ข้อมูลที่ควรทราบสาหรับเข้าปฏิบัติงานในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2563
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งถูกกำหนดไว้ในปีแรกของกำรปฏิบัติงำนชดใช้ทุนในโรงพยำบำล ที่
แพทยสภำรับรองเป็ นสถำบั นปฏิบั ติงำนเพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้แพทย์จบใหม่ มีโอกำสเพิ่มประสบกำรณ์ทำง
คลิ นิ ก ตำมเกณฑ์ ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรประเมิ น เพื่ อรับ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช ำชีพ เวชกรรม
(Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012 ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยมี
แพทย์ ที่ ป รึ ก ษำให้ ค ำแนะน ำกำรท ำหั ต ถกำรตำมที่ ก ำหนด ทั้ งนี้ มี ข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ ำงๆ ที่ ค วรทรำบขณะเข้ ำ
ปฏิบัติงำนโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รำยละเอียดดังนี้
1. แพทย์ที่เข้ำปฏิบัติงำนในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ เวชกรรมจำกแพทยสภำ ตรวจสอบที่
www.tmc.or.th ไปที่หมอใหม่ 2563 ไปที่ Check License
 ต้องลงทะเบียน Pin Code ที่ www.tmc.or.th ไปที่หมอใหม่ 2563 ไปที่ Pin Code
2. เมื่อเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ให้ตรวจสอบกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงกำรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ ว่ำได้บันทึกข้อมูลของตนเองในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
3. เมื่ อ ส ถ ำ บั น ฯ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน ระ บ บ ฯ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ให้ ล งท ะ เบี ย น Logbook
ที่ www.tmc.or.th ไปที่หมอใหม่ 2563 ไปที่ Logbook ซึ่งจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สำมำรถดำเนินกำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อควำมสะดวกในกำรบันทึกหัตถกำรและเก็บข้อมูล
กำรทำหั ตถกำรของตนเอง เมื่อได้ทำหั ตถกำรใดแล้ วให้ ลงบันทึกกำรทำหั ตถกำรโดยเร็ว อย่ำง
สม่ำเสมอ ไม่ควรรอลงบันทึกกำรทำหัตถกำรตอนใกล้ สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนโครงกำรฯ ข้อมูลกำร
ทำหัตถกำรสถำบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำนอำจเรียกดูเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรคัดเลือกเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้ำน
4. แพทยสภำได้จัดทำคู่มือใช้ในกำรดำเนินกำรโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2563
เข้ำเว็บไซต์ www.tmc.or.th ไปที่ฝึกอบรมและสอบ ไปที่โครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2563
ขอให้ศึกษำข้อมูลกำรเข้ำปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในคู่มือดังกล่ำว ควบคู่ กับแนว
ปฏิ บั ติ ในเรื่อ งต่ ำงๆ ของสถำบั น ที่ เข้ำปฏิ บั ติงำนก ำหนดไว้ ทั้งนี้ แต่ล ะสถำบั น มี แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน มีแพทย์ที่ปรึกษำแต่ละคนซึ่งมีวิธีกำรสอน กำรดูแลแนะนำที่แตกต่ำงกัน รวมทั้งในกำร
ปฏิบัติงำนจะต้องปฏิบัติงำนร่วมกับบุคลำกรวิชำชีพอื่นๆ จะต้องให้เกียรติซึ่งกั นและกัน ขอให้
ตระหนักในประเด็นนี้ด้วย
5. กรณีที่เห็นว่ำผู้ป่วยมีควำมซับซ้อนในกำรรักษำซึ่งตนเองยังไม่มีควำมมั่นใจในกำรรักษำ ให้ขอ
คำแนะน ำจำกแพทย์ ที่ป รึกษำ หรือแพทย์อำวุโสประจำสถำบั น ฯ เพื่ อจะได้ให้ กำรรักษำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพเวชกรรม โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
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6. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภำกำหนด มีรำยละเอียดดังนี้
 สำขำอำยุรศำสตร์
3 เดือน
 สำขำศัลยศำสตร์
2 เดือน
 สำขำออร์โธปิดิกส์
1 เดือน
 สำขำกุมำรเวชศำสตร์
2 เดือน
 สำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ
2 เดือน
 วิชำเลือก ปฏิบัติงำนสำขำวิชำที่สนใจเพิ่มเติม 2 เดือน
เช่นสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน หรือสำขำอื่นๆ
โครงกำรแพทย์เพิ่ มพูนทักษะประจำปี 2563 จะเริ่มต้นปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563
และสิ้นสุดรอบกำรปฏิบัติงำนในวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 (ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะที่แพทยสภำกำหนด 12 เดือน) กรณีแพทย์ที่ได้รับใบอนุญำตฯ ภำยหลังจำกโครงกำรฯ เริ่ม
ไปแล้ว และมีควำมประสงค์จะเข้ำโครงกำรฯ ให้ติดต่อโรงพยำบำลที่แพทยสภำรับรองเป็นสถำบัน
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะเพื่อสมัครเข้ำปฏิบัติงำน และสำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ทันทีไม่ต้องรอเข้ำ
โครงกำรฯ ในปีถัดไป โดยให้ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภำกำหนด (12 เดือน)
7. กำรประเมินผลผู้ปฏิบัติงำน
