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ค าน า 
 
 โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ .ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ มีกำรเปลี่ยนผู้บริหำร/ผู้ด ำเนินกำรค่อนข้ำงบ่อยบำงครั้งท ำให้เกิดปัญหำกำร
ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ ท ำให้ไม่สำมำรถส่งต่อข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  และ
คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือข่ำย มีควำมตระหนักในปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและพยำยำมแก้ไขระบบให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนำรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนและได้สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนทั้งหมดเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น ำไปใช้อ้ำงอิงพร้อมปฏิบัติ
ได้อย่ำงถูกต้องและเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป โดยเนื้อหำของคู่มือนี้จะให้ควำมส ำคัญกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ ได้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และ
แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร  

 ขอขอบพระคุณ  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะและคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติ งำนเ พ่ิมพูนทักษะ  10 เครือข่ ำย 
ทุกท่ำนที่ได้ร่วมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำม
โครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) เพ่ือให้เป็นรูปแบบที่ง่ำย สะดวก และเหมำะสมกับบริบทของผู้เกี่ยวข้องทุก
ระดับสำมำรถน ำไปใช้ในแต่ละสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 
 
     แพทย์หญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร 

                      ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 
                   การเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  หมำยถึง   แพทย์ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  ได้รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับของแพทยสภำ  และแพทยสภำประกำศรับเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมำยถึง  โรงพยำบำลที่แพทยสภำประกำศรับรองให้เป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะ 

สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมำยถึง โรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองเพ่ือเป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งแพทยสภำประกำศให้กำรรับรอง 

สถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน  หมำยถึง  
โรงพยำบำลชุมชน  สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนของแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ  ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ  เวชศำสตร์ครอบครัว 
หรือ เวชศำสตร์ชุมชน  ภำยในหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 

คณะอนุกรรมการ  หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ   และคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  10 เครือข่ำย  
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรแพทยสภำ 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
พ.ศ.๒๕๕๑   

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

 
 ตำมที่คณะกรรมกำรแพทยสภำได้ออกข้อบังคับแพทยสภำ  ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘  นั้น บัดนี้เป็นกำรสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่ำวให้
เหมำะสม  และเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนยิ่งขึ้น 
  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๑ (๓)(ฎ) และด้วยควำมเห็นชอบของสภำนำยกพิเศษ ตำมมำตรำ ๒๕ 
แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมกำรแพทยสภำออกข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกระบวน
วิธีพิจำรณำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑” 
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำม
โครงกำรเพิ่มพูนทักษะพ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข้อ  ๓  บรรดำข้อบังคับและระเบียบอ่ืนในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับ
นี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ  ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 
        “โครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ” หมำยถึง โครงกำรที่คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนดแนวทำง
หลักเกณฑ์กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนและครอบคลุมทั้งเนื้อหำของกำรปฏิบัติงำนในกำรเพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ 

  “สถำบันที่ปฏิบัติงำน” หมำยถึง สถำนพยำบำล หรือโรงพยำบำลที่ใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภำ 
   “แพทย์” หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมที่แพทยสภำรับรอง 
   “ประกำศนียบัตร” หมำยถึง ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะตำมเกณฑ์ของ
แพทยสภำ ซึ่งแพทยสภำออกให้แพทย์ที่ผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 
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   ข้อ  ๖  ให้คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนดหลักเกณฑ์และเกณฑ์มำตรฐำน  โดยท ำเป็นประกำศ
ของแพทยสภำ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (๑)  คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ 
        (๒)  คุณสมบัติสถำบันที่ปฏิบัติงำน 
        (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและกำรหมุนเวียนของแพทย์ 
       (๔)  วิธีกำรคัดเลือก (Matching) 
        (๕)  วิธีกำรประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน 
 

  ข้อ  ๗  ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรในกำรรับสมัคร   ตรวจสอบ
คุณสมบัติของแพทย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ และกำรคัดเลือก 
  

หมวด ๑ 
รับรองสถาบัน 

  ข้อ  ๘  ให้สถำบันที่ประสงค์จะรับแพทย์ไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ  เสนอข้อมูล
รำยละเอียดมำตรฐำนสถำบันเ พ่ือขอรับรองเป็นสถำบันที่ปฏิบัติ งำนต่อเลขำธิกำรแพทยสภำ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมกำรที่แต่งตั้งข้ึน พิจำรณำตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนด ตำมข้อ ๖ (๒) 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมกำรแพทยสภำ  อำจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินสถำบันที่
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนข้อ ๖ (๒) ตำมกำรเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ และรำยงำนปัญหำอุปสรรคต่อเลขำธิกำรแพทยสภำ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร
แพทยสภำตัดสินชี้ขำดโดยอำจให้ควำมเห็นเบื้องต้นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ผ่ำนกำรประเมินและรับรองโควตำสูงสุดของจ ำนวนแพทย์ 
       (๒)  ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๖ (๒) 

 

หมวด ๒ 
รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจัดส่งแบบประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ผู้
เข้ำสู่โครงกำรเพ่ิมพูนทักษะให้แก่สถำบันที่ปฏิบัติงำน   และให้สถำบันที่ปฏิบัติงำนส่งแบบประเมินกลับตำม
ก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำก ำหนด 
  ข้อ ๑๑ ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำตรวจสอบผลกำรประเมินตำมแบบในข้อ  ๑๐ และ
พิจำรณำสรุปผลผู้ผ่ำนกำรประเมินและไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ในข้อ  ๖ (๕)  เสนอต่อเลขำธิกำรแพทย
สภำเพ่ือทรำบ 
  ข้อ ๑๒ ให้ เลขำธิกำรแพทยสภำรำยงำนสรุปผลผู้ผ่ ำนกำรประเมินตำม  ข้อ ๑๑   แจ้ง
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือทรำบ 
  ข้อ ๑๓  ให้นำยกแพทยสภำออกประกำศนียบัตรตำมข้อบังคับแพทยสภำแก่ผู้ผ่ำนกำรประเมิน 
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หมวด ๓ 
การเงิน 

  ข้อ ๑๔  ให้แพทย์ผู้ขอร่วมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัคร
และกำรประเมินและกำรออกประกำศนียบัตรตำมข้อบังคับว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
  ข้อ ๑๕  ให้สถำบันที่ปฏิบัติงำน เป็นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองสถำบันและกำร
ตรวจเยี่ยมและครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำย  เบี้ยเลี้ยง  ค่ำเดินทำงด้วย 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
(นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ) 

นำยกแพทยสภำ 
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วัตถุประสงค์โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 เนื่องจำกกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถำบันผลิตแพทย์ทุกแห่งเป็นสมำชิกได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ  โดยถือเป็น
ภำระหน้ำที่ของสถำบันผลิตแพทย์ทุกแห่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จึงมีควำมเห็นว่ำน่ำจะมีกำรจัดท ำรูปแบบในกำร
พัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ โดยมีแพทยสภำเป็นแกนกลำงและได้เสนอแนวทำงกำร
แก้ปัญหำโดยจัดให้แพทย์ที่จบใหม่ได้รับกำรเพ่ิมพูนทักษะในขณะปฏิบัติงำนชดใช้ทุนปีที่ 1 ในโรงพยำบำลส่วน
ภูมิภำคที่มีแพทย์รุ่นพ่ีเป็นที่ปรึกษำ และโรงพยำบำลดังกล่ำวจะต้องมีระบบกำรให้บริกำรที่เอ้ือต่อกำรให้ควำมรู้แก่
แพทย์ใช้ทุนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไป
ยังโรงพยำบำลต่ำงๆ โดยหำกโรงพยำบำลใดไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอำจจะไม่ได้รับแพทย์ใช้ทุนไป
ปฏิบัติงำน ซึ่งจะเป็นผลท ำให้สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ส่วนภูมิภำคมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรให้ได้
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  เกิดกำรแข่งขันในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย  และมีกำรจัด
สวัสดิกำรทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ดีขึ้น 
 กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้เสนอ “รูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์ของประเทศ” โดยจัดให้มีโครงกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ต่อคณะกรรมกำรแพทยสภำ ในกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ 9/2535 วันที่ 10 กันยำยน พ.ศ.2535 เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 
2. เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์และส่งเสริมกำรกระจำยแพทย์ในส่วนภูมิภำค 

3. เห็นควรให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนใช้ทุน 1 ปี  ตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นพ้ืนฐำนของ 
    กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสำขำเวชศำสตร์ครอบครัวเทียบเท่ำ     
    ระดับปีที่ 1 

คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติดังนี้ 
1. รับหลักกำรให้มีกำรจัดท ำโครงกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 เพ่ือสนับสนุน  

“รูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ”    
2. เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำง  

    กำรแพทย์ของประเทศ เพ่ือพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว 
3. ให้ พิ จ ำรณำจั ดท ำ ร ำยละ เ อียดของ โครงกำรดั งกล่ ำ ว  โดย ให้ ส ำมำรถบั ง คับ ใช้ ตั้ ง แต่ 

    วันที่ 1 เมษำยน 2537 เป็นต้นไป 
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การจัดตั้งโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ค าสั่งแพทยสภา 

 คณะกรรมกำรแพทยสภำ  ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2536 วันที่ 13 พฤษภำคม 2536 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรแพทยสภำครั้งที่ 5/2540 วันที่ 8 พฤษภำคม 2540 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำรูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพของ
ระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ 

 โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจึงได้เริ่มด ำเนินกำรโดยควำมสมัครใจและตำมควำมพร้อมโรงพยำบำลที่เป็น
ส ถ ำ บั น ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ปี  2 5 3 7  แ ล ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร อ ย่ ำ ง เ ต็ ม รู ป แ บ บ ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 3 8  เ ป็ น ต้ น ม ำ  
ในปี 2553   คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะได้ปรับแก้ไข
ชื่อโครงกำร  และรำยละเอียดในสำระส ำคัญของโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

โครงสร้าง 
แผนภูมิแสดงสายบังคับบัญชา / ก ากับดูแล / ประสานงานการด าเนนิการ 

ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

1  แพทยสภา 

(หน้า 8) 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
2  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนนุ 

การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 

(หน้า 8) 

 4  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

แพทย์ชดใช้ทุน 

(หน้า 14 - 15) 

โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 

 
 

3  คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมิน

สถาบันปฏิบัติงานฯ 

(หน้า 9) 



9 
 

 
 

1. แพทยสภา 
หน้ำที่ของแพทยสภำที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 1 มำตรำ 8 มีดังนี้  
1.1 รับรองหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกำรฝึกอบรมในวิชำชีพเวชกรรมของสถำบันกำรแพทย์ รวมทั้ง  

รับรองวิทยฐำนะของสถำบันทำงกำรแพทย์ที่ท ำกำรฝึกอบรม 
- หลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 
- รับรองโรงพยำบำลที่ใช้เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ และรับรองศักยภำพสูงสุดใน  

กำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี 
1.2 ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

สำขำต่ำงๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชำชีพเวชกรรม 
- ออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. แพทย์หญิงประสบศรี   อึ้งถำวร      ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
2. นำยแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 
3. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
4. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  ศิริรำชพยำบำล หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
5. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือผู้แทน                       อนุกรรมกำร 
6. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น หรือผู้แทน                       อนุกรรมกำร 
7. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน                       อนุกรรมกำร 
8. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
9. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
10. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
11. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร หรือผู้แทน                       อนุกรรมกำร 
12. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
13. คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยรังสิต หรือผู้แทน                       อนุกรรมกำร 
14. เลขำธิกำรกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
15. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก  หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
16. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรเรือ  หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
17. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ หรือผู้แทน                     อนุกรรมกำร 
18. รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   
19. ประธำนชมรมโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป หรือผู้แทน 
20. ประธำนชมรมนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  หรือผู้แทน  

หรือผู้แทน       อนุกรรมกำร            
                    อนุกรรมกำร 
                    อนุกรรมกำร 

21. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท       หรือผู้แทน       อนุกรรมกำร 
23. แพทย์หญิงชัญวลี  ศรีสุโข                       อนุกรรมกำร 
24. นำยแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์ 
25. นำยแพทย์ฉันชำย  สิทธิพันธุ์ 

                   อนุกรรมกำร 
                   อนุกรรมกำร 
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26. นำยแพทย์สุรจิต  สุนทรธรรม 
27. แพทย์หญิงสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ 
28. นำยแพทย์จิตตินัดด์  หะวำนนท์ 

                   อนุกรรมกำร 
                   อนุกรรมกำร 
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

29. นำงศศิพร  ภำสบุตร                ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

หน้าทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตำมหลักสูตร 

ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ) ประสำนงำนเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  
ให้แก่แพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ โดยให้แพทย์ได้มีโอกำสเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และทักษะในด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไปให้มำกขึ้น 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ที่เข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ 
3. ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะฯ 
4. พิจำรณำข้อมูลโรงพยำบำลต่ำงๆ เพ่ือรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะฯ พร้อมทั้งก ำหนด

ศักยภำพสูงสุดที่สำมำรถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงำน 
5. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำร   
6. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   

สำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยนำมคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูน
ทักษะทั้ง  10 เครือข่ำย เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรแพทยสภำแต่งตั้ง 
 

3. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 
 เครือข่ายท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถำบันปฏิบัติ งำนฯ  พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติ งำนฯ  ในจั งหวัดต่อไปนี้  
จั งหวั ดนครปฐม , จั งหวั ดกำญจนบุ รี , จั งหวั ด ร ำชบุ รี , จั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ , จั งหวั ด เพชรบุ รี ,  
จังหวัดสมุทรสงครำม และจังหวัดสมุทรสำคร  

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล         ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    ศิริรำชพยำบำล อีก 2 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข                         อนุกรรมกำร 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 
5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล      

                 อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 เครือข่ายท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินสถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรำ, จังหวัดปรำจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตรำด 
และจังหวัดสมุทรปรำกำร    

 
 
  
  
     
  

 เครือข่ายท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 
สถำบันปฏิบัติ งำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติ ง ำนฯ ในจั งหวัดต่อไปนี้   
จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยำ , จั งหวัด อ่ำงทอง , จั งหวัดสิ งห์บุ รี , จั งหวัดชั ยนำท , จั งหวัดนครรำชสีมำ ,  
จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธำนี     

 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายท่ี 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 
สถำบันปฏิบัติ งำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติ งำนฯ  ในจั งหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดเชียงรำย, จังหวัดพะเยำ, จังหวัดล ำปำง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่ำน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล ำพูน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

 
  
 
  
 
 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย         ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อีก 2 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 
                 อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี          ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    โรงพยำบำลรำมำธิบดี อีก 2 ท่ำน 

                  อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข                         อนุกรรมกำร 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 
5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี    

                 อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่         ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อีก 2 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 
                 อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 



12 
 

 
 

 เครือข่ายท่ี 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  จังหวัดเลย , จังหวัด
หนองคำย, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธำนี, จังหวัดหนองบัวล ำภู, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดยโสธร, จังหวัด
อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี , จั ง ห วั ด อ ำ น ำ จ เ จ ริ ญ , จั ง ห วั ด น ค ร พน ม , จั ง ห วั ด มุ ก ด ำ ห ำ ร , จั ง ห วั ด ก ำ ฬ สิ น ธุ์ ,  
จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบึงกำฬ 
 
 
 
 
 
 

 
เครือข่ายท่ี 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน 

สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช (ยกเว้น รพ.สิชล), จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงำ, จังหวัดสงขลำ, จังหวัดพัทลุง, จังหวัด
สตูล, จังหวัดตรัง, จังหวัดยะลำ, จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส 
 
 
 
 
 
 
  
 เครือข่ายท่ี 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัดนครนำยก , 
จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น          ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยขอนแก่น  อีก 2 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข  
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                 อนุกรรมกำร 
                 อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์          ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อีก 2 ท่ำน 

                   อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                  อนุกรรมกำร 
                  อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ          ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้ แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อีก 2 ท่ำน 

                  อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                  อนุกรรมกำร 
                  อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 เครือข่ายท่ี 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยีย่มและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช (เฉพำะ รพ.สิชล), จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี, จงัหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสระบุรี, จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 
  
 
 
 เครือข่ายท่ี 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้จังหวัดก ำแพงเพชร,จังหวัด
พิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตำก 
 
 
 
 
 
 
 

  
 เครือข่ายท่ี 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯเฉพำะในสังกัดกระทรวงกลำโหมในจังหวัด
ต่อไปนี้ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดชลบุร,ี จังหวัดปรำจีนบุรี, จังหวัด
ลพบุรี, จงัหวัดนครรำชสีมำ, จังหวัดล ำปำง, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุดรธำนี, จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
   1.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ   ประธำนอนุกรรมกำร 
   2.  ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของวิทยำลัยแพทยศำสตร์                     อนุกรรมกำร 
         พระมงกุฎเกล้ำ อีก 2 ท่ำน 
   3.  ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก กรมแพทย์ทหำรเรือ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ          อนุกรรมกำร 
   4.  นำยแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ (รองประธำนคณะอนุกรรมกำร          อนุกรรมกำร       
พิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ) 
   5.  เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์    ประธำนอนุกรรมกำร 
2.ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อีก 2 ท่ำน 

             อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

             อนุกรรมกำร 
             อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร           ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยนเรศวร  อีก 2 ท่ำน 

                   อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้ง อย่ำงน้อย 1 ท่ำน 

                  อนุกรรมกำร 
                  อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้าที่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 
1. การประเมินผล 

 มีกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
และสำมำรถพัฒนำไปสู่ระบบกำรประกันคุณภำพของสถำบันปฏิบัติงำนฯ ต่อไปในอนำคต ทั้งนี้ โดยพิจำรณำจำก
กำรประเมินโครงกำรในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ 
2. ประเมินกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
3. ประเมินโรงพยำบำลและสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
4. ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

2.  การประเมินการบริหารจัดการโครงการฯ ประเมินด้ำนต่อไปนี้ 
1. กลไกควบคุมกำรบริหำรจัดกำร 
2. กำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
3. ควำมร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงแพทยสภำและสถำบันปฏิบัติงำนฯ 
4. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 

3.  การประเมินการด าเนินโครงการฯ มีสิ่งที่ต้องประเมินคือ 
1. กลไกควบคุมมำตรฐำนโครงกำรฯ   
2. กำรด ำเนินโครงกำรฯ  ตำมวัตถุประสงค์ และคู่มือประกอบโครงกำรฯ 
3. กำรก ำหนดประสบกำรณ์กำรฝึกทักษะให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ 
4. กำรก ำหนดขอบข่ำยสื่อกำรเรียนรู้ 
5. กำรก ำหนดสวัสดิกำรขั้นต่ ำ 
6. กำรประเมินผล 

4.  การประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานฯ ประเมินด้ำนต่ำง ๆ คือ 
1. คุณสมบัติควำมสมัครใจตลอดจนควำมพร้อมตำมที่โครงกำรฯ  ก ำหนดไว้ 
2. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
3. สื่อกำรเรียนรู้ 
4. คุณภำพของเวชระเบียน 
5. เจตคติและควำมพร้อมของแพทย์ที่ปรึกษำ 
6. เครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย ์
7. สวัสดิกำร 
8. กำรประเมินผล 

5.  ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. ทรำบวัตถุประสงค์ 
2. ประเมินควำมพึงพอใจ  และประเมินควำมครบถ้วนของกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3. ประเมินทักษะด้ำนต่ำง ๆ 
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- Self – evaluation quality & quantity ของทักษะด้ำนต่ำง ๆ 
- ประเมินจำกแพทยท์ี่ปรึกษำ 

4. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
 คณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เป็นผู้พิจำรณำจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ  ที่มี
ควำมประสงค์ขอรับแพทย์ชดใช้ทุน  โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ว่ำหน่วยงำนใดควรได้รับแพทย์ชดใช้ทุน
จ ำนวนเท่ำใด และแจ้งนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทุกสถำบันทรำบว่ำมีหน่วยงำนใดบ้ำงที่มีควำมประสงค์รับ
แพทย์ชดใช้ทุนและรับจ ำนวนเท่ำใด เพ่ือให้นักศึกษำแพทย์ฯ เลือกหน่วยงำนต้นสังกัดที่จะไปปฏิบัติงำนชดใช้
ทุนตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เมื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 เลือกหน่วยงำนฯ 
แล้วคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ จะส่งรำยชื่อนักศึกษำแพทย์ฯ ไปยังหน่วยงำนฯ ที่นักศึกษำแพทย์
ฯ เลือก    หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนจะด ำเนินกำรคัดเลือกนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแจ้งผล
กลับไปยังคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทรำบผลกำรคัดเลือก  
และติดต่อประสำนกำรเข้ำปฏิบัติงำนชดใช้ทุน และเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะต่อไป 

 
รายช่ือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ปี พ.ศ.2563 

1. คณะแพทยศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
2. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
3. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
4. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์  
5. คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
6. คณะแพทยศำสตร์  ศิริรำชพยำบำล 
7. คณะวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยมหิดล 
8. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
9. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
10. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 
11. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
- ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ จังหวัดนนทบุรี 

12. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
13. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
14. ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
15. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
16. คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
17. วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
18. ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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19. ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
20. กระทรวงกลำโหม  

- กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
- กองทัพบก 
- กองทัพเรือ 
- กองทัพอำกำศ 

21. สภำกำชำดไทย 
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 
- ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ 
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติและภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ 
- ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

22. วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์  
23. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงยุติธรรม 
24. กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
25. โรงพยำบำลต ำรวจ 
26. กระทรวงสำธำรณสุข (ส่วนภูมิภำค) 

- โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนภูมิภำค และปริมณฑล 
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การด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
1. หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่แพทยสภำรับรองเป็น

สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
- โรงพยำบำลในสังกัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะจะ

ประสำนกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ กับแพทยสภำ เรื่องกำรขออนุมัติ
รับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ / กำรรับรองและกำรขอเพ่ิมศักยภำพสูงสุดในกำรรับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ / กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

- ส ำหรับกำรจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะยังโรงพยำบำลในสังกัดที่ได้รับกำร
รับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ เป็นไปตำมระบบของหน่วยงำนต่ำงๆ   โดยต้องไม่เกิน
ศักยภำพสูงสุดที่แพทยสภำรับรอง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

 

2. หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ไม่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่แพทยสภำรับรอง
เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

- หน่วยงำนที่ ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ ไม่มี โรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่ 
แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ ให้ประสำนกำรจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะ กับหน่วยงำนต้นสังกัดอ่ืนที่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่แพทยสภำ
รับรอง โดยต้องไม่เกินศักยภำพสูงสุดที่แพทยสภำรับรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพนูทักษะ 
เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ได้พัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนแล้วแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  

ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. สำมำรถประมวลควำมรู้มำใช้ในกำรรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่พบบ่อยตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้

ประกอบวิชำชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษำผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภำพในลักษณะของ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

2. สำมำรถท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม 

3. สำมำรถสื่อสำรกับผู้ป่วย  ญำติ และผู้ร่วมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. สำมำรถเขียนบันทึกทำงกำรแพทย์ได ้
5. มีจริยธรรมของวิชำชีพ 
6. สำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงเป็นสุข 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1. สำขำอำยุรศำสตร์      3  เดือน 
2. สำขำศัลยศำสตร์       2  เดือน 
3. สำขำออร์โธปิดิกส์      1  เดือน 
4. สำขำกุมำรเวชศำสตร์      2  เดือน 
5. สำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ     2  เดือน 
6. วิชำเลือก ปฏิบัติงำนสำขำวิชำที่สนใจเพิ่มเติม   2  เดือน 

เช่นสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน หรือสำขำอ่ืนๆ 
    ทั้งนี้ควรจัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงำนในจังหวัดเดียวกันตลอด  1 ปี   ไม่ควรจัดส่ง 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลชุมชนก่อนใน 2 เดือนแรกของกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
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เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  หรือโรงพยำบำลที่ขออนุมัติ
เป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะแห่งใหม่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำล
เพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  และเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี ดังนี้ 

1. คุณสมบัตสิ าหรับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

 เป็นโรงพยำบำลที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจอำสำสมัครเข้ำเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  โดยมี 

ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

  ด้านบริการ 

1. เป็นโรงพยำบำลขนำดอย่ำงน้อย  120  เตียง  มีกำรแบ่งแผนกอย่ำงชัดเจน 

2. มีสำขำวิชำให้กำรปฏิบัติได้อย่ำงน้อย  5 สำขำวิชำหลัก ได้แก่ สำขำอำยุรศำสตร์, สำขำ  

 ศัลยศำสตร์, สำขำออร์โธปิดิกส์, สำขำกุมำรเวชศำสตร์ และสำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 

3. มีแพทย์ประจ ำอย่ำงน้อย  10 คน 

4. มีผู้ป่วยนอกโดยรวมอย่ำงน้อย 300 รำย/วัน 

5. มีระบบเวชระเบียนที่สำมำรถค้นได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้านวิชาการ 

1. มีห้องสมุดที่มีวำรสำรทำงกำรแพทย์ครบทุกสำขำวิชำหลัก และมีต ำรำที่จ ำเป็นในทุกสำขำ 

2. มีหนังสือหัตถกำรฉุกเฉินและหัตถกำรที่พบบ่อยในห้องสมุดและห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำล 

3. มีหนังสือทำงวิชำกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 

4. มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  สำมำรถสืบค้นข้อมูลทำงกำรแพทย์ 

5. สำมำรถติดต่อห้องสมุดทำงกำรแพทย์เพ่ือหำข้อมูลและควำมรู้ที่ต้องกำรได้ 

 ภำยในเวลำ 1 สัปดำห์ 

 ด้านสวัสดิการ 

1. มีห้องพักท่ีปลอดภัยพอเพียงกับจ ำนวนแพทย์ที่รับมำปฏิบัติงำน 

ด้านการเป็นที่ปรึกษา  (Supervision) 

1. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของโรงพยำบำลและของโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

2. มีแพทย์ที่ปรึกษำ ชัดเจนในแต่ละสำขำวิชำ 
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2. คุณสมบัติของสาขาวิชา 

1. มีแพทย์ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน  ดังนี้  อำยุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 2 คน ออร์โธปิดิกส์ 1 คน   
    กุมำรเวชกรรม 2 คน สูตินรีเวชกรรม 2 คน และวิสัญญีแพทย์ 1 คน หรือมีแพทย์ปฏิบัติงำน 
    ในทุกสำขำที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นระยะเวลำ 5 ปี ขึ้นไป   
หมายเหตุ   คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีวิสัญญีแพทย์ในสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ จึงก ำหนดให้มี
วิสัญญีแพทย์  ให้ก ำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบวิสัญญี และแจ้งรำยชื่อแพทย์ท่ำนนั้น เน้นให้มีกำรสอน
ทำงดำ้นนี้ด้วย ถ้ำไม่มีวิสัญญีแพทย์เลยให้ส่งไปปฏิบัติงำนหำควำมรู้จำกสถำบันปฏิบัติงำนฯ อื่น  

2. มีเตียงรับผู้ป่วยในสำขำวิชำนั้นๆ อย่ำงน้อย 30 เตียง และมีผู้ป่วยในที่เข้ำรับกำรรักษำใหม่ปีละ 
 ไม่น้อยกว่ำ 200 รำย 

3. มีผู้ ป่ วยนอกมำรับบริกำรอย่ ำงน้อย 20 รำย/วัน ในสำขำอำยุรศำสตร์  สำขำศัลยศำสตร์   
    สำขำออร์โธปิดิกส์ สำขำกุมำรเวชศำสตร์ และสำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 

ในกรณีที่โรงพยาบาลมีจ านวนแพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำร

เพ่ิมพูนทักษะ 

กิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำนั้น 

2. ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

3. ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 

4. เข้ำรับกำรอบรม และ/หรือ รับกำรแนะน ำกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับแพทย์ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม  

 กำรเข้ำสังคม กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน  จริยธรรม  นิติเวช กำรรับผิดทำงกฎหมำยของแพทย์เป็นต้น 

5. มีกิจกรรมวิชำกำรพ้ืนฐำน 

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

1. อยู่เวรไม่มำกกว่ำ 15 วัน / เดือน  ทั้งนี้ รวมเวรในหอผู้ป่วยในและแผนกฉุกเฉิน  

2. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน 

3. ออกตรวจผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วย 

4. มีแพทย์ที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำขณะอยู่เวร 

5. มีแพทย์ท่ีปรึกษำก ำกับดูแลในกำรท ำหัตถกำรครั้งแรก  ครั้งต่อๆ ไปอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ท่ีปรึกษำ    

6. มีกำรระบุแพทย์ที่ปรึกษำที่จะให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน 

7. มีกำรเขียน medical record ประกอบไปด้วย admission note ที่ครอบคลุมแผนกำรรักษำ 

    differential diagnosis,  progress note  สั้นๆ  และมีควำมส ำคัญครบถ้วน 

การติดตามประเมินผล 
1. มีเกณฑ์ในกำรประเมินผลชัดเจน 

2. แจ้งแก่ผู้ถูกประเมินทุกครั้ง หำกไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
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เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศาสตร์ครอบครัว  
หรือเวชศาสตร์ชุมชน 

คุณสมบัติส ำหรับโรงพยำบำลที่จะเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศำสตร์
ครอบครัว  หรือเวชศำสตร์ชุมชน  ซึ่งถือเป็นโรงพยำบำลเครือข่ำยของโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป ที่ได้รับกำร
รับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

1. เป็นโรงพยำบำลชุมชนที่มีขนำดตั้งแต่  30 เตียงขึ้นไป 

2. มีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลที่ปฏิบัติงำนให้บริกำรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุข  มีแพทย์ปฏิบัติงำน 
    เป็นแพทย์ที่ปรึกษำ 

3. มีกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแบบผสมผสำนรวมทั้งกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในชุมชน 

4. เป็นโรงพยำบำลที่มีระบบบริหำรงำนภำยในที่ดี มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล 

 อย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ และต ำบลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีกำรประชุม 

 คณะกรรมกำรประสำนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกิจกรรมให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรบริกำร 

    ทำงกำรแพทย์ระดับปฐมภูมิ 

 
หมายเหตุ 

โรงพยำบำลชุมชน  สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข เป็นสถำบันปฏิบัติงำนของแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ ที่แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศำสตร์ครอบครัว หรือ เวชศำสตร์
ชุมชนของสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือเป็นสถำบัน
ปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศำสตร์ครอบครัว หรือ เวชศำสตร์ชุมชน ภำยในหลักสูตรประกำศนียบัตรตำม
โครงกำรเพิ่มพูนทักษะ  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากแพทยสภา   
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สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการด าเนินการรับรองโรงพยาบาล 
เป็นสถาบันหลักปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะประจ าป ี

โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โรงพยำบำลท่ีได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ   ให้บันทึกข้อมูล 

ลงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกปี  (เนื่องจำก
ในเดือนกรกฎำคมจะมีแพทย์เฉพำะทำงท่ีโรงพยำบำลเป็นต้นสังกัดส่งไปเรียนต่อจบหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำ
บ้ำนและกลับมำปฏิบัติงำน ซึ่งโรงพยำบำลจะทรำบข้อมูลจ ำนวนแพทย์ท่ีปฏิบัติงำนจริง )     ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่ง
ออนไลนไ์ปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในเครือข่ำยท่ีรับผิดชอบดูแลใน
เดือนสิงหำคมของทุกปี  คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ำย จะ
ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยำบำลต่ำงๆ  เดือนกันยำยน – มกรำคม ในปีถัดไปนั้น  และสรุปผลกำรตรวจ
ประเมินเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อ
พิจำรณำในเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป  

ข้อมูลท่ีโรงพยำบำลทุกแห่งส่งมำ  หำกพิจำรณำข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วมีคุณสมบัติไม่ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
รับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ   และเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำล
ในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี   คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ อำจไม่ด ำเนินกำร
ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยำบำลแห่งนั้น     

2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน ำผลกำร 
พิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบและอนุมัติ  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรแพทยสภำ
เพื่อรับทรำบและรับรองในเดือนกุมภำพันธ์ หรือ เดือนมีนำคมของปีถัดไป  และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนท่ีได้รับแพทย์
จัดสรรชดใช้ทุนทุกแห่งรับทรำบ  เพื่อเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในวันท่ี 1 มิถุนำยน 
ของทุกปี 

3. คณะกรรมกำรแพทยสภำในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 12 มีนำคม 2563 ได้ออกประกำศแพทยสภำท่ี 
30/2563 เร่ือง อัตรำค่ำธรรมเนียมนอกเหนือจำกที่ประกำศท้ำยกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2563  ดังนี้ 

 3.1  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (สถำบันใหม่)  5,000 บำท 
 3.2  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (รับรองรำยปี) 2,000 บำท 

ท้ังนีต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 เพื่อควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  

เลขท่ีบัญชี 340 2 01174 4 และขอให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ  
ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำด
ขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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โรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน   
แห่งอ่ืน ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ใหด้ าเนินการดังนี้ 

1. ให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำว่ำมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็น 
สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  และเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ประจ ำปีหรือไม่  หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรงพยำบำลแห่งนั้นมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ดังกล่ำว  ให้กรอกข้อมูลใน
แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ  และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับ
กำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และให้ท าเรื่องเสนอต่อต้นสังกัดเพื่อพิจารณา และส่งเร่ือง
ขออนุมัติรับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมายังส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ภายใน
วันที่ 31กรกฎาคม ของทุกปี  เพื่อด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลท่ีเคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ  โดยดำวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลดังกล่ำวได้ท่ีเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำ
หัวข้อฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ เข้ำหัวข้อโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ ำปี พ.ศ.2563 เลือกหัวข้อ 

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

2.   ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะน ำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมกำรตรวจเย่ียมและประเมินสถำบัน 
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในเครือข่ำยท่ีรับผิดชอบดูแล ในเดือนสิงหำคมของทุกปี คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถำบันฯ จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยำบำลต่ำงๆ ในเดือนกันยำยน – มกรำคม ปีถัดไป และ
สรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพื่อพิจำรณำในเดือน
มกรำคม หรือเดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป 

ข้อมูลที่โรงพยาบาลทุกแห่งส่งมานั้น หากพิจารณาข้อมูลเบื้องตนแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ในข้อ 1.1 และ 1.2  คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงพยาบาลแห่งนั้น 
       3.  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน ำ 
ผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบและอนุมัติ   และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
แพทยสภำเพื่อรับทรำบและรับรองในเดือนกุมภำพันธ์ หรือ เดือนมีนำคมของปีถัดไป  และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนที่ได้รับ
แพทย์จัดสรรชดใช้ทุนทุกแห่งรับทรำบ  เพื่อเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในวันท่ี 1 
มิถุนำยน ของทุกป ี

