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เรื่อง   การด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
        ที่ไม่ใชส่ังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เอกสารทีอ้่างถึง  

1.  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
     ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ 
2.  ประกาศแพทยสภา ที่ 13/2560 เรื่องหลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560   
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) 
3.   โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  
     คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560 
4.   รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
      ประจ าปี พ.ศ.2560 

 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง 1-4 และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด 
ได้ที ่www.tmc.or.th   เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ  เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ประจ าปี พ.ศ.2560 

 
ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ 

เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง 1) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ 13/2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560  (เอกสารทีอ้่างถึง 2) และตามโครงการแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  คู่มือใช้ในการด าเนินการ 
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. 2560 (เอกสารทีอ้่างถึง 3)  โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์
ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทย-
สภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น (เอกสารทีอ้่างถึง 4)  
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คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเป็น
สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560  ดังนี้ 

1. ในปี พ.ศ.2560  การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  



พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี คือ 
   1.1   จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักสัดส่วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ต่อ 
    แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน ต่อ 1 รอบปี 
   1.2 จ านวนเตียงผู้ป่วยสาขาหลัก (ไม่รวมเตียงเสริม) 15 เตียง ต่อ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
    1 คน ต่อ 1 รอบปี 
   กรณีค านวณตามเกณฑ์การพิจารณาฯ ดังกล่าวแล้ว  ได้จ านวนศักยภาพของแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะที่แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวเลขค่าน้อยที่สุดเป็นจ านวนศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
  2.   ส าหรับโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่คณะอนุกรรมการออกตรวจประเมินมีจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
บางสาขาหลักน้อยกว่าเกณฑ์ฯ หรือบางแห่งไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาหลักปฏิบัติงานเลย เนื่องจากแพทย์ย้ายที่
อยู่อาศัย ลาศึกษาต่อหรือขอลาออกจากราชการ ซึ่งยังไม่สามารถขออนุมัติบรรจุแพทย์เข้าปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที
เป็นผลให้จะต้องได้รับศักยภาพแพทย์เพ่ิมพูนทักษะลดลงตามสัดส่วนการประเมิน แต่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม
และประเมินอาจพิจารณาอนุมัติให้ได้รับศักยภาพมากกว่าสัดส่วนการประเมินได้ โดยโรงพยาบาลต้องชี้แจงเหตุผล
ประกอบการพิจารณา 

จากการตรวจประเมินโรงพยาบาล คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ  
เห็นถึงความตั้งใจของโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้ด าเนินการดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา ดังนั้นการพิจารณาศักยภาพการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ แล้ว 
จะพิจารณาจากข้อมูลการตรวจประเมินโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาดังกล่าว ในเรื่องจ านวนคนไข้เตียงเสริมทั้งหมด
ตามความเป็นจริง, ความมุ่งมั่นในพัฒนาการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ, การดูแลเอาใจใส่ของแพทย์
พ่ีเลี้ยงในการให้ความรู้ทักษะการท าหัตถการที่จ าเป็นแก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการไป
ปฏิบัติงานใช้ทุนปีที่ 2 และ 3,  สวัสดิการต่างๆ,  ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย,  ความปลอดภัยและการพิจารณา
แนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย  โดยอนุมัตจิ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเกินกว่าศักยภาพสูงสุดทีค่ านวณได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาฯ  ทั้งนี้หากโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาหลักไมค่รบตามเกณฑ์การพิจารณาฯ 
ต้องพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ รองรับ เพ่ือเป็นการ 
สร้างแรงจูงใจให้แก่โรงพยาบาลในการบริหารโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา 

3.  ส าหรับโรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ 
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพ่ิมข้ึนและประสงค์ขอรับ
แพทยฯ์ เพ่ิม อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพ่ิมได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว  โดยไม่ต้องท า
เรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก  แต่ต้องแจ้งแพทยสภาเพ่ือรับทราบข้อมูลภายหลัง 
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4. ในกรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยทีแ่พทยสภารับรอง ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท า  
สัญญากับรัฐบาลไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะขอเข้ารับการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้   

5   ในปี พ.ศ.2560  ขอให้โรงพยาบาลของท่านด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1  รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะเต็มตามจ านวนแพทย์ท่ีอนุมัติให้รับปี พ.ศ.2560 ทั้งนี้ต้องไม่นอ้ยกว่า  



