
 
ที่ พส ๐๑๒/ ๓๓๒๘ 
 

  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   การด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารทีอ่้างถึง 
๑.  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
     พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.  ประกาศแพทยสภา ท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๒ 
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
๓.  โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
     คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
     ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tmc.or.th  
    เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ  เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

       ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน 
ทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง ๑) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ ๑๖/๒๕๖๒  เรื่อง หลักเกณฑ์
ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)  (เอกสารทีอ่้างถึง ๒) และ
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (เอกสารที่อ้างถึง ๓)  โดยก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะเท่าน้ัน  (เอกสารทีอ่้างถึง ๔)   
 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และมี
คู่มือแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแจ้งการด าเนินการให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้ง
เวียนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ได้รับทราบดังนี ้



๒ 
๑. ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  

พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ คือ 
   ๑.๑   จ านวนแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาหลักสัดส่วน แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ๑ คน ต่อ 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ๑ คน ต่อ ๑ รอบป ี
   ๑.๒ จ านวนเตียงผู้ป่วยสาขาหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) ๑๕ เตียง ต่อ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
    ๑ คน ต่อ ๑ รอบป ี
   กรณีค านวณตามเกณฑ์การพิจารณาฯ ดังกล่าวแล้ว  ได้จ านวนศักยภาพของแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่
แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวเลขค่าน้อยที่สุดเป็นจ านวนศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์แพทย์เพิ่มพูนทักษะ   ๒ .  ส าห รับ
โรงพยาบาลในช่วงเวลาทีค่ณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ ออกตรวจประเมิน   มีจ านวนแพทย์ผู้เช่ียวชาญบางสาขา
หลักน้อยกว่าเกณฑ์ฯ หรือไม่มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญบางสาขาหลักปฏิบัติงานเลย เนื่องจากแพทย์ย้ายที่อยู่อาศัย ลาศึกษาต่อ  หรือขอ
ลาออกจากราชการ ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติบรรจุแพทย์เข้าปฏิบัติงานทดแทนได้ทันทีเป็นผลให้จะต้องได้รับศักยภาพแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะลดลงตามสัดส่วนการประเมิน แต่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจพิจารณาอนุมัติให้ได้รับศักยภาพ
มากกว่าสัดส่วนการประเมินได้ โดยโรงพยาบาลต้องช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณา  

๓.  โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยกว่าจ านวนศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ 
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพิ่มขึ้นและประสงค์ขอรับแพทย์ฯ เพิ่ม อนุมัติ
ในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพิ่มได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว  โดยไม่ต้องท าเรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเป็น
รายๆ อีก  แต่ต้องแจ้งข้อมูลการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เพ่ิมเติมมายังแพทยสภาเพื่อรับทราบภายหลัง 

๔.  ในกรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท าสัญญากับรัฐบาลไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศของตนเองและ
ปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความประสงค์จะขอเข้ารับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะใน
ภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้   

๕.  ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพื่อใหโ้ครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี ้

๕.๑  ควรจัดสรรแพทยเ์พิ่มพูนทักษะให้แก่สถาบันปฏิบัติงานที่แพทยสภารับรอง ทั้งนี้ต้องไม่ 
น้อยกว่า ๘ ต าแหน่ง  ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ     
 

ส าหรับโรงพยาบาลบางแห่ง  ทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม  
ในการด าเนินการ  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้การดูแลและสนับสนุนเป็น
พิเศษ เพื่อให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานโดยมีภาระงานไม่มากเกินไปและสามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แพทย์
เพิ่มพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ขอให้กระทรวง 



๓ 
สาธารณสุขพิจารณาทบทวนว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏบิัติงานเพ่ิมพูนทักษะต่อไปหรือไม่  หากเห็นว่า
มีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะควรด าเนินการพัฒนาให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ 
ให้ทันก่อนการตรวจเยี่ยมและประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๓   

๕.๒  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทยเ์พิ่มพูนทักษะครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
ตลอด ๑๒ เดือน ขอใหโ้รงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตรช้ั์นคลินิก ๓๗ แห่ง ปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ฯ ส าหรับโรงพยาบาลทีป่ฏิบัติได้ครบ
ตามเกณฑ์ฯ แล้ว  ควรสนับสนุนการด าเนินการให้ครบตามเกณฑ์ฯ ต่อไป         

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

• อายุรศาสตร์  ๓ เดือน   

• ศัลยศาสตร์   ๒ เดือน 

• ออร์โธปิดิกส์   ๑ เดือน    

• กุมารเวชศาสตร์  ๒  เดือน   

• สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   ๒  เดือน    

• วิชาเลือก  ๒ เดือน   
ส าหรับการปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่มีแพทย์ 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป  สมควรก าหนดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒ - ๔ สัปดาห์ โดยนับเป็นส่วนหน่ึงของระยะเวลาในสาขาอายุรศาสตร์ หรือวิชาเลือก 

