
 

 

 

 

 

ท่ี  พส ๐๑๒/ว ๓๙๔ 
  

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง การดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีแพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  

        สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
         

เอกสารท่ีอางถึง  

๑. ขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

    ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. ประกาศแพทยสภา ท่ี ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑของโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑   

๓. โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  

    คูมือใชในการดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. รายชื่อโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจํานวนแพทยท่ีอนุมัติ 

    ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารท่ีอางถึง ๑-๕ และรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถดาวนโหลด 

ไดท่ี www.tmc.or.th   เขาหัวขอฝกอบรมและสอบ เลือกหัวขอโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

       ตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูน 

ทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารท่ีอางถึง ๑) ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ ไวตามประกาศแพทยสภา ท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง หลักเกณฑของโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑  (เอกสารท่ีอางถึง ๒) และตามโครงการ

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  คูมือใชในการดําเนินการ 

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารท่ีอางถึง ๓) โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรแพทย

ใชทุนตองจัดใหแพทยใชทุนไดปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในปแรกครบตามเกณฑของแพทยสภาในโรงพยาบาลท่ี 

แพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะเทานั้น (เอกสารท่ีอางถึง ๔)  

 

 

 



๒ 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีมติรับรองโรงพยาบาลตางๆ เปนสถาบันปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะ และมีคูมือแนวทางดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแจงการ

ดําเนินการใหกระทรวงสาธารณสุขแจงเวียนใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีแพทยสภารับรองเปน

สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับทราบดังนี้ 

1. ในป พ.ศ.๒๕๖๑  การรับรองศักยภาพในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหแกโรงพยาบาลตางๆ  

พิจารณาตามเกณฑการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป คือ 

   ๑.๑   จํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาหลักสัดสวน แพทยผูเชี่ยวชาญ ๑ คน ตอ 

    แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ๑ คน ตอ ๑ รอบป 

   ๑.๒ จํานวนเตียงผูปวยสาขาหลัก (ไมรวมเตียงเสริม) ๑๕ เตียง ตอ แพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

    ๑ คน ตอ ๑ รอบป 

   กรณีคํานวณตามเกณฑการพิจารณาฯ ดังกลาวแลว  ไดจํานวนศักยภาพของแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะท่ีแตกตางกัน ใหใชตัวเลขคานอยท่ีสุดเปนจํานวนศักยภาพสูงสุดในการรับแพทยแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

  ๒.  สําหรับโรงพยาบาลในชวงเวลาท่ีคณะอนุกรรมการออกตรวจประเมินมีจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญ 

บางสาขาหลักนอยกวาเกณฑฯ หรือบางแหงไมมีแพทยผูเชี่ยวชาญบางสาขาหลักปฏิบัติงานเลย เนื่องจากแพทยยายท่ี

อยูอาศัย ลาศึกษาตอหรือขอลาออกจากราชการ ซ่ึงยังไมสามารถขออนุมัติบรรจุแพทยเขาปฏิบัติงานทดแทนไดทันที

เปนผลใหจะตองไดรับศักยภาพแพทยเพ่ิมพูนทักษะลดลงตามสัดสวนการประเมิน แตคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม

และประเมินอาจพิจารณาอนุมัติใหไดรับศักยภาพมากกวาสัดสวนการประเมินได โดยโรงพยาบาลตองชี้แจงเหตุผล

ประกอบการพิจารณา  

๓.  สําหรับโรงพยาบาลท่ีแจงความประสงคขอรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะนอยกวาศักยภาพสูงสุดท่ีไดรับ 

การรับรอง เนื่องจากยังไมมีความพรอมดานท่ีพักและสวัสดิการตางๆ หากมีความพรอมเพ่ิมข้ึนและประสงคขอรับ

แพทยฯ เพ่ิม อนุมัติในหลักการใหรับแพทยฯ เพ่ิมไดโดยไมเกินศักยภาพสูงสุดท่ีไดรับการรับรองไปแลว  โดยไมตองทํา

เรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเปนรายๆ อีก  แตตองแจงขอมูลการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีเพ่ิมเติมใหแพทยสภาเพ่ือ

รับทราบภายหลัง 

๔.  ในกรณีแพทยชาวตางชาติท่ีมาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทยใน 

