
 

ที่  พส ๐๑๒/ว ๒๘๓๖   
  

๗  เมษายน ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง   การด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 (หน่วยงานสังกัดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข) 
 
เอกสารทีอ้่างถึง  

๑. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
    พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ประกาศแพทยสภา ที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๓ 
    (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ)  
๓. โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ)  
    คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๔. รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง ๑-๔ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด 

ได้ที ่www.tmc.or.th   เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
       ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูน 

ทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง ๑) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูน
ทักษะ)  (เอกสารที่อ้างถึง ๒) และตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะ) คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารที่อ้างถึง ๓)  โดย
ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในปีแรกครบตาม
เกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น (เอกสารที่อ้างถึง ๔)  
 



๒ 
คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมตริับทราบ 

และรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่อนุมัติประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ และมีคู่มือแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งให้
โรงพยาบาลของท่านได้รับทราบดังนี้ 

๑ กรณีท่ีโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาไม่เพียงพอ หรือไม่มีปฏิบัติงานเลย เนื่องจาก 
แพทย์ย้ายภูมิล าเนา  ลาศึกษาต่อ  หรือขอลาออกจากราชการอย่างกระทันหัน ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติบรรจุแพทย์
เข้าปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที ก็ให้พิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขานั้นๆ รองรับ เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภาได้  

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

๓.  กรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท าสัญญากับ
รัฐบาลไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในประเทศของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะขอเข้ารับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได ้

๔.  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะครบตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดตลอด 
ตลอด ๑๒ เดือน ขอให้โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๓๗ แห่ง ปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ฯ ส าหรับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ที่ ปฏิบัติได้ครบตามเกณฑ์ฯ แล้ว ขอให้
ด 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  

 
 
 



๓ 
๕.  แพทยสภาได้มอบให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ด าเนินการทบทวน 

เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๕ (Medical 
Competency Assessment Criteria for National License 2012) เฉพาะในส่วนที่ ๒ ข. ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก หมวดที่ ๓ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหัตถการที่จ าเป็น (Technical and 
procedural skills) ข้อ ๓.๔ การท าหัตถการที่จ าเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ จ านวน 95 หัตถการ 
โดยด าเนินการเฉพาะในส่วนของทักษะหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้ทันต่อยุคสมัยและ
สอดคล้องกับเวชปฏิบัติในยุคปัจจุบันตามหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education) และ
แนวทางของการก าหนดสมรรถนะที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วยระดับของการก ากับดูแลที่ต่างกัน 
(Entrustable Professional Activities) (EPA) รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบสอน / ก ากับดูแล และประเมินให้ชัดเจน
ว่า หัตถการใดที่สถาบันผลิตแพทย์ และโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะต้องสอน / 
ก ากับดูแล และประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าให้วงการแพทย์และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตแพทย์ / แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะทุกคน สามารถท าหัตการที่ก าหนดได้ด้วยตนเอง หรือสามารถท าได้โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี หรือ
สามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล โดยแบ่งระดับหัตถการไว้ ๔ ระดับ ซึ่ง กสพท ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลได้รับแพทย์จัดสรรใช้ทุนมาปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓–๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔)  ให้ก าชับให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะลงทะเบียนในระบบบันทึกหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
(TMC e-logbook) ในเว็บไซต์ของแพทยสภา หัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน
ชี้แจงไว้แล้ว ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วโรงพยาบาลจึงบันทึกข้อมูลแพทย์ที่เข้าโครงการในระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ แจ้งให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะบันทึกข้อมูลการท าหัตถการทุกสาขา ทั้งนี้ข้อมูลการท า
หัตถการจะใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก าหนดให้น าข้อมูลการท า
หัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นส่วนหนึ่งประกอบการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลเพื่อรับรองเป็น
สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะด้วย   