4.  คณะกรรมกำรแพทยสภำในกำรประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนำคม 2563 ได้ออกประกำศแพทยสภำ 
ที่ 30/2563 เร่ือง อัตรำค่ำธรรมเนียมนอกเหนือจำกที่ประกำศท้ำยกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2563  ดังนี้  

 4.1  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (สถำบันใหม่)  5,000 บำท 
 4.2  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (รับรองรำยปี) 2,000 บำท 

ท้ังนีต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
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เพ่ือควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข   
เ ล ข ที่ บั ญ ชี  340 2 01174 4 เ มื่ อ โ อ น แ ล้ ว  ใ ห้ ส่ ง ส ำ เ น ำ ก ำ ร โ อ น เ งิ น ม ำ ยั ง คุ ณ ศ ศิ พ ร  ภ ำ ส บุ ต ร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  จะมี
หนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 

เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี  โดยอำศัยข้อมูลดังนี้ 
1. จ ำนวนแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญสำขำหลัก สัดส่วนแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญทำง 1 คน/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน 

   /1 รอบปี จ ำนวนเตียงผู้ป่วยสำขำหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) ต่อจ ำนวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะสำขำหลัก   
    คือ 15 เตียง/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน กรณีค ำนวณตำมเกณฑ์แล้วได้จ ำนวนศักยภำพแพทย์เพ่ิมพูน  

ทักษะที่แตกต่ำงกัน ให้ใช้ตัวเลขค่ำท่ีน้อยที่สุดเป็นจ ำนวนศักยภำพแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่จะได้รับ 
จัดสรร ทั้งนี้จ ำนวนที่จะอนุมัติให้ขั้นต่ ำคือ 12 ต ำแหน่ง และให้หน่วยงำนต้นสังกัดจัดสรรแพทย์ 
เพ่ิมพูนทักษะแก่สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะไม่น้อยกว่ำ 12 คน ยกเว้นโรงพยำบำลที่แจ้งควำม 
ประสงค์รับน้อยกว่ำ 12 ต ำแหน่ง 

2. ควำมสำมำรถของโรงพยำบำลในกำรรองรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะด้ำน 
2.1 หอพัก  
2.2 สวัสดิกำรต่ำงๆ   

3. สำมำรถให้กำรเพ่ิมพูนทักษะแก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ตำมที่แพทยสภำก ำหนด 
4. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่มีจ ำนวนแพทย์หรือคนไข้ไม่เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในบำง  

     กลุ่มงำนต้องหำสถำบันสมทบในกลุ่มงำนนั้น เพ่ือจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงำนในสำขำนั้นๆ เพ่ือให้แพทย์ 
     ได้ทักษะตำมเกณฑ์ที่แพทยสภำก ำหนด 
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ตารางขั้นตอนการรับรองสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิม่พูนทักษะ 

ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

1. โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
ให้บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  

 

ภำยใน 
 

1-31 กรกฎำคม 2563 
 

2. โรงพยาบาลที่ไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ด ำเนินกำรดังนี้ 
  

1. ท ำเร่ืองเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพิจำรณำ และส่งเร่ืองขออนุมัติมำยัง 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  

2. กรอกแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภำ (เอกสารแนบ 1) 

3. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ (เอกสารแนบ 2) 
 

หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อฝ่ำยฝึกอบรมและสอบ 
เข้ำหัวข้อโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ ำปี พ.ศ.2563  เลือกหัวข้อ 

3.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน   
เพิ่มพูนทักษะ    

3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลัก  
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

              3.3   เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์   
  เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี              

3.4  แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน  
                     ทักษะของแพทยสภำ 
              3.5   แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับ 

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
3.6 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

หมายเหตุ 
1. โรงพยำบำลของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุน  ด ำเนินกำรผ่ำน

หน่วยงำนต้นสังกัด 
2. โรงพยำบำลชุมชนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ด ำเนินกำรผ่ำนส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 
 

ภำยใน  
 

1-31 กรกฎำคม 2563 

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


30 
 

 
 

 

ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

3. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลของโรงพยำบำลไปยังคณะอนุกรรมกำร
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ำยที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 
ขอให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำก่อนว่ำโรงพยำบำลในสังกัดมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ และเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทกัษะประจ ำปี หรือไม่   
ในกรณีที่ 

1. โรงพยำบำลท่ีไม่เคยได้รับกำรรบัรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัตงิำนเพิ่มพูนทักษะ
ด ำเนินกำรผ่ำนหนว่ยงำนต้นสงักดั  

2.   โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข ที่
ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ด ำเนินกำรผ่ำน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

สิงหำคม 
2563 

4. คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ
และแจ้งผลกำรประเมินเบื้องต้นให้โรงพยำบำลทรำบ 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรส่งเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 
หำกคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ได้พิจำรณำในเบื้องตน้จำกข้อมูล เห็นว่ำไม่เป็นไป 
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลฯ  และเกณฑ์พิจำรณำศักยภำพของ
โรงพยำบำลฯ  คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ  อำจไม่ด ำเนนิกำรตรวจเยี่ยมและ
ประเมินโรงพยำบำลนั้น 

สิงหำคม – ธันวำคม 
2563 

มกรำคม – กุมภำพันธ ์
2564  

5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ รับทรำบผลกำรประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ และพิจำรณำรับรอง ก ำหนด
ศักยภำพ  เสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และอนุมัติ แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมกำรแพทยสภำ  เพื่อรบัทรำบ และรับรอง 

มกรำคม – กุมภำพันธ์ 
2564 

 

6. คณะกรรมกำรแพทยสภำ พิจำรณำ รับรอง และประกำศ กุมภำพันธ์ - มีนำคม  
2564 

7. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ แจ้งผลกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  และแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

มีนำคม - เมษำยน  
2564 

8. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ส่งข้อมูลบัญชีรำยชื่อแพทย์ที่เข้ำโครงกำรเพิ่มพูน
ทักษะทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  มำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
เมื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้ำปฏิบัติงำนแล้ว 

ทันทีหลังจำก 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เข้ำปฏิบัติงำน 
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ค่าธรรมเนียมรับรองและการตรวจสถาบัน  
คณะกรรมกำรแพทยสภำในกำรประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนำคม 2563 ได้ออกประกำศแพทยสภำ 

ที่ 30/2563 เร่ือง อัตรำค่ำธรรมเนียมนอกเหนือจำกที่ประกำศท้ำยกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2563  ดังนี้  
 1  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (สถำบันใหม่)  5,000 บำท 
 2  ค่ำธรรมเนียมรับรองมำตรฐำนสถำบันตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ (รับรองรำยปี) 2,000 บำท 

ท้ังนีต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
เพ่ือควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข   

เ ล ข ที่ บั ญ ชี  340 2 01174 4 เ มื่ อ โ อ น แ ล้ ว  ใ ห้ ส่ ง ส ำ เ น ำ ก ำ ร โ อ น เ งิ น ม ำ ยั ง คุ ณ ศ ศิ พ ร  ภ ำ ส บุ ต ร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  จะมี
หนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถาบันหลกัปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
 

ชื่อโรงพยาบาล              จังหวัด       
 

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏบิัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏบิัต ิ
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

1. ความมุ่งมั่นต้ังใจ 
   อาสาสมัครเข้าเป็น   
   สถาบันปฏิบัติงาน 
   เพ่ิมพูนทักษะ 

1.1  ผู้บริหำรและแพทย์ในโรงพยำบำลแสดงควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ 
      ที่จะเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

   

1.2 มีกำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบโครงกำรฯ  ที่ชัดเจน     

1.3  ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ท ำหน้ำท่ีในกำรดูแลแพทย์เพิม่พูน   
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

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

   

      2.1.2   12 เดือน  ใน รพศ./รพท.    

2.2 มีกำรบรหิำรจดักำรปฏิบัติงำนฯ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด    

2.3 มีคู่มือปฏิบตัิงำนฯ  ส ำหรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ 
      ของโรงพยำบำล 

   

3. แพทย์ที่ปรึกษา 3.1 มีแพทย์ที่ปรึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมในแต่ละสำขำ    

3.2  แพทยท์ี่ปรึกษำให้กำรดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่แพทย์เพิ่มพูน 
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

4. การประเมินผล 4.1 มีกำรประเมินแพทยเ์พิ่มพูนทักษะเป็นระยะๆ  
      ช่วงครึ่งแรก  และเมื่อปฏิบตังิำนครบ            
       (formative evaluation) 

   

4.2 มีกลไกติดตำมกำรพัฒนำ  ปรบัปรุงกำรท ำงำนของแพทย์  
      เพิ่มพูนทักษะ 

   

4.3 มีกำรแจ้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ทรำบผลกำรประเมิน 
      ทุกครั้ง  โดยเฉพำะถ้ำไมผ่่ำนกำรประเมิน 

   

5. กิจกรรมพื้นฐาน 
   ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 30  
      ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำนั้น 

   

5.2 จ ำนวนผู้ป่วยนอกท่ีตรวจไมม่ำกกว่ำ 20 รำย / 3 ช่ัวโมง    

5.3 ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตดั / กำรท ำหัตถกำรต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 
      ร้อยละ 20 ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

   

5.4 จ ำนวนผู้ป่วยในท่ีดูแลไมม่ำกกว่ำครั้งละ 30 เตียง    

5.5 ชนิดของผู้ป่วยท่ีดูแลมคีวำมหลำกหลำย    

5.6 แพทย์เพิ่มพูนทักษะท ำกำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
      ที่อยู่ในควำมดูแลทุกรำย (อย่ำงน้อย ร้อยละ 50) 

   

5.7 กำรอยู่เวรไม่มำกกว่ำ 15 วัน / เดือน 
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องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏบิัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏบิัต ิ
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

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

6.2 มี Supervision ward round อย่ำงน้อย  1 ครั้ง / สัปดำห ์    

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

   

6.4 มีกำร Review OPD card อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / เดือน    

6.5 มีห้องสมุดที่มีต ำรำในสำขำหลักครบถ้วน และมีวำรสำร 
      ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 

   

6.6 มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำมำรถสืบค้นข้อมลู   
     ทำงกำรแพทย์ 

   

6.7 มีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนกำรศึกษำต่อเนื่อง    

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

   

7.2 มีจ ำนวนผู้ป่วยนอกของแต่ละสำขำวิชำอย่ำงน้อย 
      20 รำย / วัน  

   

7.3 มีจ ำนวนเตียงในแตล่ะสำขำ 15 เตียง /   
      แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  1 คน 

   

7.4 มีระบบเวชระเบยีนที่สำมำรถค้นได้ 24 ช่ัวโมง    
8. สวัสดิการ 8.1 มีจ ำนวนท่ีพักเพียงพอและปลอดภัย    

8.2 มีกิจกรรมนันทนำกำร    
9. ระบบและกลไก  
   การประกัน 
   คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันฯ    
9.2 มีกำรเตรยีมกำรเพื่อรองรับกำรตรวจสอบคณุภำพจำก   
      คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ   ของแพทยสภำ 

   

9.2 แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีส่วนร่วมในกำรประกันคณุภำพ    

 

จ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เหมาะสมส าหรับโรงพยาบาลของท่านคือ       คน 

 
ผู้กรอกข้อมูลคือ      ต าแหน่ง                 
 
โรงพยาบาล     จังหวัด        
 

วันที่                    
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แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2564 

ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   

 คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะโรงพยำบำลทุกแห่งที่เคยได้รับกำรรับรองให้เป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะ และที่ขออนุมัติให้รับรองแห่งใหม่  โดยจะพิจำรณำจำกจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำง จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 
จ ำนวน  ผู้ป่วยแต่ละสำขำ  กิจกรรมทำงวิชำกำร  ควำมพร้อมและควำมต้องกำรในภำพรวมของโรงพยำบำลที่รับ
แพทย์เข้ำปฏิบัติงำน 
 จึงขอควำมร่วมมือโรงพยำบำลที่ต้องกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี 2564 กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนเตียง / จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / จ านวนผู้ป่วยนอก 

สาขา 
จ านวน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนเตียง 

จ านวน 
ผู้ป่วยนอก / วัน 

อำยุรศำสตร์    

ศัลยศำสตร์    

ออร์โธปิดิกส์    

กุมำรเวชศำสตร์    

สูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ    

วิสัญญีแพทย์    

เวชปฏิบัติทั่วไป/ 
เวชศำสตร์ครอบครัว* 

   

เวชศำสตร์ฉุกเฉิน    

    
*  ในกรณีที่ได้รับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 สาขา ให้ใส่ข้อมูลสาขาหลักเท่านั้น * 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์เม่ือพิจารณาจาก 
- กิจกรรมทางวิชาการ 

            
           

- หอพักและสวัสดิการ 

            
           

- กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

            
           

- การก ากับดูแล และอื่น ๆ 

            
           

3. จ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลของท่านต้องการรับใน  ปี 2564  ตามสภาพความพร้อม                      
จ านวน     คน 

4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
                 
                 
                 
                 
 
ทั้งนี้ขอให้ตอบกลับมาภายใน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
จะถือว่าโรงพยาบาลของท่านไม่ประสงค์ที่จะรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2564 
 

 ส ำนักงำนฯ จะส่งข้อมูลนี้ไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย เพ่ือออก
ตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ในเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2563  และ มกรำคม 2564 และน ำข้อมูลเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ  ในเดือนมกรำคม หรือ กุมภำพันธ์ 2564 เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ  และน ำเสนอคณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือรับรองในเดือนกุมภำพันธ์ หรือ มีนำคม 2564 และแจ้ง
ให้โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองฯ ทรำบ  เพ่ือเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
ในวันที่1 มิถุนำยน 2564 ต่อไป 
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ตัวอย่างวิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาล   ก.   
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  อายุรศาสตร์  5  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 80  เตียง 

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

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

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

2. ค านวณตามจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา  1 คน /  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน  /  รอบ 
  อายุรศาสตร์  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 3 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 4 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    5 คน  x  4  รอบ  ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   20 คน 
  ศัลยศาสตร์   มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  2 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    2 คน  x  6 รอบ   ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  12 คน 
  ออร์โธปิดิกส์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงำน 1 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 12 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    2 คน  x  12 รอบ  ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 
  กุมารเวชศาสตร์  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  4 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้  6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    4 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 
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  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    5 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  30 คน   

คิดจากจ านวนแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่ ได้รับแพทย์ เพิ่มพูนทักษะน้อยที่สุด (สาขาศัลยศาสตร์ )   
จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 คน 

ในกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดตำมจ ำนวนเตียงโรงพยำบำล ก .  รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 21 คน 
แต่ถ้ำพิจำรณำตำมจ ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ โดยคิดจำกจ ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ ที่ได้รับแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะน้อยที่สุด (สำขำศัลยศำสตร์) รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 12 คน เพ่ือกำรหมุนเวียนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในแต่
ละสำขำแพทย์พ่ีเลี้ยงสำมำรถดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 1/1 ซึ่งโรงพยำบำล ก. แจ้งควำมประสงค์ในกำรรับแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ 12 ต ำแหน่ง 

ดังนั้น ศักยภำพที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำตำมจ ำนวนเตียง จ ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ที่พัก สวัสดิกำร  
ควำมต้องกำรรับแพทย์ที่แจ้งมำ  และควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ  ตำมเกณฑ์ฯ  โรงพยำบำล ก. ได้รับกำรรับรอง
ศักยภำพสูงสุดที่สำมำรถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ คือ 12 ต าแหน่ง 
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แนวทางการพิจารณาตาม “หลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ” ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
(ทั้งกำรพิจำรณำศักยภำพประจ ำปี และกำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลที่ขอรับรองเป็นสถำบัน 
 ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันใน 2 ประเด็น 

1. จ านวนแพทย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขา 

2. จ านวนเตียงเฉพาะทาง  
(ไม่รวมเตียงเสริม) 

แพทย์เฉพาะทาง 1 คน/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน/1 รอบปี 

จ านวนเตียงเฉพาะทาง 15 
เตียง/ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน 

ศักยภาพ  X = จ านวนแพทย์เพิ่มพูน

         ทักษะในสาขาที่น้อย

         ที่สุด 

ศักยภาพY =  ผลรวมของจ านวน 

        แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

        ทุกสาขา 

ศักยภาพที่สถาบันฯ สามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

คือ ค่าน้อยของ X หรือ Y 

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พิจารณาศักยภาพ

ของสถาบันฯ ประกอบความต้องการจ านวนแพทย์เพิ่มพูน

ทักษะที่สถาบันฯ เสนอ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภาพโรงพยาบาล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ พิจารณาเสนอแพทยสภาต่อไป 



39 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกตำม

ควำมต้องกำรของแพทย์  หรือสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป  และต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะครบตำมท่ี แพทย
สภำก ำหนด ผลกำรปฏิบัติงำนจะต้องถูกประเมินทั้งทำงด้ำนทักษะและเจตคติ กำรประเมินผลควรประเมินทันทีเมื่อ
แพทย์ปฏิบัติงำนครบในแต่ละสำขำวิชำ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินให้ “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  “ผ่าน”  

     ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   
มีระยะเวลำปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำ  ตำมที ่
แพทยสภำก ำหนด  และได้รับกำรประเมินว่ำ “ผ่ำน”  

 เกณฑ์การประเมิน   “ไม่ผ่าน”  
      ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”  
เป็นได้ 2 กรณี  