ประเทศไทยท่ีแพทยสภารบัรองภายใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล แมวาแพทยชาวตางชาติทานนั้นจะไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว  แตเนื่องจากแพทยดังกลาวมิใชแพทยชดใชทุนท่ีทําสัญญากับ

รัฐบาลไทยและไมใชสัญชาติไทย  จึงเห็นควรใหแพทยชาวตางชาตินั้นกลับไปสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมในประเทศของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองกอน หากแพทยชาวตางชาติดังกลาวยังมีความ

ประสงคจะขอเขารับการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะได   

๕.  ในป พ.ศ.๒๕๖๑  ขอใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพ่ือใหโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

บรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

๕.๑  ควรจัดสรรแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหแกสถาบันปฏิบัติงานท่ีแพทยสภารับรอง ท้ังนี้ตองไม 

นอยกวา ๘ ตําแหนง  ตามเกณฑการพิจารณาศักยภาพฯ 

     



๓ 

สําหรับโรงพยาบาลบางแหง ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ 

แพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเง่ือนไข  

เพ่ิมเติมในการดําเนินการ  ขอใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดูแล แกไขปญหาและใหการสนับสนุนเปนพิเศษ 

เพ่ือใหแพทยประจําสามารถปฏิบัติงานโดยมีภาระงานไมมากเกินไป และสามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแกแพทย

เพ่ิมพูนทักษะไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคโครงการฯ   

    ท้ังนี้ขอใหแพทยท่ีปรึกษาในแตละสาขากํากับดูแลใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะสามารถปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะหัตถการท่ีจําเปนกอนไปใชทุนปท่ี ๒ และ ๓    

๕.๒  จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหแกแพทยเพ่ิมพูนทักษะครบตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด 

ตลอด ๑๒ เดือน ในโรงพยาบาลศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิก ๓๗ แหง         

เกณฑการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

• อายุรศาสตร  ๓ เดือน   

• ศัลยศาสตร   ๒ เดือน 

• ออรโธปดิกส   ๑ เดือน    

• กุมารเวชศาสตร  ๒  เดือน   

• สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา   ๒  เดือน    

• วิชาเลือก  ๒ เดือน  โดยจัดใหแพทยปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน  ๑ เดือน 

ตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน    

๕.๓  การเตรียมความพรอมแกแพทยจบใหมในชวงแรกของการปฏิบัติงานเปนเรื่องสําคัญ  

จึงแนะนําไมควรใหจัดสรรไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในชวง ๒ เดือนแรก โดยสามารถใหแพทยใชทุนปท่ี ๒ 

และ ๓ ไปปฏิบัติงานในชวงดังกลาว 

   อยางไรก็ตามในกรณีท่ีโรงพยาบาลชุมชนบางแหงมีความขาดแคลนแพทยข้ันวิกฤติและไมสามารถ 

จัดสรรแพทยใชทุนปท่ี ๒ และ ๓ เขาปฏิบัติงานไดทันในชวง ๒ เดือนแรกตามขอ ๕.๓  และมีความจําเปนตองให

แพทยเพ่ิมพูนทักษะออกไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนชวง ๒ เดือนแรก คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะใหสงแพทย

ท่ีมีประสบการณทางคลินิกจากโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) ไดเปนกรณีๆ ไป และแจงใหแพทย-

สภารับทราบ 

   ๕.๔  เห็นควรใหจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด เพ่ือกําหนดแนวทางการดูแลแพทย 

เพ่ิมพูนทักษะขณะไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชน  และกําหนดใหโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบัน

ปฏิบัติงานตองมีผูแทนแพทยเพ่ิมพูนทักษะเขารวมประชุมกับองคกรแพทยเพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินการ

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   รับทราบปญหาตางๆ และพิจารณาวางแนวทางการแกไขรวมกัน  

  ๕.๕   โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และนายแพทย 

สาธารณสุขจังหวัด ควรรวมกันดําเนินการแกไขปญหาในประเด็นการบรรจุแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาหลักใหแกสถาบันฯ 

ท่ีมีแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาหลักไมครบตามเกณฑการพิจารณาศักยภาพฯ เปนการเรงดวน เพ่ือใหการดูแลแพทย