8 ต าแหน่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ (ยกเว้นสถาบันฯ สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งแจ้งความประสงค์
ขอรับแพทย์ตามการจัดสรรของต้นสังกัด) เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ทักษะครบถ้วน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์ให้ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตามเกณฑ์
การปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นหลัก  มิใช่เพียงให้ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยเท่านั้น 

     ทั้งนีข้อให้แพทย์พ่ีเลี้ยงดูแลสอนหัตถการตามที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในแต่ละพ้ืนที่ 
ทีเ่ห็นว่าจ าเป็นและถือเป็นหน้าที่ เพ่ือสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนไปปฏิบัติงานใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 

5.2  จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
ตลอด 12 เดือน         

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
 อายุรศาสตร์  3 เดือน  โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน    
 ศัลยศาสตร์  รวมกับ ออร์โธปิดิกส์   3  เดือน    
 กุมารเวชศาสตร์  2  เดือน   
 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   2  เดือน    
 วิชาเลือก  2 เดือน     
5.3  ก าหนดให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะต้องมีผู้แทน 

แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
รับทราบปัญหาต่างๆ และพิจารณาวางแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

   5.4 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและหน่วยงานต้นสังกัด 
ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นการบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักให้แก่สถาบันฯ ที่ไม่ครบตามเกณฑ์การ 
พิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้การดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน  
พ.ศ.2560 ได้ทัน 
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6.   คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่  
4/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 มีมตริับรองโรงพยาบาลของท่านเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและอนุมัติ
จ านวนแพทย์ที่รับได้ประจ าปี พ.ศ.2560 ดัง  (เอกสารที่อ้างถึง 4)   

7. ขอให้โรงพยาบาลของท่านจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันฯ ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ดังนี้ 

7.1 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่เคยได้รับการรับรอง 1,000 บาท 
7.2 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่ได้รับการรับรองใหม่ 5,000 บาท 

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขบัญชี 340–2–01174–4  พร้อมจัดส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  ส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ.บ าราศนราดูร  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง   
จังหวัดนนทบุรี 11000   หรือสแกนเป็น  PDF File ส่งทางอีเมล์  doodee1964@hotmail.com     

8. เมื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2559 (1 มิถุนายน 2559–31 พฤษภาคม 2560)   
ได้รับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดแล้ว  ขอให้โปรดด าเนินการดังนี้  

8.1  ให้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทราบ  โดยให้แพทย์ลงชื่อ 
รับทราบผลการประเมินด้วย 

mailto:doodee1964@hotmail.com


8.2  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของ 
แพทยสภาเฉพาะแพทย์ที่ผ่านการประเมินผลเท่านั้น  ท่านละ  300 บาท  โอนเข้าบัญชีตามข้อ 7.2  ส าหรับแพทย์ที่
ไม่ผ่านการประเมินยังไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ เมื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมที่สถาบัน 
ปฏิบัติงานฯ ของท่านและผ่านการประเมินแล้วให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแพทย์ที่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ 
แพทยสภาจะจัดส่งประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาให้โรงพยาบาลในเดือน
พฤศจิกายน  2560  ขอให้โรงพยาบาลแจ้งให้แพทย์มารับประกาศนียบัตรฯ  ดังกล่าวที่โรงพยาบาลของท่านด้วย 

8.3   ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ให้แพทยสภาดังนี้   
8.3.1   ให้ลงข้อมูลการปฏิบัติงานของแพทย์ทีเ่ข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะผ่านระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หากมีข้อสงสัยการลงข้อมูลให้ติดต่อสอบถามคุณศศิพร ภาสบุตร     
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา โทรศัพท์ 08 9693 7909  แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ  พท.3/1.1 และ พท.
3/1.2  (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมินด้วย)  แบบประเมินฉบับจริงให้เก็บไว้ที่โรงพยาบาลของ
ท่านไม่ต้องส่งให้แพทยสภา 

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) ฉบับจริงให้แพทยสภาทางไปรษณีย์เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 

           แพทยสภาจะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือ
อนุมัตจิัดท าประกาศนียบัตรฯ ให้แก่แพทย์ผู้ผ่านการประเมิน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 
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  9.  การขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.2561 ขอให้โรงพยาบาลกรอก
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2560 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์) 
เลขาธิการแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คณุศศิพร ภาสบุตร โทร. 08 9693 7909    


