
 
ที่ พส ๐๑๒/ว ๓๓๓๗ 
   

          ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
เร่ือง การด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒)    
 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
 
เอกสารที่อ้างถึง  

๑. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
    พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๖/๒๕๖๒ เร่ืองหลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๖๒ 
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)    
๓. โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)  
    คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
๔. รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รบัการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทยท์ี่อนุมัติ 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
๕. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา    
    และแบบประเมินผลการปฏบิัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา             
    พท ๓/๑.๑ (ใช้ประเมินช่วงก่อนคร่ึงแรก)  พท ๓/๑.๒ (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ) 

 
หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง ๑-๕ และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องสามารถดาวน์โหลด 

ได้ที่ www.tmc.or.th   เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
       ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ขอแจ้งการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒  และโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) คู่มือใช้ในการ
ด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (เอกสารที่อ้างถึง ๓) มายังท่าน เพื่อทราบรายละเอียดและใช้
เป็นแนวทางด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในจังหวัดของท่าน มีสาระโดยสังเขป
ดังนี้ 



๒ 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ และมีคู่มือแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแจ้งการด าเนินการให้
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับทราบดังนี้ 

๑. ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  
พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ คือ 
   ๑.๑   จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักสัดส่วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ๑ คน ต่อ 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ๑ คน ต่อ ๑ รอบปี 
   ๑.๒ จ านวนเตียงผู้ป่วยสาขาหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) ๑๕ เตียง ต่อ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
    ๑ คน ต่อ ๑ รอบปี 
   กรณีค านวณตามเกณฑ์การพิจารณาฯ ดังกล่าวแล้ว  ได้จ านวนศักยภาพของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ที่แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวเลขค่าน้อยที่สุดเป็นจ านวนศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์แพทย์เพิ่มพูนทักษะ   ๒ .  
ส าหรับโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ ออกตรวจประเมิน   มีจ านวนแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาหลักน้อยกว่าเกณฑ์ฯ หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาหลักปฏิบัติงานเลย เนื่องจากแพทย์ย้ายที่อยู่
อาศัย ลาศึกษาต่อ  หรือขอลาออกจากราชการ ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติบรรจุแพทย์เข้าปฏิบัติงานทดแทนได้ทันทีเป็นผลให้
จะต้องได้รับศักยภาพแพทย์เพิ่มพูนทักษะลดลงตามสัดส่วนการประเมิน แต่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ฯ อาจพิจารณาอนุมัติให้ได้รับศักยภาพมากกว่าสัดสว่นการประเมินได้ โดยโรงพยาบาลต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา  

๓.  โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยกว่าจ านวนศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ 
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพิ่มขึ้นและประสงค์ขอรับแพทย์ฯ 
เพิ่ม อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพิ่มได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว  โดยไม่ต้องท าเรื่องเสนอขอ
อนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก  แต่ต้องแจ้งข้อมูลการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เพิ่มเติมมายังแพทยสภาเพื่อรับทราบภายหลัง 

๔.  ในกรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท าสัญญากับรัฐบาล
ไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความประสงค์จะขอเข้ารับ
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้   

๕.  ในปี พ.ศ.๒๕๖๒  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพื่อให้โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๕.๑  ควรจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แก่สถาบันปฏิบัติงานที่แพทยสภารับรอง ทั้งนี้ต้องไม่ 
น้อยกว่า ๘ ต าแหน่ง  ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ     



๓ 
ส าหรับโรงพยาบาลบางแห่ง  ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ 

ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีเงื่อนไขเพิม่เติม  
ในการด าเนินการ  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้การดูแลและ
สนับสนุนเป็นพิเศษ เพื่อให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานโดยมีภาระงานไม่มากเกินไปและสามารถจัด
หมุนเวียนปฏิบัติงานให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ขอให้กระทรวง 
สาธารณสุขพิจารณาทบทวนว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต่อไปหรือไม่  
หากเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะควรด าเนินการพัฒนาให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การ
พิจารณาศักยภาพฯ ให้ทันก่อนการตรวจเยี่ยมและประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปี พ.ศ.
๒๕๖๓   

๕.๒  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
ตลอด ๑๒ เดือน ขอให้โรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ๓๗ แห่ง ปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ฯ ส าหรับโรงพยาบาลที่
ปฏิบัติได้ครบตามเกณฑ์ฯ แล้ว  ควรสนับสนุนการด าเนินการให้ครบตามเกณฑ์ฯ ต่อไป         

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

• 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 โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาในสาขาอายุรศาสตร์ หรือวิชาเลือก 

๕.๓  การเตรียมความพร้อมแก่แพทย์จบใหม่ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานเป็นเร่ืองส าคัญ  
จึงแนะน าไม่ควรจัดส่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในช่วง ๒ เดือนแรกของการเริ่มปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ โดยสามารถจัดให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ ไปปฏิบัติงานในช่วงดังกล่าว และควรให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่
ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด ๑๒ เดือน 