๕.๓  การเตรียมความพร้อมแก่แพทย์จบใหม่ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานเป็นเรื่องส าคัญ  
จึงแนะน าไม่ควรจัดส่งแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในช่วง ๒ เดือนแรกของการเร่ิมปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ โดยสามารถจัดให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ ไปปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าว  และควรให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงานใน
จังหวัดเดียวกันตลอด ๑๒ เดือน 

   อย่างไรก็ตามในกรณีทีโ่รงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ข้ันวิกฤติและไม่สามารถ 
จัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีท่ี ๒ และ ๓ เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง ๒ เดือนแรกตามข้อ ๕.๓  และมีความจ าเป็นต้องให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนช่วง ๒ เดือนแรก คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เสนอแนะให้ส่ง
แพทย์ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกในโรงพยาบาลชุมชนจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( CPIRD ) ได้เป็นกรณีๆ ไป และ
ต้องแจ้งใหแ้พทยสภารับทราบ 

    ๕.๔  ขณะนี้แพทยสภาได้มอบให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยด าเนินการปรับระดับ 
หัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องตามแนวคิดของ Entrustable Professional Activities (EPAs) จึง
ขอใหแ้พทยท์ี่ปรึกษาในแต่ละสาขาก ากับดแูล แนะน า หรือสอนให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกปฏิบัติหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดไว้ 
รวมถึงหัตถการที่ส าคัญและจ าเป็นในแต่ละภูมิภาคที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะสมควรได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน
ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ ที่โรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะทุกแห่งก าชับให้แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะลงทะเบียนในระบบบันทึกหัตถการส าหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  (TMC e-logbook)  ในเว็บไซต์  www.tmc.or.th  โครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ     โดยให้บันทึกข้อมูลการท าหัตถการทุกสาขา ทั้งนี้แพทยสภาและกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจะ
น าข้อมูล 



๔ 
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องตามแนวคิดของ Entrustable 
Professional Activities (EPAs)  และจะเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ เมื่อแพทยสภาก าหนด
หัตถการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะก าหนดให้ข้อมูลการท าหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

   ๕.๕  เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด  เพื่อก าหนด 
แนวทางการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะขณะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ขอให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะก าหนดให้มี
แพทย์ผู้ รับผิดชอบดูแลโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ที่ปรึกษาทุกสาขาที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งระบุช่ือ
แพทย์ที่ปรึกษาให้ทราบด้วย  รวมทั้งต้องก าหนดให้มีผู้แทนแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพื่อรับทราบแนว
ทางการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

  ๕.๖   สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ควรร่วมกันด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาในประเด็นการบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักให้แก่สถาบันฯ ที่มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาหลักไม่ครบตามเกณฑ์การ
พิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้การดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ทันในวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  

   ๕.๗  ขอใหพ้ิจารณารายนามผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขร่วมตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินโรงพยาบาลพร้อมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 9 เครือข่าย ประมาณเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓  เพื่อทราบปัญหาต่างๆ  และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
     ๕.๘  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  หากมีความประสงค์ขออนุมัติให้
รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ขอให้ท าเรื่องเสนอต่อต้นสังกัดคือปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาก่อน  แล้ว
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ส่งเรื่องมายังแพทยสภาเพื่อตรวจประเมินต่อไป 
     ๕.๙   คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะควรด าเนินการพิจารณามอบรางวัล
แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่นของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  เช่นให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้แพทย์อยู่ปฏิบัติงานใช้ทุนจนครบ ๓ ปี 
     ๕.๑๐  คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้มีการพิจารณาให้รางวัลกับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและสามารถบริหารจัดการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้อย่างดีเยี่ยม  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์รุ่นพี่ในการ
ดูแลแพทย์รุ่นน้องไม่ปล่อยให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานล าพังคนเดียว  ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)  และ
ลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจให้การรักษาผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุให้แพทย์ และโรงพยาบาลถูกฟ้องร้องได้   
  ๖. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบและรับรอง
โรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะทีอ่นุมัติประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดัง (เอกสารทีอ่้าง
ถึง ๔) 
 
 

  



๕ 
๗. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ออก 

ประกาศแพทยสภา ท่ี ๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของฝ่ายฝึกอบรมและสอบ 
โดยได้ปรับค่าธรรมเนียมการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจประเมินสถาบันตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะจากเดิม
สถาบันละ ๑,๐๐๐ บาท  ปรับเป็น  ๒,๐๐๐ บาท  
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  จักเป็นพระคุณยิ่ง 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

           พลอากาศตร ี
(นายแพทยอ์ิทธพร  คณะเจริญ) 

เลขาธิการแพทยสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คุณศศิพร ภาสบุตร โทร.๐๘ ๙๖๙๓ ๗๙๐๙   


