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ที่ พส ๐๑๒/๓๔๕๙  
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง   การด าเนินการของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารทีอ้่างถึง 
๑. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.  ประกาศแพทยสภา ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
๓.  คู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
     (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
๔.  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ  รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR CODE    
    หรือที่เว็บไซต์ของแพทยสภา 

 https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/756 
 
 

          

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน 

ทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑  (เอกสารที่อ้างถึง ๑)  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ  ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ ๑๗/๒๕๖๔  

เรื่อง  หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน 

ทักษะ) (เอกสารที่อ้างถึง ๒) และคู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เอกสารทีอ้่างถึง ๓) โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้ 

แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในระยะเวลา  ๑ ปี  ครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทยสภา 

รับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น (เอกสารที่อ้างถึง ๔)   

   แพทยสภาขอแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบและโปรดแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันทีป่ฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับทราบดังนี้ 

๑.  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

                      .../ ๑.๑ ควรจัด      



…./ ๑.๖ ส าหรับ 

๒ 
๑.๑  ควรจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่สถาบันทีป่ฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะที่แพทยสภารับรอง   

ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ต าแหน่ง ในแต่ละสถาบันฯ  
ส าหรับโรงพยาบาลบางแห่ง ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์

ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมในการด าเนินการ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้ง
ให้การดูแลและสนับสนุนเป็นพิเศษ เพ่ือให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานโดยมีภาระงานไม่มาก
เกินไปและสามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 
ทั้งนี้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะต่อไปหรือไม่ หากเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะควรด าเนินการพัฒนาให้
มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้ทันก่อนการตรวจ
เยี่ยมและประเมิน (ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เพ่ือรับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

๑.2  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทยเ์พ่ิมพูนทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทยสภา 
ก าหนดตามระยะเวลาดังนี้  

๑.๒.1  สาขาอายุรศาสตร์   3  เดือน 
๑.๒.๒  สาขาศัลยศาสตร์    2  เดือน 
๑.๒.3  สาขากุมารเวชศาสตร์   2  เดือน 
๑.๒.4 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  2  เดือน 
๑.๒.5 สาขาออร์โธปิดิกส์   1  เดือน 
๑.๒.6 วิชาเลือก    2  เดือน 
  - โรงพยาบาลชุมชน 
 - วิชาที่สนใจเพิ่มเติม หรือวิชาอ่ืนๆ  
หมายเหตุ   ควรจัดให้ฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 - 4 สัปดาห์ 

๑.๓  การเตรียมความพร้อมแก่แพทย์จบใหม่ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานเป็นเรื่องส าคัญ จึงขอ
ความร่วมมือไม่จัดส่งแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในช่วง ๒ เดือนแรก (เดือน
มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการเริ่มปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และควรให้แพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด ๑๒ เดือน 

  ๑.๔  สถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ควรร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหาจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ เป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้
การดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ก าลังจะเข้าปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันในวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑.๕  ขอให้อนุมัติแพทย์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือร่วมตรวจเยี่ยมและ
ประเมินโรงพยาบาลพร้อมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันทีป่ฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตั้งแตเ่ดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการตาม
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕            
         
  



๓ 

     ๑.๖  ส าหรับโรงพยาบาลใหม่ (สถาบันฯใหม่) ที่ประสงค์จะขอการรับรองเป็นสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ให้ท าเรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาและรับรองก่อน แล้วให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ส่งเรื่องมายังแพทยสภาภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือตรวจประเมินต่อไป 

๒.  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ จะมีการปรับเปลี่ยนให้ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบเป็นคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้การตรวจเยี่ยมกระชับและได้ผลดียิ่งขึ้นน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพของสถาบันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ ต่อไป  

๓. ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศแพทยสภา ที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
นอกเหนือจากท่ีประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

    ๓.1  ค่าธรรมเนียมรับรองมาตรฐานสถาบันตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๕,๐๐๐ บาท 
  (สถาบันฯ ใหม่)  
    ๓.2  ค่าธรรมเนียมรับรองมาตรฐานสถาบันตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๒,๐๐๐ บาท 

(รับรองรายปี) 
    ๓.๓  ค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ   ๕๐๐  บาท 
 (ต่อฉบับ) 
๔. กรณีที่สถาบันที่ได้รับการรับรองไว้แล้ว แต่ต่อมามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาไม่เพียงพอตาม

เกณฑ์ ขอให้พิจารณาจัดส่งแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ใกล้เคียงที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆ 
รองรับ เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภาได้ 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะในสังกัดทราบและด าเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
              พลอากาศตรี 

     (นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 
เลขาธิการแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คณุศศิพร ภาสบุตร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๙๐๙  
อีเมล์ doodee1964@hotmail.com 
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