไมพอ      ไมผานการประเมินผล 

             (รอยละ 80) 

อายุรกรรมและเวชศาสตรฉุกเฉิน                             

ศัลยกรรมและออรโธปดิกส                              

กุมารเวชกรรม                               

สูต-ินรีเวชกรรม                               

เวชปฏิบัติท่ัวไป/รพ.ชุมชน                        

วิชาเลือก                              

ความเห็นเพ่ิมเติม           

            

            

            

            

            

             

       

                             ลงชื่อผูอํานวยการโรงพยาบาล        

                                     (      ) 

       วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   
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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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ขั้นตอน 

การออกประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 
การรับรอง ข้ันตอนดําเนินการ  

1. ประกาศนียบัตรผูผานโครงการ         

    แพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ 

    ของแพทยสภา 

 

     แพทยเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานครบ

ทุกสาขา  ผานการประเมินดานทักษะ

และเจตคติ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน

ครบตามท่ีแพทยสภากําหนด 

1. สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน 

(ผาน/ไมผาน)  ลงขอมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ส ง สํ า นั ก ง าน เ ลข า ธิ ก า ร แพทย สภ า   พร อม เ ก็ บ

คาธรรมเนียมคนละ 300 บาท โอนเขาบัญชีแพทยสภา 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวง

สาธารณสุข  เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4    

2. สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  ตรวจสอบคุณสมบัติ/

ผลการประเมินแพทยผูเขารวมโครงการฯ ทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ

แพทยฯ  พิจารณา 

4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนียบัตรผูผาน

โครงการฯ  แลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 

5. กอนเดือนพฤศจิกายน  แพทยท่ีผานโครงการฯ ขอ 

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะไดจากสถาบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 

    เพ่ิมพูนทักษะ 

 

    แพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีประสงคขอ

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ  เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการ

สมัครเขารับการฝกอบรมแพทย 

ประจําบาน 

ระหวางดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรฯ ซึ่งจะแลวเสร็จ

ในเดือนพฤศจิกายน แพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีประสงคขอ

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือเปน

หลักฐานประกอบการสมัครเขารับการฝกอบรมแพทย

ประจําบาน   

1. ใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือรับรอง

การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามสาขา และระยะเวลาท่ี

แพทยปฏิบัติงานจากสถาบันฯ ท่ีแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ 

2. ใหสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ออกเปนหนังสือ

รับรองตามสาขา และระยะเวลาท่ีแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ  (มิใช ประกาศนียบัตรฯ)   

สถาบันปฏิบัตงิาน

เพ่ิมพูนทักษะ 
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ข้ันตอนการขอใบแทน  

ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอใบแทน

ประกาศนียบัตรฯ   

(กรณีสูญหาย) 

1. แจงความเอกสารสูญหายท่ีสถานีตํารวจ 

2. ย่ืนคําขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ พรอมใบแจงความ ที่สํานักงาน  

    เลขาธิการแพทยสภา คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ  

3. สํานักงานฯ  จัดทําใบแทนประมาณ 1 สัปดาห 

4. แพทยรับใบแทนท่ีสํานักงานฯ หรือสํานักงานฯ จัดสงตามท่ีอยู  

    ท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณไีมสามารถมาตดิตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคณุศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com ในเบ้ืองตนแลวสง

ฉบับจริงมาทางไปรษณียภายหลัง0    

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1. เอกสารคําขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)  

    เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

    เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

2. ใบแจงความ 

3. สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย   

    จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 
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เอกสารแนบ 11 

 

คําขอทําใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

เขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ.     ท่ี 

โรงพยาบาล      จังหวัด       

เลขท่ีประกาศนียบัตรฯ    ออกให ณ วันท่ี   (หากไมทราบใหเวนวางไว) 

ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ 

1. หลักฐานแจงความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

2. คาธรรมเนียม 600 บาท 

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             
 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว  เม่ือวันท่ี       

      

                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอหนังสือรับรอง  

ผูไดรับการอนุมตัิผานโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 

ผูไดรับการอนุมัติผาน

โครงการแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะตามเกณฑ 

ของแพทยสภา   

 