จะประเมินด้ำนระยะเวลำปฏิบัติงำน ประเมินด้ำนทักษะ และด้ำนเจตคติ โดยในแต่ละสำขำจะมี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง คือ ช่วงครึ่งแรกของกำรปฏิบัติงำน และเมื่อปฏิบัติงำนครบ
ในสำขำนั้นๆ
 เกณฑ์กำรประเมิน ผ่ำน
ต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก และมีระยะเวลำปฏิบัติงำนในแต่ละ
สำขำวิช ำรวมทั้ งวิช ำเลื อกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำตำมที่กำหนด ได้รับ
คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนทักษะ และเจตคติ ในทุกสำขำรวมทั้งวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ 2 คะแนน แพทยสภำจะออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ
ตำมเกณฑ์ของแพทยสภำให้
 เกณฑ์กำรประเมิน ไม่ผ่ำน
ปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80 ในแต่ ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก หรือปฏิบัติงำนครบ
ร้อยละ 80 ในแต่ล ะสำขำวิช ำรวมทั้ งวิช ำเลื อก แต่ ได้ รับ คะแนนกำรประเมิน ผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนทักษะ และเจตคติ แต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกน้อยกว่ำ 2 คะแนน
ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร แพทยสภำจะยังไม่ออก
ประกำศนี ย บั ต รผู้ ผ่ ำ นโครงกำรเพิ่ ม พู น ทั ก ษะตำมเกณฑ์ ข องแพทยสภำให้ เมื่ อ
ปฏิบัติงำนเพิ่มเติมและผ่ำนกำรประเมินแล้ว แพทยสภำจึงจะออกประกำศนียบัตรฯ ให้
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ดังนั้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนในสำขำต่ำงๆ ให้ติดตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเอง
อย่ำงสม่ำเสมอ ว่ำผ่ำน หรือไม่ผ่ำน กำรประเมิน มิใช่มำติดตำมตอนสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน กรณีที่มีปัญหำเรื่อง
กำรปฏิบัติงำนให้รีบติดต่อแพทย์ผู้ดูแลโครงกำรฯ เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลโครงกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำที่แพทยสภำ
ปัจจุบันแพทยสภำมีนโยบำยจัดทำประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่ มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของ
แพทยสภำเป็ น ระบบอิเลคทรอนิ กส์ และจะจัดส่ งไฟล์ป ระกำศฯ ไปยังสถำบันฯ ให้ แล้ว เสร็จภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 ขอให้ติดต่อขอรับประกำศฯ ได้ที่สถำบันฯ ที่ท่ำนเข้ำปฏิบัติงำน ซึ่งค่ำธรรมเนียมประกำศฯ
ฉบับละ 500 บำท
8. กำรขออนุมัตกิ ลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะใหม่ ของแพทย์ที่ลำออกจำกโครงกำรฯ
 กรณีที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วมำกกว่ำ 6 เดือน แล้วขอลำออกจำกโครงกำรฯ
สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มเติมในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนให้ครบได้ใน
ปีเดียวกันกับปีที่เริ่มเข้ำปฏิบัติงำน ในสถำบันฯ ใดก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง โดยไม่เกิน
ศักยภำพ
 กรณีที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน แล้วขอลำออกจำกโครงกำรฯ
สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มเติมในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนให้ครบได้ใน
ปีถัดไป ในสถำบันฯ ใดก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง โดยไม่เกินศักยภำพ
9. ควรศึกษำพระรำชบั ญ ญั ติ และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบวิช ำชีพเวชกรรม เพื่ อ เป็ นแนว
ปฏิบัติไม่ให้ถูกฟ้องร้อง
10. ปัจจุบันแพทยสภำได้จัดทำภำพพระฉำยำลักษณ์ของสมเด็จ พระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก (สมเด็จ พระรำชบิ ด ำ) พร้อ มคำปฏิ ญ ำณของผู้ ป ระกอบวิช ำชี พ เวชกรรม
รวมทั้ง International Code of Medical Ethics ด้วยระบบดิจิตอล มอบให้แก่บัณฑิตแพทย์
จบใหม่ในวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตรพร้อมพิธีมอบใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม โดย
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ www.tmc.or.th ไปที่ดำวน์โหลดเอกสำร (ด้ำนขวำ) ไปที่ภำพพระ
ฉำยำลักษณ์ของสมเด็จ พระรำชบิดำพร้อมคำปฏิญำณตนของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม และ
International Code of Medical Ethics
วิชำชีพแพทย์ เป็นวิชำชีพที่ต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองตลอดชีวิตกำรเป็นแพทย์ โดยกำรเรียนรู้
ในขณะใช้ทุนปีที่ 1 ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรทำงำน คือกำรปฏิบัติรักษำ
ผู้ป่วยในสำขำหลักที่แพทยสภำกำหนด ในวิชำเลือกที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์
ในกำรรักษำให้กับตนเอง ขอให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะทุกคนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้มำกที่สุด
เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย และประโยชน์ต่อตนเองสำหรับ เตรียมพร้อมไปปฏิบัติงำนชดใช้ทุนปีที่ 2 และ 3
พร้อมทั้งเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่อแพทย์ประจำบ้ำน

