
ที่ พส ๐๑๒/๒๘๓๑ 
 

 ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารทีอ้่างถึง 
๑.  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
     พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.  ประกาศแพทยสภา ที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๓ 
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
๓.  โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
     คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔.  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
     ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tmc.or.th  
    เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ  เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

       ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูน 
ทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง ๑) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ ๒๗/๒๕๖๓  
เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)  
(เอกสารที่อ้างถึง ๒) และตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารที่อ้างถึง ๓)  โดยก าหนดให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ของ
แพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น  (เอกสารทีอ้่างถึง ๔)   
 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ และมีคู่มือแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งการ
ด าเนินการให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรองเป็น
สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับทราบดังนี้ 
 



๒ 
๑. ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  

พิจารณาจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
๑๐ เครือข่าย ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
คือ 
   ๑.๑   จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักสัดส่วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ๑ คน ต่อ 
    แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ๑ คน ต่อ ๑ รอบป ี
   ๑.๒ จ านวนเตียงผู้ป่วยสาขาหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) ๑๕ เตียง ต่อ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
    ๑ คน ต่อ ๑ รอบป ี
   กรณีค านวณตามเกณฑ์ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แล้ว ได้จ านวนศักยภาพแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่
แตกต่างกันให้ใช้ตัวเลขค่าที่น้อยที่สุดเป็นจ านวนศักยภาพแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ทั้งนี้จ านวนที่จะอนุมัติให้ขั้นต่ าคือ 
๑๒ ต าแหน่ง และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ต าแหน่ง 
ยกเว้นโรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์รับน้อยกว่า ๑๒ ต าแหน่ง 

๒. นอกจากพิจารณาตามเกณฑ์ในข้อที่ ๑ แล้ว ในกรณีที่โรงพยาบาลขอรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
มากกว่าศักยภาพที่ค านวณได้ จะพิจารณาข้อมูลรายงานการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการแต่ละเครือข่าย ในเรื่อง
จ านวนคนไข้ท่ีรับไว้รักษาดูแลจริง และจ านวนผู้ป่วยเตียงเสริมทั้งหมด โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตอุตสาหกรรมและ
ตามเขตชายแดนที่มีจ านวนคนไข้มากเหมาะส าหรับการเพ่ิมพูนทักษะ รวมทั้งความตั้งใจของแพทย์ที่ปรึกษาที่ให้การ
ดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ การพัฒนาสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ประกอบการพิจารณาด้วย 

๓. กรณีท่ีโรงพยาบาลนั้นๆ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาไม่เพียงพอ หรือไม่มีปฏิบัติงานเลย  
เนื่องจากแพทย์ย้ายภูมิล าเนา  ลาศึกษาต่อ  หรือขอลาออกจากราชการอย่างกระทันหัน ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติ
บรรจุแพทย์เข้าปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที ก็ให้พิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ รองรับ เพื่อให้สามารถบริหารโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
ได้  

๔.  โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงคข์อรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยกว่าจ านวนศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ 
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพ่ิมขึ้นและประสงค์ขอรับ
แพทย์ฯ เพ่ิม อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพ่ิมได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว  โดยไม่ต้องท า
เรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก แต่ต้องแจ้งข้อมูลการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เพ่ิมเติมมายังแพทยสภา
เพ่ือรับทราบภายหลัง 

๔.  กรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศกึษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท าสัญญากับ
รัฐบาลไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะขอเข้ารับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 
 
 



๓ 
๕.  ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๕.๑  ควรจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่สถาบันปฏิบัติงานที่แพทยสภารับรอง ทั้งนี้ต้องไม่ 

น้อยกว่า ๑๒ ต าแหน่ง       
ส าหรับโรงพยาบาลบางแห่ง  ทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตาม 

โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม  
ในการด าเนินการ  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้การดูแล
และสนับสนุนเป็นพิเศษ เพ่ือให้แพทยป์ระจ าโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานโดยมีภาระงานไม่มากเกินไปและสามารถ
จัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ขอให้กระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณาทบทวนว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะต่อไป
หรือไม่ หากเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะควรด าเนินการพัฒนาให้มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ ให้ทันก่อนการตรวจเยี่ยมและประเมิน (ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ – 
มกราคม ๒๕๖๔) เพ่ือรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๔   

๕.๒  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะครบตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 
ตลอด ๑๒ เดือน ขอให้โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๓๗ แห่ง ปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ฯ ส าหรับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ทีป่ฏิบัติได้ครบตามเกณฑ์ฯ แล้ว ควรสนับสนุน
การด าเนินการให้ครบตามเกณฑ์ฯ ต่อไป         

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

 อายุรศาสตร์  ๓ เดือน   

 ศัลยศาสตร์   ๒ เดือน 

 ออร์โธปิดิกส์   ๑ เดือน    

 กุมารเวชศาสตร์  ๒  เดือน   

 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   ๒  เดือน    

 วิชาเลือก  ปฏิบัติงานสาขาวิชาที่สนใจเพ่ิมเติม  เช่น สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือสาขาอ่ืนๆ  
๒ เดือน  