กรณแีพทยเพ่ิมพูนทักษะ

ทําประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  

และมีความประสงคขอ 

หนังสือรับรอง ผูไดรับการ

อนุมัติผานโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ

ของแพทยสภา  

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบ 

การสมัครเขารับการฝกอบรม 

แพทยประจําบาน  หรือ

เพ่ือกิจการอ่ืนท่ีจําเปน  

1. ยื่นคําขอหนังสือรับรองผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย 

    เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา ท่ีสํานักงานเลขาธิการ 

    แพทยสภา  คุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ 

2. สํานักงานฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  

3. แพทยรอรับหนังสือรับรองฯ ประมาณ 20 นาที ท่ีสํานักงานฯ   

    หรือสํานักงานฯ จัดสงตามท่ีอยูท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณไีมสามารถมาตดิตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคณุศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com   

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1.  คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทย  

   เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา    

   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

     เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

2.  สําเนาการโอนเงิน เขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย   

     จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

         เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4    

200 บาท / ฉบับ 

 

กรณีใหจัดสง 

ทางไปรษณีย 

ตองจายคาจัดสงเพ่ิม  

50 บาท / ฉบับ 
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เอกสารแนบ 12 

 

คําขอหนังสือรับรอง ผูไดรับการอนุมัติผานโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา   

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

เขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ.     ท่ี 

โรงพยาบาล      จังหวัด       

เลขท่ีประกาศนียบัตรฯ    ออกให ณ วันท่ี   (หากไมทราบใหเวนวางไว) 

ไดแนบหลักฐานมาพรอมแบบคําขอนี้แลว คือ 

1. คาธรรมเนียม 200 บาท / ฉบับ  2. คาจัดสงไปรษณีย 50 บาท / ฉบับ  

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             
 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

แพทยสภาไดออกประกาศนียบัตรฯ ใหแลว  เม่ือวันท่ี       

      

                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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ข้ันตอนการขอแปล  และสําเนา   

ประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภา 

 
 ข้ันตอนดําเนินการ คาธรรมเนียม 

การขอแปล 

ประกาศนีย บัตร ผู ผ าน

โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ตามเกณฑของแพทยสภา  

เปนภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นคําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ พรอมสําเนาประกาศนียบัตรฯ  

    ภาษาไทย ท่ีสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาคุณศศิพร ภาสบุตร  

    ฝายฝกอบรมและสอบฯ 

2.  สํานักงานฯ  จัดทําใบแปล  ประมาณ 1 สัปดาห 

3.  แพทยรับใบแปล  ท่ีสํานักงานฯ  หรือสํานักงานฯ  

    จัดสงตามท่ีอยูท่ีแพทยแจงไว 

หมายเหตุ กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได ใหสงเอกสาร

ตอไปน้ีมาท่ีคุณศศิพร ภาสบุตร ฝายฝกอบรมและสอบฯ สํานักงาน

เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

หรือท่ีอีเมล  doodee1964@hotmail.com   

โทร 0 2590 1880   โทรศัพทเคลื่อนท่ี 08 9693 7909 

1.  คําขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ  

   (Download จาก www.tmc.or.th)  

     เขาหัวขอใหญฝกอบรมและสอบฯ  

     เขาหัวขอยอยโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

2.  สําเนาประกาศนียบัตรฯ ภาษาไทย  

3.  สําเนาการโอนเงินเขาบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย  

    จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  

    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 

ตอไปฉบับละ 500 บาท  

สําเนาใบแปลฉบับละ 

100 บาท 
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เอกสารแนบ 13 

 

คําขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และสําเนา เปนภาษาอังกฤษ  

เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผูขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   

ชื่อเดิม      สกุลเดิม       

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล    อําเภอ    จังหวัด     

รหัสไปรษณีย   เบอรโทรศัพท     

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให ณ วันท่ี    

ขอแปลประกาศนียบัตรผูผานการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภาเปนภาษาอังกฤษ 

 คาคําขอ  100 บาท 

 ฉบับจริงจํานวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเปนเงิน  บาท 

ฉบับรับรองสําเนาจํานวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเปนเงิน  บาท 

ไดแนบสําเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพรอมคําขอฯ นี้แลว 

ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษของผูขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพใหญ) 

คือ             

  มารับเองท่ีสํานักงานฯ 

  ใหจัดสงตามท่ีอยูนี้         

             

 