   อย่างไรก็ตามในกรณีที่โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ขั้นวิกฤติและไม่สามารถ 
จัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง ๒ เดือนแรกตามข้อ ๕.๓  และมีความจ าเป็นต้องให้แพทย์
เพิ่มพูนทักษะออกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนช่วง ๒ เดือนแรก คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  เสนอแนะให้ส่งแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกในโรงพยาบาลชุมชนจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ( 
CPIRD ) ได้เป็นกรณีๆ ไป และต้องแจ้งให้แพทยสภารับทราบ 

    ๕.๔  ขณะนี้แพทยสภาได้มอบให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยด าเนินการปรับระดับ 
หัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องตามแนวคิดของ Entrustable Professional 
 



๔ 

Activities (EPAs) จึงขอให้แพทย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาก ากับดูแล  แนะน า  หรือสอนให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ฝึกปฏิบัติ
หัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดไว้ รวมถึงหัตถการที่ส าคัญและจ าเป็นในแต่ละภูมิภาคที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
สมควรได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานใช้ทุนปีที่ ๒ และ ๓ ที่โรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะทุกแห่งก าชับให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะลงทะเบียนในระบบบันทึกหัตถการส าหรับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  (TMC e-logbook)  ในเว็บไซต์  www.tmc.or.th  โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ     โดยให้บันทึกข้อมูลการ
ท าหัตถการทุกสาขา ทั้งนี้แพทยสภาและกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจะน าข้อมูล 
ดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดหัตถการส าหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้สอดคล้องตามแนวคิดของ 
Entrustable Professional Activities (EPAs)  และจะเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ 
เมื่อแพทยสภาก าหนดหัตถการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะก าหนดให้ข้อมูลการท าหัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

   ๕.๕  เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด  เพื่อก าหนด 
แนวทางการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะขณะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ขอให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ก าหนดให้มีแพทย์ผู้ รับผิดชอบดูแลโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ที่ปรึกษาทุกสาขาที่แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบตัิงาน  
พร้อมทั้งระบุชื่อแพทย์ที่ปรึกษาให้ทราบด้วย  รวมทั้งต้องก าหนดให้มีผู้แทนแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กร
แพทย์เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

  ๕.๖   สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ควรร่วมกันด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาในประเด็นการบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักให้แก่สถาบันฯ ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาหลักไม่ครบตาม
เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้การดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  

   ๕.๗  ขอให้พิจารณารายนามผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขร่วมตรวจเยี่ยมและ 
ประเมินโรงพยาบาลพร้อมกับคณะอนกุรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทักษะ 9 เครือข่าย ประมาณ
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓  เพื่อทราบปัญหาต่างๆ  และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตาม
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
     ๕.๘  ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  หากมีความประสงค์ขอ
อนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ขอให้ท าเรื่องเสนอต่อต้นสังกัดคือปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้
พิจารณาก่อน แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ส่งเร่ืองมายังแพทยสภาเพื่อตรวจประเมินต่อไป 
     ๕.๙   คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะควรด าเนินการพิจารณามอบ
รางวัลแพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่นของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   เช่นให้สิทธิพิเศษในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์อยู่ปฏิบัติงานใช้ทุนจนครบ ๓ ป ี
     ๕.๑๐   คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้มีการพิจารณาให้รางวัลกับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็น
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและสามารถบริหารจัดการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้อย่างดีเยี่ยม  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
แพทย์รุ่นพี่ในการดูแลแพทย์รุ่นน้องไม่ปล่อยให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานล าพังคนเดียว  ทั้งนี้เพื่อ 



๕ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และลดความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจให้การรักษาผิดพลาดอาจ
เป็นสาเหตุให้แพทย์ และโรงพยาบาลถูกฟ้องร้องได้  
  ๖. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบและ
รับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่อนุมัติประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ดัง (เอกสารที่อ้างถึง ๔)   

๗.  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ด าเนินการดังนี้ 

๗.๑  ให้ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ   
แพทยสภา และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา  
พท ๓/๑.๑ (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก) และ พท ๓/๑.๒ (ใชป้ระเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ)  (เอกสารที่อ้างถึง ๓) 

๗.๒  เนื่องจากการส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะของโรงพยาบาลชุมชน  
มีความล่าช้า หรือในบางครั้งมิได้ส่งผลการประเมิน ท าให้สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะไม่สามารถบันทึกผลการ
ประเมินในระบบของแพทยสภาได้ทันตามก าหนดเวลา  ดังนั้นเมื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนเสร็จสิ้น
แล้วให้ส่งผลการประเมินกลับคืนให้สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะภายใน ๑ สัปดาห์  หากเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้
เป็นที่รับทราบว่าโรงพยาบาลชุมชนให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะผ่านการประเมินผล  ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะบันทึกข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานส่งให้แพทยสภาได้ทันตามก าหนด  คือภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓    
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

           พลอากาศตร ี
(นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 

เลขาธิการแพทยสภา 
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