๕.๓  การเตรียมความพร้อมแก่แพทย์จบใหม่ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานเป็นเรื่องส าคัญ  
จึงแนะน าไม่ควรจัดส่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในช่วง ๒ เดือนแรก (เดือนมิถุนายน 
และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓) ของการเริ่มปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  โดยสามารถจัดให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ ไป
ปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าว  และควรให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด ๑๒ เดือน 

   อย่างไรก็ตามในกรณีทีโ่รงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ขั้นวิกฤติและไม่สามารถ 
จัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง ๒ เดือนแรกตามข้อ ๕.๓  และมีความจ าเป็นต้องให้
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนช่วง ๒ เดือนแรก คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการ
เพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ เสนอแนะให้ส่งแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกในโรงพยาบาลชุมชนจากโครงการผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) ไดเ้ป็นกรณีๆ  ไป และต้องแจ้งให้แพทยสภารับทราบ 



๔ 
    ๕.๔  แพทยสภาได้มอบให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ด าเนินการ 

ทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) เฉพาะในส่ วนที่  ๒  ข. ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก หมวดที่ ๓ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหัตถการที่จ าเป็น 
(Technical and procedural skills) ข้อ ๓.๔ การท าหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ 
จ านวน 95 หัตถการ โดยด าเนินการเฉพาะในส่วนของทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้
ทันต่อยุคสมัยและสอดคล้องกับเวชปฏิบัติในยุคปัจจุบันตามหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based 
education) และแนวทางของการก าหนดสมรรถนะท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วยระดับของการก ากับดูแล
ที่ต่างกัน (Entrustable Professional Activities) (EPA) รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบสอน / ก ากับดูแล และประเมิน
ให้ชัดเจนว่า หัตถการใดที่สถาบันผลิตแพทย์ และโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ
ต้องสอน / ก ากับดูแล และประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้วงการแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตแพทย์ / 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทุกคน สามารถท าหัตการที่ก าหนดได้ด้วยตนเอง หรือสามารถท าได้โดยอาจขอค าแนะน าในบาง
กรณี หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล โดยแบ่งระดับหัตถการไว้ ๔ ระดับ ซึ่ง กสพท ได้ด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะทุกแห่งก าชับให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ลงทะเบียนในระบบบันทึกหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (TMC e-logbook) ในเว็บไซต์ของแพทยสภา หัวข้อ
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ โดยให้บันทึกข้อมูลการท าหัตถการทุกสาขา ซึ่งจะก าหนดให้น าข้อมูลการท าหัตถการ
ของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นส่วนหนึ่งประกอบการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลเพ่ือรับรองเป็นสถาบันหลัก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

   ๕.๕  เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด เพื่อก าหนด 
แนวทางการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะขณะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันเพ่ิมพูนทักษะและ
ที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ขอให้สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะก าหนดให้มีแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะและมีแพทย์ที่ปรึกษาทุกสาขาที่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุชื่อแพทย์ที่ปรึกษาให้ทราบ
ด้วย รวมทั้งต้องก าหนดให้มีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพ่ือรับทราบแนวทางการ
ด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของสถาบัน และรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือพิจารณาวางแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ทัง้นี้ขอให้แพทย์รุ่นพี่ให้การดูแลแพทย์รุ่นน้องไม่ปล่อยให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานล าพังคน
เดียว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจให้การ
รักษาผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุให้แพทย์ และโรงพยาบาลถูกฟ้องร้องได้   

  ๕.๖   สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ควรร่วมกันด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาในประเด็นการบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักให้แก่สถาบันฯ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลักไม่ครบ
ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้การดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

   ๕.๗  ขอให้พิจารณารายนามผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขร่วมตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินโรงพยาบาลพร้อมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ๙ เครือข่าย 
ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ – เดือนมกราคม ๒๕๖๔  เพ่ือทราบปัญหาต่างๆ  และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหา
การด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 



๕ 
     ๕.๘  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  หากมีความประสงค์
ขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ขอให้ท าเรื่องเสนอต่อต้นสังกัดคือปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาก่อน แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ส่งเรื่องมายังแพทยสภาภายใน ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือตรวจประเมินต่อไป 
     ๕.๙   คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้
แพทย์อยู่ปฏิบัติงานใช้ทุนจนครบ ๓ ปี   
  ๖. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบ
และรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่อนุมัติประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ดัง (เอกสารทีอ้่างถึง ๔) 

อนึ่ง คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ออก 
ประกาศแพทยสภา ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากท่ีประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้ปรับค่าธรรมเนียม ดังนี้  

    ๑ ค่าประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จากเดิม ๓๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาท 
โดยให้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมใหม่กับแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

    ๒ ค่าหนังสือรับรองผู้ได้รับอนุมัติผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จากเดิม ๓๐๐ เป็น ๕๐๐ บาท  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะในสังกัดทราบต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

              พลอากาศตรี 
(นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 

เลขาธิการแพทยสภา 
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