เพ่ิมพูนทักษะท่ีกําลังจะเขาปฏิบัติงานวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ไดทัน 

 



๔ 

   ๕.๖  ในแตละโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะควรดําเนินการ 

พิจารณารางวัลแพทยเพ่ิมพูนทักษะดีเดน เชนใหสิทธิพิเศษในการเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือสรางแรง 

จูงใจใหแพทยอยูปฏิบัติงานใชทุนจนครบ ๓ ป 

  ๖. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งท่ี ๔/

๒๕๖๑ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติรับทราบและรับรองโรงพยาบาลตางๆ เปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ

และจํานวนแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ีอนุมัติประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดัง (เอกสารท่ีอางถึง ๔)  

๗. ใหโรงพยาบาลของทานจัดสงเงินคาธรรมเนียมในการรับรองสถาบันฯ ใหแลวเสร็จ 

ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๗.๑ สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท่ีเคยไดรับการรับรอง ๑,๐๐๐ บาท 

๗.๒ สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะท่ีไดรับการรับรองใหม ๕,๐๐๐ บาท 

โอนเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข  

หมายเลขบัญชี ๓๔๐–๒–๐๑๑๗๔–๔  พรอมจัดสงสําเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  สํานักงานเลขาธิการ

แพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ.บําราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

๑๑๐๐๐  หรือสแกนเปน  PDF File สงทางอีเมล  doodee1964@hotmail.com 

๘. เม่ือแพทยท่ีเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐–๓๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๑) ไดปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะครบถวนตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนดแลว ขอใหโปรดดําเนินการดังนี้  

๘.๑ ใหแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะทราบ โดยใหแพทยลงชื่อ 

รับทราบผลการประเมินดวย 

     ๘.๒ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของ 

แพทยสภาเฉพาะแพทยท่ีผานการประเมินผลเทานั้น ทานละ ๓๐๐ บาท แลวโอนเขาบัญชีตามขอ ๗.๒ สําหรับแพทย

ท่ีไมผานการประเมินยังไมตองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ เม่ือแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมเติมท่ีสถาบัน

ปฏิบัติงานฯ ของทานและผานการประเมินแลวใหดําเนินการเชนเดียวกันกับแพทยท่ีผานการประเมิน ท้ังนี้แพทยสภา

จะจัดสงประกาศนียบัตรผูผานโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑของแพทยสภาใหโรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๖๑ ขอใหโรงพยาบาลแจงใหแพทยมารับประกาศนียบัตรฯ ดังกลาวท่ีโรงพยาบาลของทานดวย 

๘.๓ ใหจัดสงผลการปฏิบัติงานของแพทยท่ีเขาโครงการฯ ใหแพทยสภาดังนี้   

๘.๓.๑   ใหลงขอมูลการปฏิบัติงานของแพทยท่ีเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะผานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ หากมีขอสงสัยการลงขอมูลใหติดตอสอบถามคุณศศิพร ภาสบุตร     

แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.๓/๑.๑ และ พท.๓/๑.๒ (ใหแพทยผูถูกประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมินดวย) 

แบบประเมินฉบับจริงใหเก็บไวท่ีโรงพยาบาลของทานไมตองสงใหแพทยสภา 

๘.๓.๒ แพทยท่ีไมผานการประเมิน หรือแพทยท่ีปฏิบัติงานไมครบทุกสาขา ใหสง 

แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.๓/๑.๑ และ พท.๓/๑.๒ พท.๓/๒.๑ และ พท.๓/๒.๒ (ใหแพทยผูถูกประเมินลงชื่อ

รับทราบผลการประเมินดวย) ฉบับจริงใหแพทยสภาทางไปรษณียเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 
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๕ 

           แพทยสภาจะดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินดังกลาว เสนอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ และเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือ

อนุมัติจัดทําประกาศนียบัตรฯ ใหแกแพทยผูผานการประเมิน ซ่ึงจะแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  

  ๙. การขออนุมัติใหรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให 

โรงพยาบาลของทานกรอกขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหแลวเสร็จภายใน 

วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑   

   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  จักเปนพระคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายแพทยสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ) 

เลขาธิการแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูประสานงาน  คุณศศิพร ภาสบุตร โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๙๐๙  
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