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เรื่อง

การดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ที่ไม่ใช่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารทีอ่ ้างถึง
1. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑
2. ประกาศแพทยสภา ที่ 15/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ.2559
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)
3. โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)
คู่มือใช้ในการดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ.2559
4. รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจานวนแพทย์ที่อนุมัติ
ประจาปี พ.ศ.2559
หมายเหตุ

รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง 1-4 และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.tmc.or.th หัวข้อโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ.2559

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง 1) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ 15/2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ.2559 (เอกสารทีอ่ ้างถึง 2) และตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) คู่มือใช้ในการดาเนินการ
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ. 2559 (เอกสารทีอ่ ้างถึง 3) โดยกาหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์
ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น (เอกสารทีอ่ ้างถึง 4)
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คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็น
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และข้อมูลโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ขออนุมัติรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
จากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย
และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบ
และรับรองเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ ในการประชุมดังกล่าวมีมติให้
ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และแนวทางดาเนินการตามโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี พ.ศ.2559 ดังนี้
1. ในปี พ.ศ.2559 การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจาปี คือ
1.1 จานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักสัดส่วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ต่อ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน ต่อ 1 รอบปี
1.2 จานวนเตียงผู้ป่วยสาขาหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) 15 เตียง ต่อ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
1 คน ต่อ 1 รอบปี
กรณีคานวณตามเกณฑ์การพิจารณาฯ ดังกล่าวแล้ว ได้จานวนศักยภาพของแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะที่แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวเลขค่าน้อยที่สุดเป็นจานวนศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์แพทย์เพิ่มพูนทักษะและให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ไม่น้อยกว่า 8 ตาแหน่งเพื่อให้สถาบันฯ สามารถ
จัดการหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน
2. สาหรับโรงพยาบาลซึ่งขณะที่คณะอนุกรรมการออกตรวจประเมินมีจานวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บางสาขาหลักน้อยกว่าเกณฑ์การพิจารณาฯ หรือบางแห่งไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาหลักปฏิบัติงานเลย เนื่องจาก
แพทย์ย้ายที่อยู่อาศัย ลาศึกษาต่อหรือขอลาออกจากราชการ ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติบรรจุแพทย์เข้าปฏิบัติงาน
ทดแทนได้ทันทีเป็นผลให้ได้รับศักยภาพแพทย์เพิ่มพูนทักษะลดลงตามสัดส่วนการประเมิน จึงแจ้งความประสงค์ขอรับ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเกินกว่าจานวนศักยภาพแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่คานวณได้ตามเกณฑ์การพิจารณาฯ โดยขออนุมัติ
จานวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะเท่ากับปี พ.ศ.2558 เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล และแพทย์ที่อยู่
ปฏิบัติงานมีภาระงานไม่หนักเกินไป โดยโรงพยาบาลสามารถดูแลให้การสอนทักษะหัตถการแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้
เป็นอย่างดีตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะฯ เห็นถึงความตั้งใจ
ของโรงพยาบาลทุกแห่งที่พยายามดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด
ดังนั้นการพิจารณาศักยภาพการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์การพิจารณาฯ แล้ว จะพิจารณาข้อมูลการตรวจ
ประเมินโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยในเรื่องจานวนคนไข้เตียงเสริมทั้งหมดตามความเป็นจริง ความมุ่งมั่น
ในพัฒนาการดาเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ การดูแลเอาใจใส่ของแพทย์พี่เลี้ยงในการให้ความรู้ทักษะ
การทาหัตถการที่จาเป็น แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน
สวัสดิการ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ความปลอดภัย และการพิจารณาแนวทางดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย
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โดยอนุมัตจิ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะเกินกว่าศักยภาพสูงสุดที่คานวณได้ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ ตามที่
โรงพยาบาลแจ้งความประสงค์ต้องการรับเป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้หากโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บางสาขาหลักไม่ครบตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ ต้องพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใกล้เคียง
ทีม่ ีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ รองรับ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่โรงพยาบาลในการบริหารโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา
3. สาหรับโรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพิ่มขึ้นและประสงค์ขอรับ
แพทย์ฯ เพิ่ม อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพิ่มได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว โดยไม่ต้องทา
เรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก แต่ต้องแจ้งแพทยสภาเพื่อรับทราบข้อมูลภายหลัง
4. คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา
กรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันแพทยศาสตร์ที่แพทยสภารับรอง
ในประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแล้ว มีมติ“ให้คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งพิจารณาดาเนินการ
ตามแนวปฏิบัติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือเมื่อแพทย์สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะออกปริญญาบัตรรับรองการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตให้ แต่ไม่ส่งรายชื่อแพทย์ชาวต่างชาติเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เนื่องจากไม่ใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ทาสัญญาฯ และไม่ใช่สัญชาติไทย โดยให้กลับไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาตฯ ในประเทของตนเองเรียบร้อยแล้ว หากมี
ความประสงค์จะสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทยให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่แพทยสภากาหนด” ดังนั้นหากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มี
ความประสงค์รับแพทย์ชาวต่างชาติภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเข้าปฏิบัติงานโครงการแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ ขอให้ประสานไปยังคณะแพทยศาสตร์ที่แพทย์ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาว่าดาเนินการตามมติของคณะกรรมการ
แพทย-สภาเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถรับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะได้และแจ้งแพทยสภาเพื่อรับทราบข้อมูล
5. ในปี พ.ศ.2559 ขอให้โรงพยาบาลของท่านดาเนินการเพื่อให้โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะเต็มตามจานวนแพทย์ที่อนุมัติให้รับปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า
8 ตาแหน่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ (ยกเว้นสถาบันฯ สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับ
แพทย์ตามการจัดสรรของต้นสังกัด) เพื่อให้สถาบันฯ สามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ทักษะครบถ้วน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์ให้ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จาเป็น ตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน
แพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นหลัก มิใช่เพียงให้ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยเท่านั้น
ทั้งนีข้ อให้แพทย์พี่เลี้ยงดูแลสอนหัตถการตามที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในแต่ละพื้นที่
ทีเ่ ห็นว่าจาเป็นและถือเป็นหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนไปปฏิบัติงานใช้ทุนปีที่ 2 และ 3
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5.2 จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนด
ตลอด 12 เดือน
เกณฑ์การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ

 อายุรศาสตร์ 3 เดือน โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน
 ศัลยศาสตร์ รวมกับ ออร์โธปิดิกส์ 3 เดือน
 กุมารเวชศาสตร์ 2 เดือน
 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 เดือน
 วิชาเลือก 2 เดือน
5.3 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต้องมีผู้แทนแพทย์
เพิ่มพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
รับทราบปัญหาต่างๆ วางแนวทางการแก้ไข ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลาดับ ซึง่ ปัญหาเร่งด่วนในปี พ.ศ.2559
คือการรับบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักในโรงพยาบาลแห่งที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักไม่ครบตามเกณฑ์การ
พิจารณาศักยภาพฯ เพื่อให้การดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กาลังจะเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ทัน
6. คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติ
รับรองโรงพยาบาลของท่านเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและอนุมัติจานวนแพทย์ที่รับได้ประจาปี พ.ศ.2559
ดัง (เอกสารที่อ้างถึง 4)
7. ขอให้โรงพยาบาลของท่านจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้
7.1 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่เคยได้รับการรับรอง
1,000 บาท
7.2 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่ได้รับการรับรองใหม่
5,000 บาท
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข
หมายเลขบัญชี 340–2–01174–4 พร้อมจัดส่งสาเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร สานักงานเลขาธิการ
แพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ.บาราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสแกนเป็น PDF File ส่งทางอีเมล์ doodee1964@hotmail.com
8. เมื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2558 (1 มิถุนายน 2558–31 พฤษภาคม 2559)
ได้รับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามเกณฑ์ที่แพทยสภากาหนดแล้ว ขอให้โปรดดาเนินการดังนี้
8.1 ให้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะทราบ โดยให้แพทย์ลงชื่อ
รับทราบผลการประเมินด้วย
8.2 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของ
แพทยสภาเฉพาะแพทย์ที่ผ่านการประเมินผลเท่านั้น ท่านละ 300 บาท โอนเข้าบัญชีตามข้อ 7.2 สาหรับแพทย์ที่
ไม่ผ่านการประเมินยังไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ เมื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่สถาบัน
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ปฏิบัติงานฯ ของท่านและผ่านการประเมินแล้วให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับแพทย์ที่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้
แพทยสภาจะจัดส่งประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาให้โรงพยาบาลในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ขอให้โรงพยาบาลแจ้งให้แพทย์มารับประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวที่โรงพยาบาลของท่านด้วย
8.3 ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ให้แพทยสภาดังนี้

8.3.1 ให้ลงข้อมูลการปฏิบัติงานของแพทย์ทเี่ ข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หากมีข้อสงสัยการลงข้อมูลให้ติดต่อสอบถามคุณ ศิริมล
บริษัทยิ้มสยาม โทรศัพท์ 0 2014 6388 แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.3/1.1 และ พท.3/1.2 (ให้แพทย์ผู้ถูก
ประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมินด้วย)
แบบประเมินฉบับจริงให้เก็บไว้ที่โรงพยาบาลของท่านไม่ต้องส่งให้
แพทยสภา
8.3.2 แพทย์ที่ไม่ผ่านการประเมิน หรือแพทย์ที่ปฏิบัติงานไม่ครบทุกสาขา ให้ส่ง
แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.3/1.1 พท.3/1.2 พท.3/2.1 และ พท.3/2.2 (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมินลงชื่อรับทราบ
ผลการประเมินด้วย) ฉบับจริงให้แพทยสภาทางไปรษณีย์เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
แพทยสภาจะดาเนินการตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน
การเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่ออนุมัติจัดทา
ประกาศนียบัตรฯ ให้แก่แพทย์ผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์)
เลขาธิการแพทยสภา

ผู้ประสานงาน คุณศศิพร ภาสบุตร โทร. 08 9693 7909