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

      ซึ่งในกรณีที่ให้กำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” ผู้ท ำกำรประเมินจะต้องแจ้งให้แพทย์ที่ปฏิบัติงำนทรำบ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข และกรุณำแนบรำยละเอียดกำรประเมินใน
สำขำวิชำนั้นๆ ส่งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำด้วยทุกครั้ง  

      ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินมีปัญหำด้ำนทักษะและเจตคติซึ่งสำมำรถให้โอกำสแก้ไขปรับปรุง   ผู้ดูแล 
ควรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

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

ประเมินที่แพทยสภำจัดส่งไปให้ โดยให้ประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล”  
หำกข้อผิดพลำดด้ำนเจตคติมีควำมผิดซ้ ำซ้อนกับสำขำวิชำที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำร 

ขั้นที่ 1 ได้ท ำไปแล้วตั้งแต่สำขำแรก เช่น กรณีไม่มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้ป่วย  กำรอยู่เวร คุณธรรมจริยธรรม
แห่งวิชำชีพ  กำรติดต่อสื่อสำร  และกำรสร้ำงสัมพันธภำพ  หำกยังมีข้อผิดพลำดซ้ ำซ้อนกันอีกในสำขำท่ี 3 ให้ถือว่ำมี
กำรด ำเนินกำรข้ันที่ 1 และ 2 ได้ท ำไปแล้วก่อนให้คะแนนประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ถ้ำเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำใดไม่ครบตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่แพทยสภำก ำหนดตำมด้วยเหตุผลอัน 

สมควร   ได้แก่กรณีเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ ให้แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมชดเชยส่วนขำดในสำขำวิชำที่
ปฏิบัติงำนไม่ครบต่อได้ทันทีตำมควำมเหมำะสม   และควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ   ในกรณีที่ไม่ผ่ำนด้วย
เหตุผลอันไม่สมควร   ได้แก่กำรละเลยหน้ำที่กำรงำน  หรือกำรลำที่ไม่ใช่ลำเจ็บป่วย  แพทย์ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติงำนใน
สำขำนั้นใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไป    ตำมควำมเห็นชอบของแพทย์
ผู้รับผิดชอบโดยต้องปฏิบัติงำนใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำในสำขำวิชำนั้นๆ     

 

หำกมีกำรเปลี่ยนสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะต้องเป็นสถำบันฯ ที่แพทยสภำรับรองโดยไม่เกิน 
ศักยภำพที่รับรอง 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสำขำต่ำงๆ ที่แพทย์ผ่ำนกำร 

ปฏิบัติงำน 
2. เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตและกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ 

เพ่ิมพูนทักษะ 

ค าอธิบาย 
1. แบบประเมินผลนี้เป็นแบบวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ผ่ำนกำร 

ปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำวิชำ/กลุ่มงำนหรือแต่ละภำควิชำในสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภำรับรอง 
2. กำรประเมิน  ให้ประเมินโดยกลุ่มแพทย์ที่ปรึกษำ หรือแพทย์เฉพำะทำงในสำขำต่ำงๆ ที่มีหน้ำที่ดูแลแพทย์  

ที่เข้ำโครงกำรฯ ปฏิบัติงำนในช่วงเวลำนั้นๆ ของสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  
3. แบบ พท 3/1.1   ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนในช่วงครึ่งแรกของกำรปฏิบัติงำน 

ของแพทย์ในกลุ่มงำนนั้นๆ ควรน ำผลที่ได้จำก พท 3/1.1 ไปช่วยพัฒนำและปรับปรุงแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในช่วงเวลำ  
ปฏิบัติงำนที่เหลือ 

แบบ พท 3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อปฏิบัติงำนครบในแต่ละกลุ่มงำนนั้นๆ และให้รวบรวม 
แบบประเมินดังกล่ำว  ส่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหรือประธำนโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของหน่วยงำนที่เป็น
สถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือน ำข้อมูลกรอกสรุปลงใน สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำม
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ พท 3/2.1 และ พท.3/2.2  โดยจะใช้สรุปผลกำรประเมินฯ  พท 3/2.1  
และ  พท 3/2.2  เป็นหลักฐำนประวัติในกำรปฏิบัติงำน และใช้อ้ำงอิงในกำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำ
บ้ำน  และให้กรอกข้อมูลผลกำรประเมินดังกล่ำวทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  ส่งมำยังส ำนักงำนฯ  และโปรด
เก็บฉบับจริงไว้ที่หน่วยงำนของท่ำนให้ครบทุกสำขำวิชำที่แพทย์ปฏิบัติงำน  เพ่ือเป็นหลักฐำนของแพทย์แต่ละบุคคล   
โดยขอให้เก็บรักษำไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  จึงท ำลำยได้ 

4. เกณฑ์กำรประเมิน  ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำ/กลุ่มงำน 
ในสำขำหลัก  รวมทั้ ง วิ ชำ เลื อก (elective)  โดยรวมระยะเวลำกำรปฏิบัติ ง ำนแล้ วจะต้อง ไม่ต่ ำกว่ ำ 
ร้อยละ 80 ของแต่ละสำขำวิชำ / กลุ่มงำนในสำขำหลัก รวมทั้งวิชำเลือก (elective) และได้รับกำรประเมินว่ำ 
“ผ่ำน” รวมถึงมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 โดยใช้คะแนนของการประเมินเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละ
สาขา ซึ่งอาจจะรวมการประเมินในช่วงครึ่งเวลาแรกหรือไม่ก็ได้โดยมุ่งผลการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นหลัก 

5.  ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” เป็นได้ 2 กรณี  
5.1 ปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก  ตำมเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 ปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80 ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก  
     และแต่ละสาขาได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2  
 
      ซึ่งในกรณีที่ให้กำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”  กรุณำแนบรำยละเอียดกำรประเมินในสำขำวิชำนั้นๆ  

มำด้วยทุกครั้ง ส ำหรับเป็นแนวทำงให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข 
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     ทั้ง 2 กรณี  แพทยสภำจะยังไม่ออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะตำมเกณฑ์ของ 
แพทยสภำให้  และให้แพทย์ผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินปฏิบัติตำมแนวทำงดังนี้   

1. ถ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80 ด้วยเหตุผลอันสมควร ได้แก่กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้ 
ปฏิบัติงำนเพิ่มเติมชดเชยส่วนขำดในสำขำวิชำที่ปฏิบัติงำนไม่ครบให้ครบร้อยละ 100 ต่อได้ทันที 
ตำมควำมเหมำะสม และควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  

2. ถ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร  ได้แก่กำรละเลยหน้ำที่กำรงำน  หรือ 
กำรลำที่ไม่ใช่ลำเจ็บป่วย   จะต้องปฏิบัติงำนในสำขำวิชำนั้นใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด 
ในปีนั้นเป็นต้นไปตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยต้องปฏิบัติงำนใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำ       ใน
สำขำวิชำนั้นๆ ร้อยละ 100  

3. ถ้ำปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   แต่ได้รับกำรประเมินในแต่ละ 
สำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล” ให้แพทย์ผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินปฏิบัติงำนในสำขำวิชำนั้นใหม่
ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำในสำขำวิชำนั้นๆ ร้อยละ 100 หลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไป  
หรือตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบว่ำจะให้ปฏิบัติงำนต่อทันทีหลังจำกสิ้ นสุดช่วงระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในสำขำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลและเมื่อได้รับกำรประเมินว่ำผ่ำนแล้ว แพทยสภำจึงจะออก
ประกำศนียบัตรฯ ให้      

6. หัวหน้ำกลุ่มงำน / ผู้แทนจะต้องแจ้งผลกำรประเมินต่อผู้ปฏิบัติงำนตัวต่อตัว และให้เซ็นรับทราบผลการ 
ประเมิน หากผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นชอบมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาขั้นสูง แต่ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ยินยอม
เซ็นรับทราบและไม่ร้องเรียน  ผู้ประเมินสามารถถือเป็นผลประเมินที่สมบูรณ์ได้ทันที 
 
หมายเหตุ   พท3/1.1 ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนในช่วงครึ่งแรกของกำรปฏิบัติงำน                   

       ของแพทย์ในกลุ่มงำนนั้นๆ 
     พท3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อปฏิบัติงำนครบในกลุ่มงำนนั้นๆ     
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันฯแจ้งแพทย์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน 

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

พิจารณาร่วมกัน หลักการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
และบันทึกการปฏิบตัิงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

สาขาประเมินผลการปฏบิัติงาน เมื่อปฏิบัติงาน

ในสาขาไปคร่ึงระยะเวลาตามแบบพท. 3/1.1 

ติดตามการปฏบิัติงาน 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามเกณฑ์ให้สาขา

ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแบบพท. 3/1.2 

เมื่อแพทย์ปฏิบัติงานครบทุกสาขาตามเกณฑ์

(รวม 12 เดือน) สถาบันฯ สรุปผลการประเมินลง

ในแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
  

ส่งแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 

กลับส านักงานเลขาธิการแพทยสภาทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ฉบับจริงเก็บที่สถาบันฯ) 

แพทยสภาตรวจสอบ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาเสนอ 

กรรมการแพทยสภา พิจารณาประกาศ ต่อไป 

หากแพทย์ปฏิบัติงานไม่ครบ  

12 เดือน (ลาออกจากโครงการฯ

หรือเปลี่ยนสถาบันฝึกปฏิบตัิงาน) 

ให้สถาบันฯสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

สถาบันฯแจ้งผลการประเมินให้

แพทย์ลงนามรับทราบ 
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หัวข้อประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 แต่ละหัวข้อท่ีประเมิน มีค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 
 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.1 พฤตินิสัยในกำรท ำงำน และควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพ เช่น ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและ 

งำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถท ำงำนเป็นทีม พยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งในกำรท ำงำน 
สำมำรถวำงแผน จัดระบบงำน รู้ขีดจ ำกัดควำมสำมำรถของตนเอง ยอมรับข้อผิดพลำดของตนเอง 

 1.2  รับผิดชอบในกำรให้ควำมจริงแก่ผู้ป่วย เคำรพในสิทธิของผู้ป่วย 
 1.3  แสดงเจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 
 1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 1.5  ซื่อสัตย์สุจริต 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ด,ี หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์,  
     หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
 อ่อน   (2 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมท่ีไม่ดี   
      ในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)           มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
 ดี  (4 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
 ดีมำก  (5 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
 

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
 2.1  ตระหนักถึงปัจจัยที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรติดต่อสื่อสำร 
 2.2  สำมำรถใช้ภำษำท่ำทำง (non-verbal communication)  
 2.3  มีทักษะในกำรฟัง รับฟังปัญหำของผู้ป่วย 
 2.4  ใช้ศัพท์ และภำษำพูดที่ผู้ป่วยเข้ำใจได้ 
 2.5  มีทักษะในกำรสัมภำษณ์และซักประวัติผู้ป่วย 
 2.6  สำมำรถอธิบำยกระบวนกำรรักษำ ผลกำรตรวจวินิจฉัย ผลกำรรักษำ 
 2.7  สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้ป่วยและญำติให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำ 
 2.8  บันทึกข้อมูลทำงกำรแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

 2.9  น ำเสนอรำยงำนทำงกำรแพทย์ และอภิปรำยในที่ประชุมได้ 
 2.10 มีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
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อ่อนมำก (1 คะแนน)  มีปัญหำ ในกำรสื่ อสำรกับผู้ ป่ ว ยและผู้ ร่ ว มงำนจนเกิ ดปัญหำ 
    ร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียน 
    ใบรับรองแพทย์, หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 

 อ่อน (2 คะแนน)          มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน , มีกำรบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยแต่ปรับปรุงตัวได้ 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)           มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึก  
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับ 
     ปำนกลำง 
 ดี (4 คะแนน)          สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน,  

เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
 ดีมำก (5 คะแนน)          สื่ อส ำ รกั บผู้ ป่ ว ยและผู้ ร่ ว ม ง ำน ได้ ดี ม ำกจน ได้ รั บ ค ำ ช ม เ ช ย 
     หลำยครั้ง , มีกำรบันทึกเวชระเบียน , เขียนใบรับรองแพทย์ , และ 
     ใบส่งต่อผู้ป่วยไดเ้ป็นอย่ำงดีมำก 
 

3. ความรู้พื้นฐาน  
3.1  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
3.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในระบบบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย งำนสำธำรณสุขมูลฐำน  

เวชศำสตร์ชุมชน เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข หลักกำรด้ำนระบำดวิทยำ หลักกำรบริหำรงำนทั่วไป  
หลักกฎหมำยทั่วไป และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

อ่อนมำก (1 คะแนน)           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์น้อยไม่เพียงพอในกำร     
ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  

 อ่อน (2 คะแนน)           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ 
     ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยพอใช้ แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน 
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
 ดี (4 คะแนน)        มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน 
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำร  
     สำธำรณสุขและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 ดีมำก (5 คะแนน)        มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน 
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกำร 
     สำธำรณสุขและกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ดี 
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4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
มีควำมสำมำรถในกำร 
- สังเกตอำกัปกิริยำของผู้ป่วย 
- ซักประวัติ และตรวจร่ำงกำยผู้ป่วยอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องแม่นย ำ 
- รวบรวมข้อมูลจำกประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพ่ือน ำมำตั้งสมมุติฐำน 

วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำของผู้ป่วย 
- เลือกใช้กำรตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐำน เครื่องมือพิเศษที่เหมำะสม 
- น ำควำมรู้ทำงทฤษฎี และหลักฐำนต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำในกำรวินิจฉัย 
- ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำผู้ป่วย 
- บันทึกเวชระเบียนอย่ำงถูกต้อง 
- ให้บริกำรสุขภำพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) 
- ปรึกษำหำรือผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับกำรรักษำต่อได้อย่ำงเหมำะสม 

4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 
 อ่อนมำก (1 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม 
 อ่อน (2 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำ 
    สอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  

  ปำนกลำง (3 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
  ดี (4 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
  ดีมำก (5 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  
  อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  
     วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคท่ีพบบ่อยได้ 
  อ่อน  (2 คะแนน) สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  
     วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมัญที่พบบ่อยได้พอใช้ 
  ปำนกลำง (3 คะแนน)     สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  
     วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมัญท่ีพบบ่อยได้ปำนกลำง 
  ดี (4 คะแนน)     สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  

วิเครำะห์ วินิจฉัยรักษำและให้ค ำปรึกษำปัญหำทีซ่ับซ้อนได้อย่ำง
เหมำะสม 

  ดีมำก (5 คะแนน)       สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  
     วิเครำะห์ วินิจฉัยรักษำและให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อน 
     และฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดีและสม่ ำเสมอ 
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5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น  
          (Technical and procedural skills) 
  มีควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรและใช้เครื่องมือต่ำงๆ  ในกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำผู้ป่วย
 โดยรู้ข้อบ่งชี้ในกำรตรวจ สำมำรถท ำได้ด้วยตนเองและแปลผลได้อย่ำงถูกต้อง 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)       ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ แม้จะอยู่ภำยใต้ 

ค ำแนะน ำของแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช้  

แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับ 

ปำนกลำง  
 ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมท่ีแพทยสภำก ำหนด 

โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน  
 ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมท่ีแพทยสภำก ำหนด  

โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6.1  มีนิสัยใฝ่รู้ และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6.2  แสวงหำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพเพ่ิมเติมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 6.3  มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
 6.4  ติดตำมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
 6.5  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชีวเวชศำสตร์ ระบำดวิทยำคลินิก evidence-based medicine 
 6.6  มีเจตคติในกำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)       ไม่สนใจใฝ่รู้  ไม่หำควำมรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
 อ่อน (2 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติม 
     ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติม 

ในระดับปำนกลำง 
 ดี     (4 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติม  

อย่ำงสม่ ำเสมอดี   
ดีมำก    (5 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำ 

     ควำมรู้ เ พ่ิม เติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ ป่ วย ได้ 
     อย่ำงดีมำก 
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 หัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
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หัตถการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ตำมที่ แพทยสภำ ได้ก ำหนดเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมินเพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพเวชกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมำนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยและสอดคล้องกับเวชปฏิบัติในยุค
ปัจจุบัน แพทยสภำจึงมอบให้กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ด ำเนินกำรทบทวนเกณฑ์ควำมรู้
ควำมสำมำรถฯ พ.ศ.2555 เฉพำะในส่วนที่ 2 ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทักษะทำงคลินิก หมวดที่ 3 ข้อ 
3.4 กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็นหรือมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำสุขภำพ จ ำนวน 95 หัตถกำร โดยแบ่งระดับทักษะ
หัตถกำรเป็นหัตถกำรส ำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based education) และแนวทำงของกำรก ำหนดสมรรถนะที่ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วย
ระดับของกำรก ำกับดูแลที่ต่ำงกัน (Entrustable Professional Activites) และโดยควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2563  

(1) ให้ยกเลิกข้อควำมในประกำศแพทยสภำ ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมิน 
เพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment Criteria for 
National License 2012) เฉพำะในส่วนที่ 2 ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทักษะทำงคลินิก หมวดที่ 3 ข้อ 
3.4 กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็นหรือมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำสุขภำพ  

(2) ให้ใช้ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยประกำศแพทยสภำ ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถใน 
กำรประเมินเพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment 
Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   

รายละเอียดตามภาคผนวก ประกำศแพทยสภำ ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถใน 
กำรประเมินเพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2555  (Medical Competency Assessment 
Criteria for National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   

