
 

 

 

 

 

ท่ี พส ๐๑๒/ว ๓๙๕  
   

           ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง การดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)    
 

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   
 

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 

๕. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา    

    และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา             

    พท ๓/๑.๑ (ใชประเมินชวงกอนครึ่งแรก)  พท ๓/๑.๒ (ใชประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ) 
 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารท่ีอางถึง ๑-๕ และรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถดาวนโหลด 

ไดท่ี www.tmc.or.th   เขาหัวขอฝกอบรมและสอบ เลือกหัวขอโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

       สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา  ขอแจงการดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ  

(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)คูมือใชในการดําเนินการโครงการแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารท่ีอางถึง ๓) มายังทาน เพ่ือทราบรายละเอียดและใชเปนแนวทางดําเนินการ

โครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะป พ.ศ.๒๕๖๑ รวมกับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ 

ท่ีแพทยสภารับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในจังหวัดของทาน มีสาระโดยสังเขปดังนี้ 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ มีมติรับรองโรงพยาบาลตางๆ เปนสถาบันปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะ และมีคูมือแนวทางดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือแจงการ 



๒ 

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 

ประเทศไทยท่ีแพทยสภารับรองภายใตโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล แมวาแพทยชาวตางชาติทานนั้นจะไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว  แตเนื่องจากแพทยดังกลาวมิใชแพทยชดใชทุนท่ีทําสัญญากับ

รัฐบาลไทยและไมใชสัญชาติไทย  จึงเห็นควรใหแพทยชาวตางชาตินั้นกลับไปสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมในประเทศของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองกอน หากแพทยชาวตางชาติดังกลาวยังมีความ

ประสงคจะขอเขารับการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเขาโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะได 

๕.  ในป พ.ศ.2560  ขอใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเพ่ือใหโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

บรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

๕.๑  ควรจัดสรรแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหแกสถาบันปฏิบัติงานท่ีแพทยสภารับรอง ท้ังนี้ตองไม 

นอยกวา ๘ ตําแหนง  ตามเกณฑการพิจารณาศักยภาพฯ 

สําหรับโรงพยาบาลบางแหง ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ 

แพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเง่ือนไข  

เพ่ิมเติมในการดําเนินการ  ขอใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดูแล แกไขปญหาและใหการสนับสนุนเปนพิเศษ 

 



๓ 

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 

   ๕.๖  ขอใหพิจารณารายนามผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขรวมตรวจเยี่ยมและ 

ประเมินโรงพยาบาลพรอมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 9 เครือขาย 

ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒  เพ่ือทราบปญหาตางๆ  และรวมวางแนวทางแกไขปญหา

การดําเนินการตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะในป พ.ศ.๒๕๖๒ 



๔ 

     ๕.๗  เนื่องจากมีปญหาดานการจัดสรรแพทยจบใหมหลายเขตสุขภาพท่ีมีศักยภาพในการรับ

แพทยเพ่ิมพูนทักษะมากกวาความตองการแพทยปฏิบัติงานใชทุนปท่ี ๒ และ ๓  โรงพยาบาลชุมชนควรพิจารณาความ

เหมาะสมในการขอเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลกอนสงขอมูลใหแพทยสภาตรวจประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขต

สุขภาพท่ี ๔  ๕  ๗  ๑๑  และ ๑๒   สําหรับโรงพยาบาลชุมชนท่ีไดรับการยกระดับเปนโรงพยาบาลท่ัวไป  หากมี

ความประสงคขออนุมัติใหรับรองเปนสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ขอใหทําเรื่องเสนอตอปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเปนผูพิจารณากอน แลวใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูสงเรื่องมายังแพทยสภาเพ่ือตรวจประเมินตอไป 

     ๕.๘   ในแตละโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะควรดําเนินการ

พิจารณารางวัลแพทยเพ่ิมพูนทักษะดีเดน เชนใหสิทธิพิเศษในการเขารับการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือสรางแรง 

จูงใจใหแพทยอยูปฏิบัติงานใชทุนจนครบ ๓ ป 

     ๕.๙   พิจารณาใหรางวัลโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองเปนสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะดีเดน

ท่ีใหการดูแลแพทยเพ่ิมพูนทักษะ (ตามเครือขายของแพทยสภา) เชนในปตอๆ  ไปจัดสรรแพทยเพ่ิมพูนทักษะใหเต็ม

ตามศักยภาพท่ีแพทยสภารับรอง  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแพทยรุนพ่ีดูแลแพทยรุนนองไมปลอยใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะ

ปฏิบัติงานลําพังคนเดียวเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย และลดความเสี่ยงเรื่องการตัดสินใจใหการรักษาผิดพลาดอาจ

เปนสาเหตุใหถูกฟองรองไดจะเปนการสงผลกระทบตอแพทยเพ่ิมพูนทักษะและโรงพยาบาล 

  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.  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ในป พ.ศ.๒๕๖๐  ใหดําเนินการดังนี้ 

๗.๑ ใหใชแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะ   

ของแพทยสภา   และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทยตามโครงการแพทยเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา  

พท ๓/๑.๑ (ใชประเมินชวงกอนครึ่งแรก) และ พท ๓/๑.๒ (ใชประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ)  (เอกสารท่ีอางถึง ๓) 

๗.๒  เม่ือประเมินเสร็จสิ้นแลวใหโรงพยาบาลชุมชน สงแบบประเมินฉบับจริงกลับคืนให 

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ภายใน 1 สัปดาหหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะของแพทยดังกลาว เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  จะเปนพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายแพทยสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ) 

เลขาธิการแพทยสภา 

 

 
คุณศศิพร  ภาสบุตร  โทรศัพทเคลื่อนที่  ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๙๐๙ 
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