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..../ แพทยสภา 

ที่ พส ๐๑๒/ว ๓๔๖๒ 
 

๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   การด าเนินการของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

เรียน   ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน  
         (ทั้งหน่วยงานที่มี และไม่มีโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ)  
เอกสารทีอ้่างถึง 

๑.  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
     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 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  
๑. แบบบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
หมายเหตุ  รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR CODE 

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

  
     
 

       ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน 
ทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง ๑)  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ท่ี ๑๗/๒๕๖๔  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ) 
(เอกสารที่อ้างถึง ๒) และคู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน  
๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (เอกสารที่อ้างถึง ๓) โดยก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้
แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในระยะเวลา ๑ ปี ครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลท่ีแพทยสภา
รับรองเป็นสถาบันท่ีปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น (เอกสารที่อ้างถึง ๔)    
 



..../ ๗. แพทยสภา 

๒ 
  แพทยสภา ขอเรียนให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ ใช้ทุน  ที่มีและไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดที่
แพทยสภารับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับทราบและการด าเนินการโครงการ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง ๑ - ๔  ทั้งนี้ขอให้ท่านด าเนินการดังนี้ 

๑  ควรจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่สถาบันทีป่ฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะที่แพทยสภารับรอง   
ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ต าแหน่ง ในแต่ละสถาบันฯ  

2  การจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภา 
ก าหนดตามระยะเวลาดังนี้  

๒.1  สาขาอายุรศาสตร์   3  เดือน 
๒.๒  สาขาศัลยศาสตร์   2  เดือน 
๒.3  สาขากุมารเวชศาสตร์   2  เดือน 
๒.4  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  2  เดือน 
๒.5  สาขาออร์โธปิดิกส์   1  เดือน 
๒.6  วิชาเลือก    2  เดือน 
         - โรงพยาบาลชุมชน 

       - วิชาที่สนใจเพิ่มเติม หรือวิชาอ่ืนๆ  
หมายเหต ุ  ควรจัดให้ฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 - 4 สัปดาห์ 

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. ส าหรับหน่วยงานที่มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันทีป่ฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

แพทยสภาได้ท าหนังสือแจ้งเวียนให้สถาบันฯ ดังกล่าวรับทราบรายละเอียดแล้ว  
๕. กรณีท่ีโรงพยาบาลในสังกัดของท่านประสงค์จะขอรับการรับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูน 

ทักษะ ให้โรงพยาบาลนั้น ๆ ท าเรื่องผ่านท่านเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การ
พิจารณารับรองเพ่ือขอเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ และเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ แล้วให้สังกัดส่งเรื่องมายังแพทยสภาเพ่ือที่จะได้ด าเนินการตรวจประเมินต่อไป 

๖. เมื่อทราบรายชื่อแพทย์จัดสรรใช้ทุนปีพ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว ให้หน่วยงานของท่านบันทึกรายละเอียด 
ในแบบกรอกข้อมูลบัญชีรายชื่อแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งคืนส านักงานเลขาธิการแพทยสภาภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดไว้หรือไม่ 
 
 



๓ 
๗. แพทยสภาได้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๗.๑  เพ่ิมเครือข่ายการตรวจเยี่ยมสถาบันที่ปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ โดยเพิ่มให้ศูนย์ 
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นเครือข่ายตรวจประเมินด้วย (รายละเอียด จะประกาศให้ทราบภายใน ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ก าหนดระยะเวลาในการตรวจประเมินประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจเยี่ยม ลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดจ านวนโรงพยาบาลที่ต้อง
รับผิดชอบในการตรวจเยี่ยม   

๗.๒  ปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยให้ใช้การประเมินแบบวิถีใหม่ ตามรายละเอียดในคู่มือการ 
ด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑๐) อย่างน้อย ๑ 
สาขาวิชา (หรือถ้าปฏิบัติได้ให้ท าทุกสาขาวิชา /กลุ่มงาน /ภาควิชา) ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้ทุกสถาบันมีการใช้การประเมิน
แบบวิถีใหม่ครบทุกสาขาวิชาต่อไป ในปี พ.ศ.๒๕๖๕   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

           พลอากาศตรี 
(นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 

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

 

mailto:doodee1964@hotmail.com