เมื่อแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติหัตถการแล้วให้บันทึกลงในระบบบันทึกหัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
(TMC e-logbook) 

เพ่ือประโยชน์ต่อตัวแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเอง เพรำะท ำให้ทรำบว่ำได้ท ำหัตถกำรใดบ้ำง (Self Assessment) 
จ ำนวนมำกน้องเพียงใดและมีกำรพัฒนำกำรอย่ำงไร ซึ่งเป็นข้อมูลท ำให้แพทย์ทรำบว่ำตนเองมีควำมถนัดใน
สำขำวิชำใด  เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจเรียนต่อเฉพำะทำงในอนำคต แพทย์เพ่ิมพูนทักษะควรเก็บบันทึกกำร
ปฏิบัติงำนฯ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนของสถำบันฝึกอบรม   

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ได้จัดท ำ
ระบบจัดเก็บข้อมูลหัตถกำรของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และบันทึกกำรปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะด้วยระบบ

ออนไลน์  (TMC e-logbook)  ให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะติดตำมประกำศและวิธีกำรใช้งำนของระบบได้ที่   
www.tmc.or.th ไปที่โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ไปที่ระบบบันทึกหัตถกำรส ำหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ โดยกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติหัตถกำรควรเป็นในทำงสร้ำงสรรค์  

อย่ำงไรก็ตำม  สถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะสำมำรถด ำเนินกำรตำมบริบทของตนเอง โดยปรับหัตถกำร
ของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสำขำต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด 

หมายเหตุ  ค าอธิบายหัตถการระดับแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) (หัตถการระดับที่ 1)  ให้ดูที่ ภาคผนวกฯ 
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ค าอธิบายหัตถการส าหรับแพทย์ในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 1. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับ 2.1 (พท.1)  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ าโรงพยาบาล / แพทย์ที่ปรึกษา / แพทย์พ่ีเลี้ยงต้องก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) และประเมินทักษะหัตถกำรของแพทย์เพิ่มพูนทักษะทุก
คนระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (workplace-based assessment) ในกลุ่มงำนต่ำงๆ ที่แพทย์ผู้นั้นหมุนเวียนไปฝึก เพื่อท ำให้วงกำร
แพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำรนี้ (วันสุดท้ำยของกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคน
สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าหัตถการระดับ 
2.1 (พท.1) ได้ด้วยตนเอง ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้   
 เนื่องจำกทุกหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) นี้ ถูกจัดให้เป็นหัตถกำรระดับ 1.2 (พบ.2) ด้วย ดังนั้น โรงพยำบำลในโครงกำร
แพทย์เพิ่มพูนทักษะพึงตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนและประเมินหัตถกำรระดับนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรท ำหัตถกำรแต่ละอย่ำงของบัณฑิตแพทย์แต่ละ
คนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยง ในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึง
ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรระดับนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อ
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย  
 2. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับที่ 2.2 (พท.2)  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงต้องก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับที่ 2.2 (พท.2) เพื่อท ำให้วงกำรแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำร
นี้ (วันสุดท้ำยของกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ และ
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การ
ก ากับดูแล ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 โรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะพึงตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนและประเมินบำงหัตถกำรระดับที่ 
2.2 (พท.2) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรท ำ
หัตถกำรแต่ละอย่ำงของบัณฑิตแพทย์แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์
พี่เลี้ยงในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึงประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรระดับนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับ
ดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
 3.   องค์ความรู้ (ที่ควรสอนภาคปฏิบัติร่วมด้วย) มากกว่าที่จะเป็นทักษะหัตถการ (procedural skills) 
 เช่นเดียวกับหัตถกำรระดับที่ 2.1 (พท.1) และระดับที่ 2.2 (พท.2) โรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะพึง
ตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนองค์ควำมรู้และฝึกภำคปฏิบัติ ในหัวข้อเหล่ำนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติของบัณฑิตแพทย์แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น 
แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึงประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ในหัวข้อเหล่ำนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
 4.    หัตถการระดับที่ 3  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงควรก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับนี้ จนสามารถท าได้ร่วมกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
 5. หัตถการระดับที่ 4  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงควรหาโอกาสให้แพทย์
เพิ่มพูนทักษะได้เห็นหรือได้ช่วยท าทักษะหัตถกำรระดับนี้  
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ตำรำงที่ 1 แสดงผู้รับผิดชอบและแนวทำงด ำเนินกำรส ำหรบัหัตถกำรระดับที่ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 (ให้ดูร่วมกบัภำคผนวกฯ) 

แนวทางด าเนินการ 

หัตถการระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 
(พบ.) 

(หัตถการระดับท่ี 1 ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ.
2555) 

หัตถการระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
(พท.) 

(หัตถการระดับท่ี 2 ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ.
2555) 

หัตถการระดับท่ี 
1.1 (พบ.1) 

หัตถการระดับท่ี 1.2 
(พบ.2) 

หัตถการระดับท่ี 
2.1 (พท.1) 

หัตถการระดับท่ี 
2.2  

(พท.2) 

การสอนและประเมินภาคทฤษฎี (ขั้นตอนกำรกระท ำ 
ภำวะแทรกซ้อนท่ีอำจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและ
เงื่อนไขที่เหมำะสม) 

สถำบันผลิต
แพทย์ 

สถำบันผลิตแพทย์ สถำบันผลิตแพทย์ สถำบันผลิตแพทย์ 

สอนและฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง 

สถำบันผลิต
แพทย์ 

สถำบันผลิตแพทย์ 

สถำบันผลิตแพทย์ 
และ/หรือ 
โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

สถำบันผลิตแพทย์ 
และ/หรือ 
โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

จัดให้มีประสบการณ์ 
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยภายใต้ 
การก ากับดูแลในจ านวน 
ที่เหมาะสม 

สถำบันผลิต
แพทย์เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดย
ก ำหนดจ ำนวน
ครั้งของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรท่ี
บ่งถึงควำม
ช ำนำญ 

สถำบันผลิตแพทย์
เป็นผู้รับผิดชอบ และ
จัดให้ผู้เรียนได้มี
โอกำสฝึกปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยจริง 

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเป็น
ผู้รับผิดชอบ และ
ก ำหนดจ ำนวน
ครั้งของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรท่ี
บ่งถึงควำม
ช ำนำญ 

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเป็น
ผู้รับผิดชอบ และ
ก ำหนดจ ำนวนครั้ง
ของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรท่ีบ่ง
ถึงควำมช ำนำญ 

การประเมินภาคปฏิบัติ สถำบันผลิต
แพทย์เป็นผู้
ประเมินและ
รับรองว่ำบัณฑิต
แพทย์ทุกคน
สำมำรถท ำ
หัตถกำรได้ด้วย
ตนเอง  

สถำบันผลิตแพทย์
เป็นผู้ประเมินตำม
วิธีกำร 
ท่ีสถำบันฯ ก ำหนดว่ำ
บัณฑิตแพทย์สำมำรถ
ท ำหัตถกำรได้ภำยใต้
กำรก ำกับดูแล หรือ
อำจขอค ำแนะน ำใน
บำงกรณี  

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเป็น 
ผู้ประเมิน โดย
ประเมิน 
ในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน 
(workplace-
based 
assessment) ว่ำ
แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะทุกคน
สำมำรถท ำ
หัตถกำรได้ด้วย
ตนเอง  

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเป็น 
ผู้ประเมิน โดย
ประเมิน 
ในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน 
(workplace-
based 
assessment) ว่ำ
แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะสำมำรถท ำ
หัตถกำรได้ภำยใต้
กำรก ำกับดูแล 
หรืออำจขอ
ค ำแนะน ำในบำง
กรณี 
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หัตถการระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (พท.) 
หัตถการระดับที่ 2 

 หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่
เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะต้องก ากับ
ดูแลและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงการฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท า
หัตถการระดับนี้ได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 หัตถกำรระดับที่ 2.1 (พท.1) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 18 หัตถกำร ซึ่งทุกหัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับที่ 1.2 
(พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

1. Abdominal paracentesis (พบ.1.2 + พท.2.1) 

2. Biopsy of skin, superficial mass (พบ.1.2 + พท.2.1) 

3. Cervical dilatation and uterine curettage (พบ.1.2 + พท.2.1) 

4. Contraceptive drug implantation and removal (พบ.1.2 + พท.2.1) 

5. Debridement of wound  (พบ.1.2 + พท.2.1) 

6. Endotracheal intubation (children) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

7. 
Excision of benign tumor and cyst of skin and 
subcutaneous tissue 

(พบ.1.2 + พท.2.1) 

8. Insertion of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 

9. Joint aspiration, knee (พบ.1.2 + พท.2.1) 

10. Manual vacuum aspiration (พบ.1.2 + พท.2.1) 

11. Plaster of Paris technique (พบ.1.2 + พท.2.1) 

12. Pleural paracentesis (thoracentesis) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

13. Posterior nasal packing (พบ.1.2 + พท.2.1) 

14. Removal of foreign body from vagina in adult (พบ.1.2 + พท.2.1) 
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  หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1)  (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

15. Removal of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 

16. Tubal ligation & resection (postpartum) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

17. Ultrasonography, gravid uterus (พบ.1.2 + พท.2.1) 

18. Venesection or central venous catheterization (พบ.1.2 + พท.2.1) 
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 หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่
เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถกูต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะต้องก ากับ
ดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำรฯ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทุกคนสามารถท าได้โดยอาจขอ
ค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
       หัตถกำรระดับที่ 2.2 (พท.2) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 15 หัตถกำร ซึ่ง 11 หัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับที่ 
1.2 (พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

1. Appendectomy  

2. Breech assistance delivery (พบ.1.2 + พท.2.2) 

3. Intraosseous access  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

4. Lumbar puncture (children)   (พบ.1.2 + พท.2.2) 

5. Marsupialization of Bartholin’s cyst  

6. Manual removal of placenta (พบ.1.2 + พท.2.2) 

7. Polypectomy (cervical)  

8. Reduction of finger or shoulder dislocations  

9. 
Removal of foreign body from conjunctiva (simple 
case) 

(พบ.1.2 + พท.2.2) 

10. Removal of foreign body from ear (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

11. Removal of foreign body from nose (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

12. Removal of foreign body from throat (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

13. Removal of foreign body from vagina in child  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

14. Umbilical vein catheterization  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

15. Vacuum extraction (พบ.1.2 + พท.2.2) 
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หัตถการระดับที่ 3    
หัตถการท่ีมีความซับซอ้น และอาจท าในกรณทีี่จ าเป็น 

 หัตถการระดับที่ 3 คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม 
ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และ เมื่อผ่าน
การเพิ่มพูนทักษะ สามารถท าได้ร่วมกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
 หัตถกำรระดับที่ 3 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 13 หัตถกำร 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

1. Bone marrow aspiration 

2. Circumcision 

3. Closed reduction of simple fractures 

4. 
General anesthesia for uncomplicated patient for simple 
surgery 

5. Joint aspiration, other than knee joint 

6. Low transverse cesarean section 

7. Needle biopsy of breast 

8. Peritoneal lavage 

9. 
Removal of embedded foreign body from cornea without 
incision 

10. Repair of extensor tendon of hand 

11. Salpingectomy 

12. Suprapubic tap 

13. Tracheostomy 
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หัตถการระดับที่ 4    
หัตถการท่ีมีความซับซอ้น และ/หรืออาจเกิดอันตราย จ าเป็นตอ้งอาศัยการฝึกฝน 

 
หัตถการระดับที่ 4 คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม 

ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  และเมื่อผ่าน
การเพิ่มพูนทักษะ เคยเห็นหรือเคยช่วย 
   หัตถกำรระดับที่ 4 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 หัตถกำร 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

1. Cervical spine and pelvic traction 

2. Low forceps extraction 

3. Peritoneal dialysis 

4. Pleural biopsy 

5. Skeletal traction 

6. Spinal anesthesia 

7. Vasectomy 

 
 

หมายเหตุ  หัตถการระดับที่ 1  เป็นหัตถการระดับแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) 
ให้ดูในภาคผนวกฯ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของหัตถการระดับ 1, 2, 3 และ 4  
 

ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.)  
ให้ดู

ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Advanced cardio-pulmonary resuscitation ∕     
  

2 
Amniotomy  
(artificial rupture of membranes at time of delivery) ∕     

  

3 Anterior nasal packing ∕       

4 Aspiration of skin, subcutaneous tissue ∕       

5 Capillary puncture ∕       

6 Endotracheal intubation (adult) ∕       

7 Episiotomy ∕       

8 External splinting ∕       

9 FAST ultrasound in trauma ∕      

10 First aid management of injured patient ∕      

11 Incision and drainage ∕      

12 Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous ∕      

13 Intravenous fluid infusion ∕      
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 
ให้ดู

ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

14 Intercostal drainage ∕    
  

15 Local infiltration and digital nerve block ∕    
  

16 Lumbar puncture (adult) ∕    
  

17 
Nasogastric intubation and related procedures (gastric gavage, 
lavage) ∕    

  

18 Neonatal resuscitation ∕    
  

19 Normal labor ∕    
  

20 Pap smear ∕    
  

21 Radial arterial puncture for blood gas analysis ∕    
  

22 Removal of nail or nail fold ∕    
  

23 Skin traction of limbs ∕    
  

24 Strengthening and stretching exercise ∕    
  

25 Stump bandaging ∕    
  

26 Suture ∕    
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 
ให้ดู

ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

27 Urethral catheterization ∕      

28 Vaginal packing ∕      

29 Venipuncture ∕      

30 Wound dressing ∕      

31 Abdominal paracentesis  ∕ ∕    

32 Aspiration of bursa (elbow and ankle)  ∕     

33 Breech assistance delivery  ∕  ∕ 
  

34 Biopsy of skin, superficial mass  ∕ ∕    

35 Cervical biopsy  ∕     

36 Cervical dilatation and uterine curettage  ∕ ∕    

37 Contraceptive drug implantation and removal  ∕ ∕    

38 Debridement of wound   ∕ ∕    

39 Endotracheal intubation (children)  ∕ ∕    

40 
Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous 
tissue 

 ∕ ∕  
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 
ให้ดู

ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

41 Incision and curettage (external hordeolum)  ∕     

42 Intraosseous access   ∕  ∕ 
  

43 Insertion of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕  
  

44 Joint aspiration, knee  ∕ ∕  
  

45 Lumbar puncture (children)    ∕  ∕ 
  

46 Manual removal of placenta  ∕  ∕ 
  

47 Manual vacuum aspiration  ∕ ∕  
  

48 Plaster of Paris technique  ∕ ∕  
  

49 Pleural paracentesis (thoracentesis)  ∕ ∕  
  

50 Posterior nasal packing  ∕ ∕    

51 Removal of foreign body from conjunctiva (simple case)  ∕  ∕ 
  

52 Removal of foreign body from ear (simple case)  ∕  ∕ 
  

53 Removal of foreign body from nose (simple case)  ∕  ∕ 
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการระดับ
ที่ 1 

หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

ให้ดู
ภาคผนวกฯ 

หัตถการระดับ
ที่ 2 

หัตถการระดับ
แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ (พท.) 

3 4 

54 Removal of foreign body from throat (simple case)  ∕  ∕ 
  

55 Removal of foreign body from vagina in adult  ∕ ∕  
  

56 Removal of foreign body from vagina in child   ∕  ∕ 
  

57 Removal of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕  
  

58 Tubal ligation & resection (postpartum)  ∕ ∕  
  

59 Ultrasonography, gravid uterus  ∕ ∕  
  

60 Venesection or central venous catheterization  ∕ ∕  
  

61 Umbilical vein catheterization   ∕  ∕ 
  

62 Vacuum extraction  ∕  ∕ 
  

63 Appendectomy    ∕ 
  

64 Marsupialization of Bartholin’s cyst    ∕ 
  

65 Polypectomy (cervical)    ∕ 
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ล าดับ
ที ่

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ 
ระดับท่ี 1 

หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

ให้ด ู
ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

66 Reduction of finger or shoulder dislocations    ∕ 
  

67 Bone marrow aspiration     ∕  

68 Circumcision     ∕  

69 Closed reduction of simple fractures     ∕  

70 General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery     ∕  

71 Joint aspiration, other than knee joint     ∕  

72 Low transverse cesarean section     ∕  

73 Needle biopsy of breast     ∕  

74 Peritoneal lavage     ∕  

75 Removal of embedded foreign body from cornea without incision     ∕ 
 

76 Repair of extensor tendon of hand     ∕ 
 

77 Salpingectomy     ∕ 
 

78 Suprapubic tap     ∕ 
 

79 Tracheostomy     ∕ 
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ล าดับ
ที ่

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ 
ระดับท่ี 1 

หัตถการระดับ
แพทยศาสตร
บัณฑิต (พบ.) 