ลายมือชื่อผูขอ      

สําหรับเจาหนาท่ี 

ชําระเงินตามใบเสร็จเลมท่ี    เลขท่ี   วันท่ี    

ลงช่ือ      
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แพทยเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
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การเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทย 

 ผูมีสิทธิเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ คือ แพทยผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอบังคับแพทยสภา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 

ตางประเทศ 

การเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยผูชดใชทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 

1. หนวยงานตนสังกัด ของสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย 

2. หนวยงานตนสังกัด สงเอกสารเขาโครงการฯ มาท่ีสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ 

การสมัครเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทย จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือตางประเทศ 

1. แพทยสามารถสมัครกับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ   

2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และท้ังนี้ตองไมเกินศักยภาพท่ีแพทยสภา

รับรอง  

3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ขออนุมัติหนวยงานตนสังกัด 

4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  แจงสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ   

การสมัครเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ของ แพทยท่ีหมดพันธะสัญญาชดใชทุน  ดวยการชดใชเงิน 

โดยมิไดไปปฏิบัติงานชดใชทุน  

1. แพทยสามารถสมัครกับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ   

2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ท้ังนี้ตองไมเกินศักยภาพท่ีแพทยสภา

รับรอง  

3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ขออนุมัติหนวยงานตนสังกัด 

4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  แจงสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ 

การสมัครกลับเขาโครงการฯใหม ของแพทยลาออกจากโครงการฯ 

1. แพทยทําหนังสือ ขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ พรอมท้ังแสดงเหตุผลการลาออก  

และแบบประเมินผลในสาขาท่ีปฏิบัติงานมาแลว  สงสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ  พิจารณาอนุมัติ 
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การขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

แพทยท่ีเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะไมครบทุกสาขาวิชาตามท่ีแพทยสภากําหนด ตามรายละเอียดใน

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ในขอ 2.3   แลวขอลาออกจากโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ หากมีความ

ประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะใหม หรือปฏิบัติงานฯ เพ่ิมเติม ตองทําหนังสือขออนุมัติพรอมท้ังแสดง

เหตุผลการลาออก และแบบประเมินผลในสาขาท่ีปฏิบัติงานมาแลว  เสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณา

สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกลับเขาปฏิบัติงานตอไป ดังนี้ 

1. กรณีท่ีแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะมาแลวมากกวา  6 เดือน  แลวขอลาออกดวยเหตุผลใด 

 ก็ตาม  หากมีความประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานฯ เพ่ิมเติม   สามารถขออนุมัติกลับเขา 

 ปฏิบัติงานฯ เพ่ิมเติมตอในสาขาวิชาท่ียังไมไดปฏิบัติงานฯ ใหครบไดในปเดียวกันกับปท่ีเริ่ม 

 เขาปฏิบัติงานฯ กอนการลาออก  โดยสามารถสมัครเขารับการปฏิบัติงานฯ  ในโรงพยาบาลใด 

 ก็ไดท่ีแพทยสภารับรอง  และไมเกินศักยภาพ  

2. กรณีแพทยท่ีไดรับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลตางๆ   แตยังไมไดเริ่ม 

ปฏิบัติงานฯ แลวลาออกโดยการชดใชเงิน  หรือไมไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงานฯ  หรือ

ปฏิบัติงานฯมาแลวนอยกวา 6 เดือน  หากมีความประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานฯ  ไมสามารถ

ขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานฯ ไดในปเดียวกันกับปท่ีไดรับจัดสรรเขาปฏิบัติงานฯ ในครั้งแรก

กอนการลาออกได แตสามารถขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานฯ ไดในปถัดไปในโรงพยาบาลใดก็ได

ท่ีแพทยสภารับรอง โดยใหปฏิบัติงานฯ เพ่ิมเติมในสาขาวิชาท่ียังไมไดปฏิบัติงานฯ ตอใหครบ 

สวนผูท่ีไมเคยปฏิบัติงานฯ  มากอนเลยก็ใหเริ่มปฏิบัติงานฯ ตั้งแตตน ท้ังนี้โรงพยาบาลนั้นๆ 

ตองรับแพทยไวไมเกินศักยภาพ   

3. กรณีท่ีแพทยหมดพันธะการชดใชทุนกอนการจัดสรรไปปฏิบัติงานยังหนวยงานตางๆ  

 หากมีความประสงคจะเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ สามารถเขาปฏิบัติงานฯ ไดในปเดียวกัน 