๖.  ให้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล  พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องหัตถการที่ส าคัญและ 
จ าเป็นเพ่ือให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะรับทราบและสามารถปฏิบัติตาม  ก าหนดให้มีแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ แพทย์ที่ปรึกษาทุกสาขาที่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานพร้อมระบุชื่อแพทย์ที่ปรึกษาให้ทราบด้วย   
รวมทั้งต้องก าหนดให้มีผู้แทนแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินการ
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและรับทราบปัญหาต่างๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือพิจารณาวางแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ขอให้แพทย์รุ่นพ่ีให้การดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไม่ปล่อยให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานล าพังคน
เดียว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจให้การ
รักษาผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุให้แพทย์ และโรงพยาบาลถูกฟ้องร้องได้   

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



๔ 
    ๗.๑ ค่าประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จากเดิม ๓๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาท 

ทั้งนี้ เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่กับแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
    ๗.๒ ค่าหนังสือรับรองผู้ได้รับอนุมัติผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ จากเดิม ๓๐๐ เป็น ๕๐๐ บาท  
๘. ขอให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของท่านจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมรับรองมาตรฐานสถาบัน 

ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ (รับรองรายปี) ๒,๐๐๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข หมายเลขบัญชี ๓๔๐–๒–๐๑๑๗๔–๔ พร้อมจัดส่งส าเนาการ
โอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ.บ าราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  หรือสแกนเป็น  PDF File ส่งทางอีเมล์  

doodee1964@hotmail.com 
๙. เมื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒–๓๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๓) ได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดแล้ว ขอให้โปรดด าเนินการดังนี้  
๙.๑ ให้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทราบ โดยให้แพทย์ลงชื่อ 

รับทราบผลการประเมินด้วย 
     ๙.๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของ 

แพทยสภา เฉพาะแพทย์ที่ผ่านการประเมินผลเท่านั้น ท่านละ ๓๐๐ บาท (ใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิม) แล้วโอนเข้า
บัญชีตามข้อ ๘  ส าหรับแพทย์ที่ไม่ผ่านการประเมินยังไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ เมื่อแพทย์
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมที่สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของท่านและผ่านการประเมินแล้วให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับ
แพทย์ที่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้แพทยสภาจะจัดส่งประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทย
สภาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ให้สถาบันปฏิบัติงานฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการรับ
ประกาศชี้แจงไว้ในเว็บไซต์แพทยสภา หัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

๙.๓ ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ให้แพทยสภาดังนี้   
๙.๓.๑   ให้ลงข้อมูลการปฏิบัติงานของแพทย์ทีเ่ข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะผ่านระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ www.tmc.or.th โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ทั้งนี้แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.๓/๑.๑  และ พท.๓/๑.๒  (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมิน
ลงชื่อรับทราบผลการประเมินด้วย)  ซึ่งแบบประเมินฉบับจริงให้เก็บไว้ที่โรงพยาบาลของท่านไม่ต้องส่งให้แพทย
สภา  หากมีข้อสงสัยการลงข้อมูลให้ติดต่อสอบถามคุณศศิพร ภาสบุตร   

๙.๓.๒ แพทย์ที่ไม่ผ่านการประเมิน หรือแพทย์ที่ปฏิบัติงานไม่ครบทุกสาขา ให้ส่ง 
แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.๓/๑.๑ และ พท.๓/๑.๒ พท.๓/๒.๑ และ พท.๓/๒.๒ (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมินลงชื่อ
รับทราบผลการประเมินด้วย)  ฉบับจริงให้แพทยสภาทางไปรษณีย์เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

          แพทยสภาจะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ
จัดท าประกาศนียบัตรฯ อิเลคทรอนิกส์ให้แก่แพทย์ผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๕ 
  ๑๐. การขออนุมัติให้แพทยสภาตรวจประเมินเพ่ือประกันคุณภาพเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้สถาบันปฏิบัติงานฯ ของท่านกรอกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

              พลอากาศตรี 
(นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 

เลขาธิการแพทยสภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คณุศศิพร ภาสบุตร โทร. ๐๘๙ ๖๙๓ ๗๙๐๙    