ให้ด ู
ภาคผนวกฯ 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

80 Cervical spine and pelvic traction      ∕ 

81 Low forceps extraction      ∕ 

82 Peritoneal dialysis      ∕ 

83 Pleural biopsy      ∕ 

84 Skeletal traction      ∕ 

85 Spinal anesthesia      ∕ 

86 Vasectomy      ∕ 
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ล าดับที ่ องค์ความรู้ (ที่ควรสอนภาคปฏิบัติร่วมด้วย) 

1. Aerosol bronchodilator therapy 

2. Blood and blood component transfusion 

3. Breathing exercise 

4. Measurement of central venous pressure 

5. Oxygen therapy 

6. Phototherapy 

7. Postural drainage 

8. Stomal care 

9. Basic mechanical ventilation 
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        พท 3/1.1 
    (ใช้ประเมินช่วงครึ่งแรก) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.    พญ. (ช่ือ).............................. (สกุล).......................... สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ.................................... 
ปีท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ.......................ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล............................................. จังหวัด.................................. 
ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 

กลุ่มงำน   อำยุรกรรม  ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมำรเวชกรรม   สูติ-นรีเวชกรรม 
   โรงพยำบำลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนำด..........เตยีง   วิชำเลือก........................................ 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลำป่วย............วัน     ลำกิจ.............วัน     ขำดงำนโดยไมม่ีกำรลำ..............วัน     
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 

หัวข้อประเมนิ ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ      
2.  ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำง สัมพันธภำพ      
3.  ควำมรู้พื้นฐำน      
4.  ทักษะทำงคลินิก      
     4.1  กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร/กำรแปลผล 
     4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให ้    
           กำรดูแลรักษำ 
5.  ทักษะกำรตรวจโดยใช้เคร่ืองมอืพื้นฐำนกำรตรวจทำง 
    ห้องปฏิบัติกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น (Technical and  
    procedural skills) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชพีอยำ่งต่อเนื่อง       
    (Continuous professional development)   

     

ข้อควรปรับปรุง 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้ถูกประเมิน ลงชื่อ..............................................หัวหน้ำแพทย์ในสำขำวิชำ    
(นพ./พญ. ..............................................)    (นพ./พญ. ..............................................) 
วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................                วันที่..........เดือน.............พ.ศ................. 
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                                                                                                         พท 3/1.1  (ใชป้ระเมินช่วงครึ่งแรก) 

เกณฑ์การประเมินการปฏบิัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์, หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนจนเกิดปัญหำร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียนใบรับรอแพทย์, 

     หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได ้
ปำนกลำง   (3 คะแนน) มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
ดีมำก        (5 คะแนน)       สื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำนได้ดีมำกจนได้รับค ำชมเชยหลำยครั้ง, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งต่อผูป่้วยได้เป็นอย่ำงดีมำก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์นอ้ยไม่เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยพอใช้  แต่ตอ้งแนะน ำสอนให้ปรับปรงุหลครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำสำธำรณสุขและกฎหมำยที่ 
             เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกสำธำรณสุขและกฎหมำยที่            
                                   เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้พอใช้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้ ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำปัญหำที่ซับซ้อนได้อย่ำงเหมำะสม 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดี 

     และสม่ ำเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรที่แพทยสภำก ำหนดได้แม้จะอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช้ แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมแพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำสม่ ำเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หำควำมรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงดีมำก 
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      พท 3/1.2 
                                                                                                         (ใช้ประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ช่ือ)................................... (สกุล)................................ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ.................................... 
ปีท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ.......................ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล............................................................ จังหวัด................................. 
ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
 

กลุ่มงำน   อำยุรกรรม   ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมำรเวชกรรม   สูติ-นรเีวชกรรม 
  โรงพยำบำลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนำด..........เตียง  วิชำเลือก....................................................... 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลำป่วย............วัน     ลำกิจ.............วัน     ขำดงำนโดยไมม่ีกำรลำ..............วัน     
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลงั) 

 
ผลการประเมิน   ผ่ำน     ไม่ผำ่น  เพรำะ       1. เวลำไม่พอ (ร้อยละ 80)    2. ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
ลงช่ือ................................................ผู้ถูกประเมิน  ลงช่ือ.................................................หัวหน้ำแพทย์ในสำขำวิชำ 
(นพ./พญ. ..............................................)       (นพ./พญ. ..............................................)  
วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................                              วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................  

 
พท 3/1.2 

(ใช้ประเมินเมื่อปฏบิัติงานครบ) 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ      
2.  ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ      
3.  ควำมรู้พื้นฐำน      
4.  ทักษะทำงคลินิก      
     4.1  กำรส่งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร/กำรแปลผล 
     4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
            และให้กำรดูแลรักษำ 
5.  ทักษะกำรตรวจโดยใช้เครื่องมอืพ้ืนฐำนกำรตรวจทำง 
     ห้องปฏิบัติกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  
    (Continuous professional development)   
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์, หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนจนเกิดปัญหำร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียนใบรับรอแพทย์,หรือใบส่งต่อ   
                                   ผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได ้
ปำนกลำง   (3 คะแนน) มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
ดีมำก        (5 คะแนน)       สื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำนได้ดีมำกจนได้รับค ำชมเชยหลำยครั้ง, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งต่อผูป่้วยได้เป็นอย่ำงดีมำก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์นอ้ยไม่เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยพอใช้  แต่ตอ้งแนะน ำสอนให้ปรับปรงุหลครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำสำธำรณสุขและกฎหมำยที่ 
      เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกสำธำรณสุขและกฎหมำยที่            
                                   เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  

อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้พอใช้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้ ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำปัญหำที่ซับซ้อนได้อย่ำงเหมำะสม 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดี 

     และสม่ ำเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรที่แพทยสภำก ำหนดได้แม้จะอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช้ แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมแพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำสม่ ำเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หำควำมรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงดีมำก 
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พท. 3/2.1  
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
[   ]  นพ.    [   ]  พญ. (ช่ือ)       สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ว/ด/ป ท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ   เลขท่ีใบอนุญำต                    ว/ด/ป ที่ออกใบอนุญำตฯ ........................                     
ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล                                                 จังหวัด ...................................................................                                                   
 

ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน  เดือน     ตั้งแต่ (ว/ด/ป)                   ถึง(ว/ด/ป)    
ลำป่วย        วัน       ลำกิจ วัน       ขำดงำนโดยไม่มีกำรลำ วัน     ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
ระยะเวลำปฏิบัติงำนจริง  อำยุรกรรม ร้อยละ   ศัลยกรรม ร้อยละ   ออร์โธปิดิกส์ ร้อยละ   
กุมำรเวชกรรม ร้อยละ   สูติ-นรีเวชกรรม ร้อยละ        เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ อื่นๆ   ร้อยละ   

สรุปผลการประเมินผล  โปรดระบุช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาขาในตารางนีด้้วย  

 
ที ่
 

 
หัวข้อประเมิน 

อายุฯ ศัลยฯ ออร์โธฯ กุมารฯ       
 

สูติฯ เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 
รพ.ชุมชน/วิชาเลือก 

  
1. พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ       
2. ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสรำ้งสัมพันธภำพ       

3. ควำมรู้พื้นฐำน       

4. ทักษะทำงคลินิก 
4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร/กำรแปลผล 

      

 4.2 กำรรวบรวมข้อมลู วิเครำะห์ขอ้มูลของผู้ป่วย 
      และให้กำรดูแลรักษำ 

      

5. ทักษะกำรตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐำน  
กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น 
(Technical and procedural skills) 

      

6. กำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
(Continuous professional development) 

      

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

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม            
             
           
 

ลงช่ือ    ผู้ถูกประเมิน   ลงช่ือ    แพทย์ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันท่ี       เดือน       พ.ศ.         วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   
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พท. 3/2.2 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
[   ] นพ.  [   ] พญ. (ช่ือ)          สกุล   สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ว/ด/ป ท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ    เลขท่ีใบอนุญำตฯ               ว/ด/ป ท่ีออกใบอนุญำตฯ       
ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล       จังหวัด         
ระยะเวลำปฏิบัติงำน  ตั้งแต่วันท่ี        เดือน                 พ.ศ.                สิ้นสุดวันท่ี         เดือน               พ.ศ……….. 
ระยะเวลำปฏิบัติงำนร้อยละ       ลำป่วย        วัน ลำกิจ       วัน ขำดงำนโดยไม่มีใบลำ      วัน ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
 
 

สรุปการประเมินผล 
 
กลุ่มงาน                          ผ่าน          ไม่ผ่าน    เหตุผล 
              เวลาไม่พอ      ไม่ผ่านการประเมินผล 
             (ร้อยละ 80) 

อำยุรกรรมและเวชศำสตร์ฉุกเฉิน                             

ศัลยกรรมและออร์โธปดิิกส ์                              

กุมำรเวชกรรม                               

สูติ-นรีเวชกรรม                               

เวชปฏิบัติทั่วไป/รพ.ชุมชน                        

วิชำเลือก                              

ความเห็นเพิ่มเติม            
             
             
             
             
             
       
       

                             ลงชื่อผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล        

                                     (      ) 

       วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   
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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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ขั้นตอน 
การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 

การรับรอง ขั้นตอนด าเนินการ  
1. ประกาศนียบัตร

ผู้ผ่านโครงการ         
    แพทยเ์พิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ 
    ของแพทยสภา 
 
     แพทย์ เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงำนครบทุก
สำขำ  ผ่ำนกำรประเมินด้ำนทักษะและเจตคติ  
และระยะเวลำปฏิบัติงำนครบตำมที่แพทยสภำ
ก ำหนด  
ปี พ.ศ.2563 

1. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำน รวบรวมผลประเมินกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ ำน/ไม่ผ่ ำน)   ลงข้อมูลทำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ ส่งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  พร้อม
เก็บค่ำธรรมเนียมคนละ 300 บำท โอนเข้ำบัญชีแพทย
สภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
กระทรวงสำธำรณสุข  เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4    

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลกำรประเมินแพทย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 

3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  พิจำรณำ 

4. คณะกรรมแพทยสภำออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำน
โครงกำรฯ  แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 

5. ก่อนเดือนพฤศจิกำยน  แพทย์ที่ผ่ำนโครงกำรฯ ขอ 
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะได้จำก
สถำบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
    เพิ่มพูนทักษะ 
 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอหนังสือ
รับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  เพื่อเป็น
หลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม
แพทย ์
ประจ ำบ้ำน 

ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำประกำศนียบัตรฯ ซึ่งจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤศจิกำยน แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่
ประสงค์ขอหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน   

1. ใหแ้พทย์เพิ่มพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือ
รับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะตำมสำขำ 
และระยะเวลำที่แพทย์ปฏิบัติงำนจำกสถำบันฯ ที่
แพทย์ปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 

2. ให้สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ออกเป็น
หนังสือรับรองตำมสำขำ และระยะเวลำที่แพทย์
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  (มิใช่ ประกำศนียบัตร
ฯ)   

สถาบันปฏิบัตงิาน
เพิม่พูนทักษะ 
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ขั้นตอนการขอใบแทน  
ประกาศนียบัตรผูผ้่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ   
(กรณีสูญหาย) 

1. แจ้งควำมเอกสำรสูญหำยที่สถำนีต ำรวจ 
2. ย่ืนค ำขอใบแทนประกำศนียบัตรฯ พร้อมใบแจ้งควำม ที่

ส ำนักงำน  
    เลขำธิกำรแพทยสภำ คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรม
และสอบฯ  

3. ส ำนักงำนฯ  จัดท ำใบแทนประมำณ 1 สัปดำห ์
4. แพทย์รับใบแทนที่ส ำนักงำนฯ หรือส ำนักงำนฯ จัดส่ง

ตำมที่อยู่  
    ทีแ่พทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ำมำรถมำตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำทีค่ณุศศิพร ภำสบตุร ฝำ่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสขุ ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com ในเบื้องต้นแล้วส่ง
ฉบับจริงมำทำงไปรษณียภ์ำยหลัง    
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1. เ อ ก ส ำ ร ค ำ ข อ ใ บ แ ท น  (Download จ ำ ก 
www.tmc.or.th)  

    เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
    เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  

2. ใบแจ้งควำม 
3. ส ำเนำกำรโอนเงิน เข้ำบญัชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์   

    จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ค าขอ 
100 บาท / ฉบับ 

ใบแทน 
500 บาท / ฉบับ 

 
กรณีให้จัดส่ง 

ทางไปรษณีย์ EMS  
ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพ่ิม 

100 บาท / ฉบับ 
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ค าขอท าใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยำบำล      จังหวัด       
เลขที่ประกำศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หำกไม่ทรำบให้เว้นว่ำงไว้) 
ได้แนบหลักฐำนมำพร้อมแบบค ำขอนี้แล้ว คือ 

1. หลักฐำนแจ้งควำมกรณีประกำศนียบัตรฯ สูญหำย  
2. ค ำขอ 100 บำท/ฉบับ  ใบแทน 500 บำท/ฉบับ  ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ EMS 100 บำท/ฉบับ 

  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมท่ีอยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภำได้ออกประกำศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 
ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  
ผู้ได้รับการอนุมตัิผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่าน
โครงการแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะตามเกณฑ ์
ของแพทยสภา   
 
กรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ท ำประกำศนียบัตรฯ สูญหำย  

และมีควำมประสงค์ขอ 
หนังสือรับรอง ผูไ้ด้รับกำร
อนุมัติผ่ำนโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์
ของแพทยสภำ  
เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบ 
กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

แพทย์ประจ ำบ้ำน  หรือ
เพื่อกิจกำรอื่นที่จ ำเป็น  

1. ยื่นค ำขอหนังสือรับรองผู้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนโครงกำร
แพทย ์

    เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ ทีส่ ำนักงำนเลขำธิกำร 
    แพทยสภำ  คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ 

2. ส ำนักงำนฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  
3. แพทย์รอรับหนังสือรับรองฯ ประมำณ 20 นำที  ที่

ส ำนักงำนฯ   
    หรือส ำนักงำนฯ จัดส่งตำมทีอ่ยู่ท่ีแพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ำมำรถมำตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำทีค่ณุศศิพร ภำสบตุร ฝำ่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสขุ ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 
1.  ค ำขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนโครงกำรแพทย์  

   เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ    
   (Download จำก www.tmc.or.th)  

     เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส ำเนำกำรโอนเงิน เข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์   

     จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
         เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4    

ค าขอ 
100 บาท / ฉบับ 
หนังสือรับรอง 

500 บาท / ฉบับ 
 

กรณีให้จัดส่ง 
ทางไปรษณีย์ EMS 

ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพ่ิม  
100 บาท / ฉบับ 
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ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยำบำล      จังหวัด       
เลขที่ประกำศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หำกไม่ทรำบให้เว้นว่ำงไว้) 
ได้แนบหลักฐำนมำพร้อมแบบค ำขอนี้แล้ว คือ 

1. ค าขอ 100 บาท/ฉบับ  หนังสือรับรอง 500 บาท/ฉบับ  ค่าจัดส่งไปรษณีย์ EMS 100 บาท/ฉบับ 
  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมท่ีอยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      
 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภำได้ออกประกำศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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ขั้นตอนการขอแปล  และส าเนา   
ประกาศนียบัตรผูผ้่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอแปล 
ประกาศนียบัตร ผู้ ผ่าน
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา  
เป็นภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นค ำขอใบแปลประกำศนียบัตรฯ พร้อมส ำเนำประกำศนียบัตรฯ  
    ภำษำไทย ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำคุณศศิพร ภำสบุตร  
    ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ 
2.  ส ำนักงำนฯ  จัดท ำใบแปล  ประมำณ 1 สัปดำห ์
3.  แพทย์รับใบแปล  ทีส่ ำนักงำนฯ  หรือส ำนักงำนฯ  
    จัดส่งตำมที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไม่สำมำรถมำติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำที่คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค ำขอใบแปลประกำศนียบัตรฯ  
   (Download จำก www.tmc.or.th)  

     เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส ำเนำประกำศนียบตัรฯ ภำษำไทย  
3.  ส ำเนำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์  
    จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ค าขอ 
100 บาท / ฉบับ 

ใบแปล 
500 บาท / ฉบับ 

ส าเนาใบแปล 
200 บาท / ฉบับ 

 
 

กรณีให้จัดส่ง 
ทางไปรษณีย์ EMS  

ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพ่ิม 
100 บาท / ฉบับ 
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ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และส าเนา เป็นภาษาอังกฤษ  
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    

ขอแปลประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำเป็นภำษำอังกฤษ 
 ค่ำค ำขอ  100 บำท 
 ฉบับจริงจ ำนวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บำท) รวมเป็นเงิน  บำท 

ฉบับรับรองส ำเนำจ ำนวน  ฉบับ (ฉบับละ 200 บำท) รวมเป็นเงิน  บำท 
 ค่ำจัดส่งไปรษณีย์ EMS  100 บำท / ฉบับ 
ได้แนบส ำเนำประกำศนียบัตรฯ ฉบับภำษำไทยมำพร้อมค ำขอฯ นี้แล้ว 

ชื่อและชื่อสกุลภำษำอังกฤษของผู้ขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่) 
คือ             
  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมท่ีอยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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แพทย์เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย ์

 ผู้มีสิทธิเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ คือ แพทย์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต  และ
ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับแพทยสภำ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน หรือ ต่ำงประเทศ 

การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
1. หน่วยงำนต้นสังกัด ของสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ 
2. หน่วยงำนต้นสังกัด ส่งเอกสำรเข้ำโครงกำรฯ มำท่ีส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รับทรำบ 

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ 
1. แพทย์สำมำรถสมัครกับสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภำพที่แพทยสภำ

รับรอง  
3. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  แจ้งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 
5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รับทรำบ   

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ของ แพทย์ที่หมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน โดยมิได้
ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

1. แพทย์สำมำรถสมัครกับสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภำพที่แพทยสภำ

รับรอง  
3. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 
5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รบัทรำบ 

การสมัครกลับเข้าโครงการฯใหม่ ของแพทย์ลาออกจากโครงการฯ 
1. แพทย์ท ำหนังสือ ขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลกำรลำออก  

