
แพทยสภา  
The Medical Council 

        ชั้น 7  อาคาร 6  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง  นนทบุรี11000 
        7th Floor, Office of the Permanent Secretary, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Nonthaburi  11000, Thailand. 
        Tel: (0) 2590-1880-1,  (0) 2590-1883-4,  (0) 2590-1886-8,  (0) 2590-1894   Fax: (0) 2591-8614, (0) 2591-8615    
        Website: www.tmc.or.th      E-mail : tmc@ tme.or.th 

ที่ พส 012/ว 226 
   

           25 เมษายน 2560 
 

เรื่อง การด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)    

 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
 

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 
5.    แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา    
      และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา             
      พท 3/1.1 (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก)  พท 3/1.2 (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ) 

 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง 1-5 และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด 

ได้ที ่www.tmc.or.th  เข้าหัวข้อฝึกอบรมและสอบ เลือกหัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 

 
       ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  ขอแจ้งการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)   คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560 (เอกสารที่อ้างถึง 3) มายังท่าน เพ่ือทราบรายละเอียดและใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี พ.ศ.2560 ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญ ่ทีแ่พทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในจังหวัดของท่าน มีสาระโดยสังเขปดังนี้ 

http://www.tmc.or.th/
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        คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่  1/2560  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเป็น
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และแนวทางด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560  ต่อ
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ ปี 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  

3.  ส าหรับโรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์ขอรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดที่ได้รับ 
การรับรอง เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพ่ิมข้ึนและประสงค์ขอรับ
แพทยฯ์ เพ่ิม อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์ฯ เพ่ิมได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้ว  โดยไม่ต้องท า
เรื่องเสนอขออนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก  แต่ต้องแจ้งข้อมูลการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เพ่ิมเติมให้แพทยสภาเพ่ือ
รับทราบภายหลัง 

4. ในกรณีแพทย์ชาวต่างชาติที่มาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันผลิตแพทย์ใน 
ประเทศไทยที่แพทยสภารับรองภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แม้ว่าแพทย์ชาวต่างชาติท่านนั้นจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  แต่เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวมิใช่แพทย์ชดใช้ทุนที่ท า  
สัญญากับรัฐบาลไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย  จึงเห็นควรให้แพทย์ชาวต่างชาตินั้นกลับไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของตนเองและปฏิบัติงานในประเทศของตนเองก่อน หากแพทย์ชาวต่างชาติดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะขอเข้ารับการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในภายหลังก็สามารถรับเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้   

5. ในปี พ.ศ.2560  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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5.1  ควรจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้แก่สถาบันปฏิบัติงานที่แพทยสภารับรอง ทั้งนี้ต้องไม่ 
น้อยกว่า  8 ต าแหน่ง  ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ  ส าหรับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ มีความเห็นว่าโรงพยาบาลกบินทร์บุรีอยู่ในเขตการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม
แห่งใหม่และอยู่ติดแนวชายแดนมีคนไข้จ านวนมากแพทย์ประจ ามีภาระงานที่หนักมาก มีแพทย์บางส่วนได้ขอลาออก
และมีแนวโน้มว่าแพทย์ประจ าที่เหลืออยู่จะขอลาออกอีกจึงให้กระทรวงฯ พิจารณาจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะไป
ปฏิบัติงาน 15 คน  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี พ.ศ.2560  เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานโดยมี
ภาระงานไม่มากเกินไป และสถาบันฯ สามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ทักษะ
ครบถ้วน โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์ให้ได้รับทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามเกณฑ์การปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะเป็นหลัก  มิใช่เพียงให้ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยเท่านั้น  และขอให้กระทรวงฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรีโดยเร่งด่วน  

    ทั้งนีข้อให้แพทย์พ่ีเลี้ยงดูแลสอนหัตถการตามท่ีสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในแต่ละพ้ืนที่ 
เห็นว่าจ าเป็นและถือเป็นหน้าที่ เพ่ือสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 

5.2  จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะครบตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด 
ตลอด 12 เดือน ในโรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 37 แห่ง ซึ่งแพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ และปีต่อๆ ไปต้องพยายามจัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งท่ีแพทยสภารับรองจัดหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะอยู่ในโรงพยาบาลของตนเองให้ครบ 12 เดือนตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดเช่นกัน           

เกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

• อายุรศาสตร์  3 เดือน  โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน    

• ศัลยศาสตร์  รวมกับ ออร์โธปิดิกส์   3  เดือน    

• กุมารเวชศาสตร์  2  เดือน   

• สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   2  เดือน    

• วิชาเลือก  2 เดือน 
5.3  สืบเนื่องจากการให้ความส าคัญในเรื่องการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิกแก่บัณฑิตแพทย์จบใหม่ 

ก่อนเป็นอันดับแรกจึงไม่ให้จัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนในช่วง 2 เดือนแรกของ
การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ส าหรับเรื่องการขาดแคลนแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนขอให้จัดสรรแพทย์ใช้
ทุนปีที่ 2 และ 3  มาปฏิบัติงานแทน    

     คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ    ตระหนักถึงกรณีท่ีโรงพยาบาล 
ชุมชนบางแห่งมีความขาดแคลนแพทย์ประจ าปฏิบัติงานขั้นวิกฤติจริง  กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดสรรแพทย์
ใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 เข้าปฏิบัติงานได้ทันในช่วง 2 เดือนแรกตามข้อ 5.3  หากจ าเป็นต้องจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไป 
ปฏิบัติงานช่วง 2 เดือนแรก ขอให้จัดสรรเฉพาะแพทย์ใช้ทุนจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ( CPIRD ) 
เท่านั้น เป็นกรณีไป 
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  5.4  ก าหนดให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานต้องมีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูน 

ทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ รับทราบ
ปัญหาต่างๆ และพิจารณาวางแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  

  5.5  โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดควรด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นการบรรจุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักให้แก่สถาบันฯ ที่ไม่ครบตามเกณฑ์
การพิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้การดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 ได้ทัน 

  5.6  พิจารณาส่งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 2 คน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและประเมิน 
โรงพยาบาลในสังกัดร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะทุกเครือข่าย 
เพ่ือทราบปัญหาต่างๆ และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  ทั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทุกเครือข่ายจะมีหนังสือแจ้งขอผู้แทนจากท่านต่อไป  
โดยการตรวจประเมินดังกล่าวจะเป็นการตรวจประเมินโรงพยาบาลเพ่ือรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ ปี พ.ศ.2561 

            5.7  ขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาที่พักภายในพื้นที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน 
ทักษะให้แกโ่รงพยาบาลที่ได้รับการรับรองบางแห่งทีม่ีศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจ านวนมากแตไ่ม่สามารถ
จัดหาที่พักให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ เพ่ือให้สามารถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้เต็มตามศักยภาพสูงสุดได้ 
  6. คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 12 เมษายน 2560 มีมติรับทราบและรับรองโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและจ านวน
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่อนุมัตปิระจ าปี พ.ศ.2560 ดัง (เอกสารทีอ้่างถึง 4)   

7. ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ในปี พ.ศ.2559  ให้ด าเนินการดังนี้ 

7.1 ให้ใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   
ของแพทยสภา   และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา  
พท 3/1.1 (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก) และ พท 3/1.2 (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงานครบ) ง (เอกสารที่อ้างถึง 3)   

7.2 เมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้วให้โรงพยาบาลชุมชน ส่งแบบประเมินฉบับจริงกลับคืนให้ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ภายใน 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะของแพทย์ดังกล่าว เพ่ือโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์) 

เลขาธิการแพทยสภา 
คุณศศิพร  ภาสบุตร  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 9693 7909 