 กับปท่ีหมดพันธะการชดใชทุนในโรงพยาบาลใดก็ไดท่ีแพทยสภารับรอง ท้ังนี้โรงพยาบาลนั้นๆ  

 ตองรับแพทยไวไมเกินศักยภาพ  

 เม่ือประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทย

เพ่ิมพูนทักษะ  อนุมัติใหกลับเขาปฏิบัติงานฯ แลว จะมีหนังสือแจงแพทยใหทราบ จากนั้นใหแพทยผูขออนุมัติ

ดําเนินการติดตอขอเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  โดยประสานกับหนวยงานตนสังกัดของโรงพยาบาลท่ี

ไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการรับแพทยเขาปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะของหนวยงานตนสังกัดแหงนั้นๆ   และแจงแพทยสภาเพ่ือทราบตอไป  
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ตารางการเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทย 

 

ปท่ีไดรับอนุญาต 

ใหปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
สถานภาพของแพทย 

ปเดียวกันกับที่จบการศึกษา หรือ 

ปที่หมดพันธะสัญญา หรือ 

ปเดียวกันกับที่ลาออก 

1. แพทยผูชดใชทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 

2. แพทย จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือ ตางประเทศ 

3. แพทยที่หมดพันธะสัญญาชดใชทุน  ดวยการชดใชเงิน กอนไดรับการ   

    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

4. แพทยเพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทกัษะมาแลวมากกวา 6 เดือน แลว 

    ลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเขาใหม 

ปถัดไปจากหมดพันธะสัญญา หรือ  

ปถัดไปจากปที่ลาออก 

1. แพทยที่หมดพันธะสัญญาชดใชทุน  ดวยการชดใชเงิน  และไดรับการ    

    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแลว แตยังไมไดไปปฏิบัติงาน  

    แลวลาออกโดยการชดใชเงิน หรือ ไมไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน  

2. แพทยเพิม่พูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแลวนอยกวา 6 เดือน  

    แลวลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเขาใหม 
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เอกสารแนบ 14 

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถานท่ีติดตอ/เบอรโทรศัพทของแพทยท่ีขออนุมัติ 

              วันท่ี เดือน            พ.ศ.   

 

เรื่อง การขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ 

 ขาพเจา (ชื่อ - สกุลของแพทยท่ีขออนุมัติ   หากมีการเปลี่ยนชื่อ- สกุลใหใสขอมูลดวย) 

จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก    วันท่ี เดือน            พ.ศ.   

ไดรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอบังคับของแพทยสภา   เลขท่ี     

วันท่ี เดือน            พ.ศ.   

เขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท่ีโรงพยาบาล    จังหวัด     

วันท่ี เดือน            พ.ศ.  ไดปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะมาแลวดังนี้ 

 1.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         

 2.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         

 3.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         

 4.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         

ใหแนบสําเนาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในสาขาดังกลาวมาพรอมกันดวย  

 เนื่องจาก(ใหใสเหตุผลท่ีไดลาออกจากการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ)    

            

             

จึงไดลาออกจากการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ตั้งแตวันท่ี เดือน            พ.ศ.   

ขณะนี้มีความประสงคขออนุมัติกลับเขาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  ใหม / เพ่ิมเติม   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ชื่อ- สกุล แพทยท่ีขออนุมัติ) 
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เอกสารแนบ 15 

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติใหรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

สถานท่ีติดตอ/เบอรโทรศัพทของแพทยท่ีขออนุมัติ 

              วันท่ี เดือน            พ.ศ.   

 

เรื่อง การขออนุมัติใหรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยฯ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แบบประเมินตนเองสําหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ   

  2. แบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ    

 

ดวยโรงพยาบาล                   สังกัด      

มีความประสงคขออนุมัติใหแพทยสภารับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ในป พ.ศ. ............ 

เนื่องจากมีศักยภาพตามเกณฑการพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพ่ือเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

และตามเกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป 

 

ท้ังนี้  ไดกรอกขอมูลแบบประเมินตนเองสําหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ   

และแบบกรอกขอมูลสําหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ     ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะเปนพระคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูอํานวยการโรงพยาบาล) 
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