และแบบประเมินผลในสำขำที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว  ส่งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ  พิจำรณำอนุมัต ิ
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การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

แพทย์ที่เข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะไม่ครบทุกสำขำวิชำตำมที่แพทยสภำก ำหนด ตำมรำยละเอียดใน
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ในข้อ 2.3   แล้วขอลำออกจำกโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หำกมีควำมประสงค์จะ
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะใหม่ หรือปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติม ต้องท ำหนังสือขออนุมัติพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกำรลำออก 
และแบบประเมินผลในสำขำที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว  เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย์ฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้กลับเข้ำปฏิบัติงำนต่อไป ดังนี้ 

1. กรณีท่ีแพทย์ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วมำกกว่ำ  6 เดือน  แล้วขอลำออกด้วยเหตุผลใด 

 ก็ตำม  หำกมีควำมประสงค์จะกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติม   สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำ 

 ปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติมต่อในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนฯ ให้ครบได้ในปีเดียวกันกับปีที่เริ่ม 

 เข้ำปฏิบัติงำนฯ ก่อนกำรลำออก  โดยสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรปฏิบัติงำนฯ  ในโรงพยำบำลใด 

 ก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง  และไม่เกินศักยภำพ  

2. กรณีแพทย์ที่ได้รับกำรจัดสรรไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในโรงพยำบำลต่ำงๆ   แต่ยังไม่ได้เริ่ม 

ปฏิบัติงำนฯ แล้วลำออกโดยกำรชดใช้เงิน  หรือไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติงำนฯ  หรือปฏิบัติงำนฯ

มำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน  หำกมีควำมประสงค์จะกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ  ไม่สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำ

ปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีเดียวกันกับปีที่ได้รับจัดสรรเข้ำปฏิบัติงำนฯ ในครั้งแรกก่อนกำรลำออกได้ แต่

สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีถัดไปในโรงพยำบำลใดก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง โดยให้

ปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติมในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนฯ ต่อให้ครบ ส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงำนฯ  มำ

ก่อนเลยก็ให้เริ่มปฏิบัติงำนฯ ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้โรงพยำบำลนั้นๆ ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภำพ   

3. กรณีท่ีแพทย์หมดพันธะกำรชดใช้ทุนก่อนกำรจัดสรรไปปฏิบัติงำนยังหน่วยงำนต่ำงๆ  

 หำกมีควำมประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีเดียวกัน 

 กับปีที่หมดพันธะกำรชดใช้ทุนในโรงพยำบำลใดก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง ทั้งนี้โรงพยำบำลนั้นๆ  

 ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภำพ  

 เมื่อประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ  อนุมัติให้กลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ แล้ว จะมีหนังสือแจ้งแพทย์ให้ทรำบ จำกนั้นให้แพทย์ผู้ขออนุมัติด ำเนินกำร
ติดต่อขอเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  โดยประสำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดของโรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรอง
เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรรับแพทย์เข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะของ
หน่วยงำนต้นสังกัดแห่งนั้นๆ   และแจ้งแพทยสภำเพ่ือทรำบต่อไป  
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ตารางการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 
 

ปีท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถานภาพของแพทย์ 

ปีเดียวกันกับที่จบการศึกษา หรือ 
ปีที่หมดพันธะสัญญา หรือ 
ปีเดียวกันกับที่ลาออก 

1. แพทย์ผู้ชดใช้ทุนตำมพันธะสัญญำของรัฐ 
2. แพทย์ จบจำกสถำบันกำรศึกษำเอกชน หรือ ต่ำงประเทศ 
3. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญำชดใช้ทุน  ด้วยกำรชดใช้เงิน ก่อนได้รับการ   

    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วมำกกว่ำ 6 

เดือน แล้ว 
    ลำออกจำกโครงกำรฯ  ขอสมัครกลับเข้ำใหม่ 

ปีถัดไปจากหมดพันธะสัญญา หรือ  
ปีถัดไปจากปีที่ลาออก 

1. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญำชดใช้ทุน  ด้วยกำรชดใช้เงิน  และได้รับการ    
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติงำน  
    แล้วลำออกโดยกำรชดใช้เงิน หรือ ไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติงำน  

2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วน้อยกว่ำ 6 
เดือน  

    แล้วลำออกจำกโครงกำรฯ  ขอสมัครกลับเข้ำใหม่ 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถำนที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนุมัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง กำรขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ - สกุลของแพทย์ที่ขออนุมัติ   หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ- สกุลให้ใส่ข้อมูลด้วย) 
จบแพทยศำสตรบัณฑิตจำก    วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ได้รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับของแพทยสภำ   เลขที่     
วันที่ เดือน            พ.ศ.   
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยำบำล    จังหวัด     
วันที่ เดือน            พ.ศ.  ได้ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วดังนี้ 
 1.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 2.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 3.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 4.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
ให้แนบส ำเนำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในสำขำดังกล่ำวมำพร้อมกันด้วย  
 เนื่องจำก(ให้ใส่เหตุผลที่ได้ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ)     
             
           
จึงได้ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตั้งแต่วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ขณะนี้มีควำมประสงค์ขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  ใหม่ / เพ่ิมเติม   

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ชื่อ- สกุล แพทย์ที่ขออนุมัติ) 
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ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถำนที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนุมัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง กำรขออนุมัติให้รับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 
 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบประเมินตนเองส ำหรับสถำบันหลักในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
  2. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ    
 

ด้วยโรงพยำบำล                   สังกัด      
มีควำมประสงค์ขออนุมัติให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ในปี พ.ศ. ............ 
เนื่องจำกมีศักยภำพตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  และ
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี 
 

ทั้งนี้  ได้กรอกข้อมูลแบบประเมินตนเองส ำหรับสถำบันหลักในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ   
และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ     ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(ผู้บังคับบัญชำสูงสุด) 
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ภาคผนวก 
ประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 

เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน 
เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 

(Medical Competency Assessment Criteria for  
National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

(รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 
ประธานคณะท างานพิจารณาทักษะหัตถการ 
ส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
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ประกาศแพทยสภา  
ที่ 12/2555 

เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 
(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012)  (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2563 
 

ตำมที่ แพทยสภำ ได้ก ำหนดเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมินเพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมำนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยและสอดคล้องกับเวชปฏิบัติในยุค
ปัจจุบัน แพทยสภำจึงไดม้อบให้กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ด ำเนินกำรทบทวนเกณฑ์ควำมรู้
ควำมสำมำรถฯ พ.ศ.2555 เฉพำะในส่วนที่ 2 ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทักษะทำงคลินิก หมวดที่ 3 ข้อ 
3.4 กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็นหรือมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำสุขภำพ จ ำนวน 95 หัตถกำร โดยแบ่งระดับทักษะ
หัตถกำรเป็นหัตถกำรส ำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-based education) และแนวทำงของกำรก ำหนดสมรรถนะที่ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วย
ระดับของกำรก ำกับดูแลที่ต่ำงกัน (Entrustable Professional Activites) และโดยควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรแพทยสภำ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2563  

(1) ให้ยกเลิกประกำศแพทยสภำ ที่ 12/2555 เรื่องเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมินเพ่ือรับ 
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2555  (Medical Competency Assessment Criteria for 
National License 2012) เฉพำะในส่วนที่ 2 ข. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพทักษะทำงคลินิก หมวดที่ 3 ข้อ 
3.4 กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็นหรือมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำสุขภำพ  

(2) ให้ใช้ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้แทน 
 

จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2563 
 

 
(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่ำสวัสดิ์) 

นำยกแพทยสภำ 
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รับรองโดยคณะกรรมกำรแพทยสภำในกำรประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนำคม 2563 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศประกาศแพทยสภา  

ที่ 12/2555 
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 

(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012)  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2563 

 
3.4 การท าหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยแบ่งระดับหัตถการไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 3.4.1 หัตถการระดบัที่ 1 หมายถึง หัตถการระดบัแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) แบ่งเป็น 
  3.4.1.1 หัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1) คือ หัตถกำรที่สถำบันผลิตแพทย์ต้องสอนและประเมินนิสิตนักศึกษำ
แพทย์ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อนิสิตนักศึกษำแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม 
สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้ด้วยตนเอง วินิจฉัย
และดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ หัตถกำรระดับที่ 1.1 (พบ.1) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 หัตถกำร 
  3.4.1.2 หัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) คือ  หัตถกำรที่สถำบันผลิตแพทย์ต้องสอนนิสิตนักศึกษำแพทย์             
จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อนิสิตนักศึกษำแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพ
และเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้โดยอาจ ขอค าแนะน าใน
บางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ หัตถกำรระดับที่ 1.2 (พบ.2) มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 32 หัตถกำร 
 3.4.2 หัตถการระดบัที่ 2 หมายถึง หัตถการระดบัแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
  3.4.2.1 หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพ
และเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะต้อง
ก ากับดูแลและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงการฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท า
หัตถการระดับนี้ได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
  หัตถกำรระดับที่ 2.1 (พท.1) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 18 หัตถกำร ซึ่งทุกหัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับ
ที่ 1.2 (พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 
  3.4.2.2 หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพ
และเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูน
ทักษะต้องก ากับดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำรฯ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทุกคนสามารถท าได้
โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
        หัตถกำรระดับที่ 2.2 (พท.2) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 15 หัตถกำร ซึ่ง 11 หัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับ
ที่ 1.2 (พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 
 3.4.3 หัตถการระดบัที่ 3 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจท าในกรณีที่จ าเป็น ได้แก่ หัตถกำรที่
บัณฑิตแพทยส์ำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะ
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เกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผูป้่วยได้ถูกต้อง และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะ สามารถท าได้ร่วมกับแพทย์
ที่มีประสบการณ์ หัตถกำรระดับที่ 3 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 13 หัตถกำร 
 3.4.4 หัตถการระดับที่ 4 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรืออาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการ
ฝึกฝน ได้แก่ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ 
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดไดถู้กต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรกึษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมือ่ผ่านการเพ่ิมพูนทักษะ เคย
เห็นหรือเคยช่วย หัตถกำรระดับที่ 4 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 หัตถกำร 
 

แนวทางการปฏิบัติส าหรับสถาบันผลิตแพทย์ 

 1. หัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์ ระดับที่ 1.1 (พบ.1)  
 สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนหัตถกำรระดับที่ 1.1 (พบ.1) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ และประเมินว่ำนิสิตนักศึกษำ
แพทย์ทุกคนท ำทุกหัตถกำรระดับนี้ได้ก่อนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต รวมทั้งรับรองว่ำบัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถท ำ
หัตถกำรที่ก ำหนดด้วยตนเองได้จริง เพื่อท ำให้วงกำรแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำในวันแรกของกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
บัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง 
สามารถท าหัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1) ได้ด้วยตนเอง ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัด
ภำวะแทรกซ้อนได้  
 2. หัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์ ระดับที่ 1.2 (พบ.2)  
 สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนหัตถกำรระดับ 1.2 (พบ.2) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ และประเมินทักษะหัตถกำรของนิสิต
นักศึกษำแพทย์ตำมวิธีกำรที่สถำบันฯ ก ำหนด เพื่อท ำให้วงกำรแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำในวันแรก       ของกำรเป็น
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ บัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิด
ได้ถูกต้อง สามารถท าหัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) ได้ โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การ
ก ากับดูแล ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 3. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับ 2.1 (พท.1)  
 เนื่องจำกทุกหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) นี้ ถูกจัดให้เป็นหัตถกำรระดับ 1.2 (พบ.2) ด้วย ดังนั้น สถาบันผลิตแพทย์ต้อง
สอนหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ และประเมินทักษะหัตถกำรของนิสิตนักศึกษำแพทย์ตำม
วิธีกำรที่สถำบันฯ ก ำหนดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และ
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าหัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) ได้ โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี  
หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
เพื่อให้เป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรฝึกท ำทักษะหัตถกำรเหล่ำนี้ของบัณฑิตแพทย์ภำยใต้ค ำแนะน ำ / ก ำกับดูแลของแพทย์ประจ ำ
โรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะต่อไป 
 4. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับ 2.2 (พท.2)  
 สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนบำงหัตถกำรระดับ 2.2 (พท.2) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ และประเมินทักษะหัตถกำรของ
นิสิตนักศึกษำแพทย์ตำมวิธีกำรที่สถำบันฯ ก ำหนดเช่นเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม 
ขั้นตอนกำรกระท ำ และภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรฝึกท ำทักษะหัตถกำรเหล่ำนี้ของ
บัณฑิตแพทย์ภำยใต้ค ำแนะน ำ / ก ำกับดูแลของแพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงในโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะต่อไป 
 5.   องค์ความรู้ (ที่ควรสอนภาคปฏิบัติร่วมด้วย) มากกว่าที่จะเป็นทักษะหัตถการ (procedural skills) 
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 สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติในหัวข้อเหล่ำนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ และประเมินผลลัพธ์
ตำมวิธีกำรที่สถำบันฯ ก ำหนด เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ทุกคนสำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และ
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และเป็นพื้นฐำนส ำหรับบัณฑิตแพทย์ในกำรฝึกปฏิบัติในหัวข้อเหล่ำนี้ภำยใต้
ค ำแนะน ำ / ก ำกับดูแลของแพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะต่อไป 
 
 6. หัตถการระดับที่ 3 และ 4 
 สถาบันผลิตแพทย์ต้องสอนหัตถกำรทั้ง 2 ระดับนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์ เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อ
บ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
 
แนวทางการปฏิบัติส าหรับโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ฝึกปฏบิัติงานตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
 1. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับ 2.1 (พท.1)  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ าโรงพยาบาล / แพทย์ที่ปรึกษา / แพทย์พ่ีเลี้ยงต้องก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) และประเมินทักษะหัตถกำรของแพทย์เพิ่มพูนทักษะทุก
คนระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (workplace-based assessment) ในกลุ่มงำนต่ำงๆ ที่แพทย์ผู้นั้นหมุนเวียนไปฝึก เพื่อท ำให้วงกำร
แพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำรนี้ (วันสุดท้ำยของกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคน
สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม ขั้นตอนกำรกระท ำ และภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าหัตถการระดับ 
2.1 (พท.1) ได้ด้วยตนเอง ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้   
 เนื่องจำกทุกหัตถกำรระดับ 2.1 (พท.1) นี้ ถูกจัดให้เป็นหัตถกำรระดับ 1.2 (พบ.2) ด้วย ดังนั้น โรงพยำบำลในโครงกำร
แพทย์เพิ่มพูนทักษะพึงตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนและประเมินหัตถกำรระดับนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรท ำหัตถกำรแต่ละอย่ำงของบัณฑิตแพทย์แต่ละ
คนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยง ในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึง
ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรระดับนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อ
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย  
 2. หัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ระดับที่ 2.2 (พท.2)  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงต้องก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับที่ 2.2 (พท.2) เพื่อท ำให้วงกำรแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำร
นี้ (วันสุดท้ำยของกำรเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ และ
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การ
ก ากับดูแล ภำยใต้วิสัย และพฤติกำรณ์ในกรณีนั้นๆ วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 โรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะพึงตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนและประเมินบำงหัตถกำรระดับที่ 
2.2 (พท.2) ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรท ำ
หัตถกำรแต่ละอย่ำงของบัณฑิตแพทย์แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์
พี่เลี้ยงในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึงประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรระดับนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับ
ดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
 3.   องค์ความรู้ (ที่ควรสอนภาคปฏิบัติร่วมด้วย) มากกว่าที่จะเป็นทักษะหัตถการ (procedural skills) 
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 เช่นเดียวกับหัตถกำรระดับที่ 2.1 (พท.1) และระดับที่ 2.2 (พท.2) โรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะพึง
ตระหนักว่ำสถำบันผลิตแพทย์ได้สอนองค์ควำมรู้และฝึกภำคปฏิบัติ ในหัวข้อเหล่ำนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษำแพทย์มำแล้ว อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติของบัณฑิตแพทย์แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น 
แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพึงประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ในหัวข้อเหล่ำนี้เป็นครั้งแรกของบัณฑิตแพทย์ และก ำกับดูแล / ให้ค ำแนะน ำตำมสมควร เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
 
 4.    หัตถการระดับที่ 3  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงควรก ากับดูแลให้
แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกท ำทักษะหัตถกำรระดับนี้ จนสามารถท าได้ร่วมกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
 5. หัตถการระดับที่ 4  
 ในช่วง 1 ปีของโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจ ำโรงพยำบำล / แพทย์ที่ปรึกษำ / แพทย์พี่เลี้ยงควรหาโอกาสให้แพทย์
เพิ่มพูนทักษะได้เห็นหรือได้ช่วยท าทักษะหัตถกำรระดับนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงผู้รับผิดชอบและแนวทำงด ำเนินกำรส ำหรับหตัถกำรระดับที่ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 

แนวทางด าเนินการ 

หัตถการระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต (พบ.) 
(หัตถการระดับที่ 1 ตามเกณฑฯ์ พ.ศ.2555) 

หัตถการระดบัแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
(หัตถการระดับที่ 2 ตามเกณฑฯ์ พ.ศ.2555) 

หัตถการระดบัที่ 1.1 
(พบ.1) 

หัตถการระดบัที่ 1.2 
(พบ.2) 

หัตถการระดบัที่ 2.1 
(พท.1) 

หัตถการระดบัที่ 2.2  
(พท.2) 

การสอนและประเมิน
ภาคทฤษฎี (ขั้นตอนกำร
กระท ำ ภำวะแทรกซ้อน
ที่อำจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้ำม สภำพและเงื่อนไข
ที่เหมำะสม) 
 

สถำบนัผลิตแพทย ์ สถำบนัผลิตแพทย ์ สถำบนัผลิตแพทย ์ สถำบนัผลิตแพทย ์

สอนและฝึกปฏิบัติกบั
หุ่นจ าลอง 

สถำบนัผลิตแพทย ์ สถำบนัผลิตแพทย ์

สถำบนัผลิตแพทย์ 
และ/หรือ 
โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ 
 

สถำบนัผลิตแพทย์ และ/
หรือ โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ 

จัดให้มีประสบการณ ์
ฝึกปฏิบัติกบัผู้ป่วย
ภายใต้ 
การก ากับดูแลใน
จ านวน 
ที่เหมาะสม 

สถำบนัผลิตแพทย์เป็น
ผู้รับผิดชอบ โดย
ก ำหนดจ ำนวนคร้ัง
ของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรที่บ่งถึง
ควำมช ำนำญ 

สถำบนัผลิตแพทย์เป็น
ผู้รับผิดชอบ และจดั
ให้ผู้เรียนได้มีโอกำส
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง 

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะเป็นผู้รับผิดชอบ 
และก ำหนดจ ำนวน
คร้ังของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรที่บ่งถึง
ควำมช ำนำญ 

โรงพยำบำลในโครงกำร
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเปน็
ผู้รับผิดชอบ และก ำหนด
จ ำนวนคร้ังของกำรท ำ 
แต่ละหัตถกำรที่บ่งถึง
ควำมช ำนำญ 

การประเมินภาคปฏิบัต ิ สถำบนัผลิตแพทย์เป็น
ผู้ประเมินและรับรอง
ว่ำบัณฑิตแพทย์ทุกคน
สำมำรถท ำหัตถกำรได้
ด้วยตนเอง  

สถำบนัผลิตแพทย์เป็น
ผู้ประเมินตำมวิธีกำร 
ที่สถำบนัฯ ก ำหนดว่ำ
บัณฑิตแพทยส์ำมำรถ
ท ำหัตถกำรได้ภำยใต้
กำรก ำกับดูแล หรือ
อำจขอค ำแนะน ำใน
บำงกรณี  

โรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะเป็น 
ผู้ประเมิน โดย
ประเมิน 
ในระหว่ำงปฏบิัติงำน 
(workplace-based 
assessment) ว่ำ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ทุกคนสำมำรถท ำ
หัตถกำรได้ด้วยตนเอง  

โรงพยำบำลในโครงกำร
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเปน็ 
ผู้ประเมิน โดยประเมิน 
ในระหว่ำงปฏบิัติงำน 
(workplace-based 
assessment) ว่ำแพทย์
เพิ่มพูนทักษะสำมำรถท ำ
หัตถกำรได้ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแล หรืออำจขอ
ค ำแนะน ำในบำงกรณี 
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หัตถการระดบัที่ 1 หมายถึง หตัถการระดบัแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) 
 หัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1) คือ หัตถกำรที่สถำบันผลิตแพทย์ต้องสอนและประเมินนิสิตนักศึกษำแพทย์ จนท ำให้
เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อนิสิตนักศึกษำแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและ
เงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแล
บ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 หัตถกำรระดับที่ 1.1 (พบ.1) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 30 หัตถกำร 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

1. Advanced cardio-pulmonary resuscitation 

2. 
Amniotomy  
(artificial rupture of membranes at time of delivery) 

3. Anterior nasal packing 

4. Aspiration of skin, subcutaneous tissue 

5. Capillary puncture 

6. Endotracheal intubation (adult) 

7. Episiotomy 

8. External splinting 

9. FAST ultrasound in trauma 

10. First aid management of injured patient 

11. Incision and drainage 

12. 
Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, 
intravenous 

13. Intravenous fluid infusion 

14. Intercostal drainage 

15. Local infiltration and digital nerve block 
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                หัตถการระดับที่ 1.1 (พบ.1)  (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

16. Lumbar puncture (adult) 

17. 
Nasogastric intubation and related procedures (gastric gavage, 
lavage) 

18. Neonatal resuscitation 

19. Normal labor 

20. Pap smear 

21. Radial artery puncture for blood gas analysis 

22. Removal of nail or nail fold 

23. Skin traction of limbs 

24. Strengthening and stretching exercise 

25. Stump bandaging 

26. Suture 

27. Urethral catheterization 

28. Vaginal packing 

29. Venipuncture 

30. Wound dressing 
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หัตถการระดบัที่ 1 หมายถึง หตัถการระดบัแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) 
 หัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2) คือ  หัตถกำรที่สถำบันผลิตแพทย์ต้องสอนนิสิตนักศึกษำแพทย์             จนท ำให้
เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อนิสิตนักศึกษำแพทย์ทุกคนจบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและ
เงื่อนไขที่เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สามารถท าได้โดยอาจขอค าแนะน าในบาง
กรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 หัตถกำรระดับที่ 1.2 (พบ.2) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 32 หัตถกำร 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

1. Abdominal paracentesis (พบ.1.2 + พท.2.1) 

2. Aspiration of bursa (elbow and ankle)  

3. Biopsy of skin, superficial mass  (พบ.1.2 + พท.2.1) 

4. Breech assistance delivery  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

5. Cervical biopsy  

6. Cervical dilatation and uterine curettage (พบ.1.2 + พท.2.1) 

7. Contraceptive drug implantation and removal (พบ.1.2 + พท.2.1) 

8. Debridement of wound  (พบ.1.2 + พท.2.1) 

9. Endotracheal intubation (children) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

10. 
Excision of benign tumor and cyst of skin and 
subcutaneous tissue 

(พบ.1.2 + พท.2.1) 

11. Incision and curettage (external hordeolum)  

12. Intraosseous access  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

13. Insertion of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 

14. Joint aspiration, knee (พบ.1.2 + พท.2.1) 

15. Lumbar puncture (children)   (พบ.1.2 + พท.2.2) 

16. Manual removal of placenta (พบ.1.2 + พท.2.2) 
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             หัตถการระดับที่ 1.2 (พบ.2)  (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

17. Manual vacuum aspiration (พบ.1.2 + พท.2.1) 

18. Plaster of Paris technique (พบ.1.2 + พท.2.1) 

19. Pleural paracentesis (thoracentesis) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

20. Posterior nasal packing (พบ.1.2 + พท.2.1) 

21. 
Removal of foreign body from conjunctiva (simple 
case) 

(พบ.1.2 + พท.2.2) 

22. Removal of foreign body from ear (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

23. Removal of foreign body from nose (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

24. Removal of foreign body from throat (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

25. Removal of foreign body from vagina in adult (พบ.1.2 + พท.2.1) 

26. Removal of foreign body from vagina in child  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

27. Removal of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 

28. Tubal ligation & resection (postpartum) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

29. Ultrasonography, gravid uterus (พบ.1.2 + พท.2.1) 

30. Venesection or central venous catheterization (พบ.1.2 + พท.2.1) 

31. Umbilical vein catheterization  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

32. Vacuum extraction (พบ.1.2 + พท.2.2) 
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หัตถการระดบัที่ 2 หมายถึง หตัถการระดบัแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
 หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่
เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะต้องก ากับ
ดูแลและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงการฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท า
หัตถการระดับนี้ได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 หัตถกำรระดับที่ 2.1 (พท.1) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 18 หัตถกำร ซึ่งทุกหัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับที่ 1.2 
(พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

1. Abdominal paracentesis (พบ.1.2 + พท.2.1) 

2. Biopsy of skin, superficial mass (พบ.1.2 + พท.2.1) 

3. Cervical dilatation and uterine curettage (พบ.1.2 + พท.2.1) 

4. Contraceptive drug implantation and removal (พบ.1.2 + พท.2.1) 

5. Debridement of wound  (พบ.1.2 + พท.2.1) 

6. Endotracheal intubation (children) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

7. 
Excision of benign tumor and cyst of skin and 
subcutaneous tissue 

(พบ.1.2 + พท.2.1) 

8. Insertion of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 

9. Joint aspiration, knee (พบ.1.2 + พท.2.1) 

10. Manual vacuum aspiration (พบ.1.2 + พท.2.1) 

11. Plaster of Paris technique (พบ.1.2 + พท.2.1) 

12. Pleural paracentesis (thoracentesis) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

13. Posterior nasal packing (พบ.1.2 + พท.2.1) 

14. Removal of foreign body from vagina in adult (พบ.1.2 + พท.2.1) 

15. Removal of intrauterine contraceptive device (พบ.1.2 + พท.2.1) 
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  หัตถการระดับที่ 2.1 (พท.1)  (ต่อ) 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

16. Tubal ligation & resection (postpartum) (พบ.1.2 + พท.2.1) 

17. Ultrasonography, gravid uterus (พบ.1.2 + พท.2.1) 

18. Venesection or central venous catheterization (พบ.1.2 + พท.2.1) 
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หัตถการระดบัที่ 2 หมายถึง หตัถการระดบัแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
 หัตถการระดับที่ 2.2 (พท.2) คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่
เหมำะสม ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง และโรงพยำบำลในโครงกำรเพิ่มพูนทักษะต้องก ากับ
ดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จนท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำเมื่อจบโครงกำรฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนสามารถท าได้โดยอาจขอ
ค าแนะน าในบางกรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
       หัตถกำรระดับที่ 2.2 (พท.2) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 15 หัตถกำร ซึ่ง 11 หัตถกำรในระดับนี้จัดให้เป็นหัตถกำรระดับที่ 
1.2 (พบ.2) ด้วย ตำมผู้รับผิดชอบในกำรสอน 

ล ำดับที ่ หัตถกำร หมำยเหตุ 

1. Appendectomy  

2. Breech assistance delivery (พบ.1.2 + พท.2.2) 

3. Intraosseous access  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

4. Lumbar puncture (children)   (พบ.1.2 + พท.2.2) 

5. Marsupialization of Bartholin’s cyst  

6. Manual removal of placenta (พบ.1.2 + พท.2.2) 

7. Polypectomy (cervical)  

8. Reduction of finger or shoulder dislocations  

9. 
Removal of foreign body from conjunctiva (simple 
case) 

(พบ.1.2 + พท.2.2) 

10. Removal of foreign body from ear (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

11. Removal of foreign body from nose (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

12. Removal of foreign body from throat (simple case) (พบ.1.2 + พท.2.2) 

13. Removal of foreign body from vagina in child  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

14. Umbilical vein catheterization  (พบ.1.2 + พท.2.2) 

15. Vacuum extraction (พบ.1.2 + พท.2.2) 
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หัตถการระดับที่ 3   หมายถึง  หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจท าในกรณีที่จ าเป็น   
 หัตถการระดับที่ 3 คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม 
ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และ เมื่อผ่าน
การเพิ่มพูนทักษะ สามารถท าได้ร่วมกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
 หัตถกำรระดับที่ 3 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 13 หัตถกำร 
 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

1. Bone marrow aspiration 

2. Circumcision 

3. Closed reduction of simple fractures 

4. 
General anesthesia for uncomplicated patient for simple 
surgery 

5. Joint aspiration, other than knee joint 

6. Low transverse cesarean section 

7. Needle biopsy of breast 

8. Peritoneal lavage 

9. 
Removal of embedded foreign body from cornea without 
incision 

10. Repair of extensor tendon of hand 

11. Salpingectomy 

12. Suprapubic tap 

13. Tracheostomy 
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หัตถการระดับที่ 4   หมายถึง  หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรืออาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 
หัตถการระดับที่ 4 คือ หัตถกำรที่บัณฑิตแพทย์สำมำรถอธิบำยข้อบ่งชี้ ข้อห้ำม สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม 

ขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง สำมำรถให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมื่อผ่าน
การเพิ่มพูนทักษะ เคยเห็นหรือเคยช่วย 
   หัตถกำรระดับที่ 4 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 หัตถกำร 

ล ำดับที ่ หัตถกำร 

1. Cervical spine and pelvic traction 

2. Low forceps extraction 

3. Peritoneal dialysis 

4. Pleural biopsy 

5. Skeletal traction 

6. Spinal anesthesia 

7. Vasectomy 
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Advanced cardio-pulmonary resuscitation ∕     
  

2 
Amniotomy  
(artificial rupture of membranes at time of delivery) ∕     

  

3 Anterior nasal packing ∕       

4 Aspiration of skin, subcutaneous tissue ∕       

5 Capillary puncture ∕       

6 Endotracheal intubation (adult) ∕       

7 Episiotomy ∕       

8 External splinting ∕       

9 FAST ultrasound in trauma ∕      

10 First aid management of injured patient ∕      

11 Incision and drainage ∕      

12 Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous ∕      

13 Intravenous fluid infusion ∕      

14 Intercostal drainage ∕      

15 Local infiltration and digital nerve block ∕      
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

16 Lumbar puncture (adult) ∕    
  

17 
Nasogastric intubation and related procedures (gastric gavage, 
lavage) ∕    

  

18 Neonatal resuscitation ∕    
  

19 Normal labor ∕    
  

20 Pap smear ∕    
  

21 Radial arterial puncture for blood gas analysis ∕    
  

22 Removal of nail or nail fold ∕    
  

23 Skin traction of limbs ∕    
  

24 Strengthening and stretching exercise ∕    
  

25 Stump bandaging ∕    
  

26 Suture ∕    
  

27 Urethral catheterization ∕    
  

28 Vaginal packing ∕    
  

29 Venipuncture ∕    
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

30 Wound dressing ∕      

31 Abdominal paracentesis  ∕ ∕    

32 Aspiration of bursa (elbow and ankle)  ∕     

33 Breech assistance delivery  ∕  ∕ 
  

34 Biopsy of skin, superficial mass  ∕ ∕    

35 Cervical biopsy  ∕     

36 Cervical dilatation and uterine curettage  ∕ ∕    

37 Contraceptive drug implantation and removal  ∕ ∕    

38 Debridement of wound   ∕ ∕    

39 Endotracheal intubation (children)  ∕ ∕    

40 
Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous 
tissue 

 ∕ ∕  
  

41 Incision and curettage (external hordeolum)  ∕     

42 Intraosseous access   ∕  ∕ 
  

43 Insertion of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕    

44 Joint aspiration, knee  ∕ ∕    



106 
 

 

ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

45 Lumbar puncture (children)    ∕  ∕ 
  

46 Manual removal of placenta  ∕  ∕ 
  

47 Manual vacuum aspiration  ∕ ∕  
  

48 Plaster of Paris technique  ∕ ∕  
  

49 Pleural paracentesis (thoracentesis)  ∕ ∕  
  

50 Posterior nasal packing  ∕ ∕  
  

51 Removal of foreign body from conjunctiva (simple case)  ∕  ∕ 
  

52 Removal of foreign body from ear (simple case)  ∕  ∕ 
  

53 Removal of foreign body from nose (simple case)  ∕  ∕ 
  

54 Removal of foreign body from throat (simple case)  ∕  ∕ 
  

55 Removal of foreign body from vagina in adult  ∕ ∕  
  

56 Removal of foreign body from vagina in child   ∕  ∕ 
  

57 Removal of intrauterine contraceptive device  ∕ ∕  
  

58 Tubal ligation & resection (postpartum)  ∕ ∕  
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

59 Ultrasonography, gravid uterus  ∕ ∕  
  

60 Venesection or central venous catheterization  ∕ ∕  
  

61 Umbilical vein catheterization   ∕  ∕ 
  

62 Vacuum extraction  ∕  ∕ 
  

63 Appendectomy    ∕ 
  

64 Marsupialization of Bartholin’s cyst    ∕ 
  

65 Polypectomy (cervical)    ∕ 
  

66 Reduction of finger or shoulder dislocations    ∕ 
  

67 Bone marrow aspiration     ∕ 
 

68 Circumcision     ∕ 
 

69 Closed reduction of simple fractures     ∕ 
 

70 General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery     ∕ 
 

71 Joint aspiration, other than knee joint     ∕ 
 

72 Low transverse cesarean section     ∕ 
 

73 Needle biopsy of breast     ∕ 
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ล าดับ
ที่ 

หัตถการ 

ระดับหตัถการ 

หัตถการ
ระดับที่ 1 
หัตถการ
ระดับ

แพทยศาสตร
บัณฑิต 
(พบ.) 

หัตถการ
ระดับที่ 2 
หัตถการ

ระดับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 

(พท.) 

3 4 

1.1 1.2 2.1 2.2 

74 Peritoneal lavage     ∕  

75 Removal of embedded foreign body from cornea without incision     ∕ 
 

76 Repair of extensor tendon of hand     ∕ 
 

77 Salpingectomy     ∕ 
 

78 Suprapubic tap     ∕ 
 

79 Tracheostomy     ∕ 
 

80 Cervical spine and pelvic traction      ∕ 

81 Low forceps extraction      ∕ 

82 Peritoneal dialysis      ∕ 

83 Pleural biopsy      ∕ 

84 Skeletal traction      ∕ 

85 Spinal anesthesia      ∕ 

86 Vasectomy      ∕ 
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ล าดับที ่ องค์ความรู้ (ที่ควรสอนภาคปฏิบัติร่วมด้วย) 

1. Aerosol bronchodilator therapy 

2. Blood and blood component transfusion 

3. Breathing exercise 

4. Measurement of central venous pressure 

5. Oxygen therapy 

6. Phototherapy 

7. Postural drainage 

8. Stomal care 

9. Basic mechanical ventilation 

 
 

 
 


