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ประกาศแพทยสภา 
ที่  100/2565  

ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 
 

หลักการและเหตุผล 
 

โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เป็นโครงการน าร่อง เพ่ือเสริม
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่มีอยู่เดิม โดยจัดหาสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ  ให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เพ่ิงจบได้ไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานโดยไม่กระทบต่อ
โครงการแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ที่มีอยู่เดิม โครงการนี้จึงรับเฉพาะแพทย์สัญชาติไทยที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิตแต่ไม่ช้ากว่าก าหนด จากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนในประเทศไทย และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ที่
แพทยสภารับรอง และเป็นแพทย์ที่ไม่มีหรือไม่เคยมีพันธะเป็นแพทย์คู่สัญญาชดใช้ทุนรัฐบาลมาก่อน  แพทย์ที่เพ่ิง
จบจากสถาบันเอกชนและต่างประเทศเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์จับฉลากรอบแรกในการเลือกสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โครงการนี้รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปีแรกจ านวน 22 ราย และมีการฝึกอบรม
และปฏิบัติงานในสถาบันที่มีความพร้อมในระดับดีมากและอยู่ในก ากับของแพทยสภา   แพทย์อิสระกลุ่มนี้ที่เหลือ
ยังสามารถไปสมัครรับสิทธิเลือกสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ที่มีต าแหน่งรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ
หลังจากมีต าแหน่งเหลือจากการจับฉลากรอบแรกแล้ว  ทั้งนี้เป็นการเพ่ิมโอกาสการพัฒนาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศในอนาคต  
 ในระยะแรก กรมการแพทย์ได้ท าเรื่องเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติรับรอง
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ โดยขอรับเฉพาะแพทย์
อิสระกลุ่มดังกล่าวและจ้างเป็นแพทย์อัตราจ้างระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น  ต่อมามีหน่วยงานอีก 2 แห่งคือ กรมแพทย์
ทหารเรือเสนอขออนุมัติรับรองโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และส านักการแพทย์กรุงเพทมหานครเสนอขอ
อนุมัติรับรองโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฯลฯ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นชอบใน
หลักการของโครงการนี้และในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะท างาน
พิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
     พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ   ที่ปรึกษาคณะท างาน  
1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี    ประธานคณะท างาน 
2.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก                คณะท างาน 
3.  นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ                       คณะท างาน 
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4.  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์              คณะท างาน 
5.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล         คณะท างานและเลขานุการ 

ให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ 
1. พิจารณาจัดท าเกณฑ์การรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะ ตลอดจนการจัดสรรค่าธรรมเนียม     
2. ตรวจเยี่ยมและประเมินการด าเนินการของสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการแพทยสภามอบหมาย 
คณะท างานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะ ได้เชิญผู้บริหารต้นสังกัดและผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งที่เสนอขออนุมัติเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินการให้ได้รับทราบ ต่อมากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอถอนตัวไปก่อน 
จากนั้นคณะท างานฯ ได้พิจารณาข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลตนเองในเบื้องต้น โดยได้ตรวจประเมินและรับรอง
โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในระดับดีมากเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะและอนุมัติจ านวน
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่รับได้ หลังจากได้มีการประชุมหารือร่วมกัน 4 ครั้ง ได้มีข้อสรุปและตกลงในรายละเอียดการ
ด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566  แล้วน า เสนอคณะกรรมการ
แพทยสภา      

คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติรับรอง
โรงพยาบาลน าร่องในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ   8 ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลตากสิน  สังกัดส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 8 ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 6 ต าแหน่ง   
ดังนั้น แพทยสภาจึงออกประกาศแพทยสภา ว่าด้วยโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขต

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
ข้อ 1 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
สถาบัน หมายความว่า สถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ 3  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

(1) ต้องมสีัญชาติไทย 
(2) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนในประเทศไทย  

หรือสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้ง 3 ขั้นตอนโดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์ประเมินและรับรอง 
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้สมัคร 
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ว่าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของแพทยสภาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด ซึ่งผู้สมัครได้ลงนามพร้อม
พยานบุคคล 2 คน หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว ผู้สมัครยินยอมให้สถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ และแพทยสภาพิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพจากการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในระยะใด ๆ 
ของการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

(3) ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องฯ จ านวน 500 บาท  

(ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและการจับฉลากคัดเลือก ให้ช าระในวันที่สมัครเข้าโครงการฯ   
(4) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูน 

ทักษะ จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายใน 7 วันหลังจากแพทยสภาประกาศแจ้งผลการ
คัดเลือก ค่าธรรมเนียมจ านวนนี้ใช้ส าหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะในระยะเวลา  1 ปี ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกคืนมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

ทางสถาบันมีสิทธิให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานเพ่ิมเติม รวมในหลักสูตรไม่เกินระยะเวลา 3  
เดือน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หากจ าเป็นต้องเพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติงานเกินกว่า 3 เดือน ให้มีการพิจารณา
ระงับการฝึกปฏิบัติงานต่อ หากต้องการปฏิบัติงานต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ทุกสาขาและจ่ายค่าธรรมเนียม
การสมัครใหม่ท้ังหมด 

(5) ต้องทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามาในขณะเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานให้เป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่มีความรู้ ความสามารถและ
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
          (6)  เป็นแพทย์ที่มีทักษะที่ดทีั้งในการสื่อสารและการท างานกลุ่ม เสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้รักสามัคคีกับ
อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ รักษาชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรมและมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมให้จบสิ้นภายในเวลา 
12 เดือน  

ข้อ 4  สถาบันมีอ านาจ หน้าที่และสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการรับผิดชอบและประเมินผลโครงการ การฝึกอบรมและ 

ปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
(2) จัดตารางการหมุนเวียนการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามท่ีแพทยสภา 

ก าหนด 11 เดือน และวิชาเลือกที่สถาบันพร้อมให้การฝึกอบรม 1 เดือน โดยต้องประกาศก าหนดล่วงหน้าก่อนการ
ประกาศรับสมัคร 

(3) ให้มีการปฐมนิเทศในภาพรวมการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสัปดาห์แรกของการเข้า 
โครงการฯ เพ่ือให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

(4) ให้มีการปฐมนิเทศในสัปดาห์แรกท่ีแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าปฏิบัติงานทุกสาขา กลุ่มงาน และวิชา 
เลือกตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
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(5) ให้มีอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาประจ าส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตลอดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน 
(6) ให้มีอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาขณะแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน การท า  

หัตถการ  การผ่าตัด และการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน โดยให้อาจารย์แพทย์จัดการประเมิน
การปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามที่แพทยสภาก าหนด  

(7) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจ านวน  
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้สถาบันใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ตาม (5) 
และ (6) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานดังกล่าว 

(8) ให้มีตารางการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในแต่ละสาขา หรือกลุ่มงาน ดังนี้ 
8.1 ตรวจผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และผู้ป่วยนอก 

คลินิกพิเศษ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ตามเวลาที่สถาบันก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ 
โดยแพทย์เพ่ิมพูนทักษะต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในที่ตนรับผิดชอบตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.45 น. ในวันที่ตนเองต้องออก
ตรวจผู้ป่วยนอก หากตรวจผู้ป่วยในไม่หมด ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ดูแลต่อ  

ส าหรับสาขาวิชาที่จัดให้ออกตรวจผู้ป่วยนอกเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนนั้นแพทย์เพ่ิมพูน 
ทักษะไม่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน ให้ออกตรวจผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ในช่วงครึ่งเช้า ระหว่างเวลา 
8.00 -12.00 น. แต่ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยรวมทัง้รวบรวมผลการสืบค้นให้ครบถ้วนก่อน  

8.2  ตรวจผู้ป่วยในทุกวันทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการโดยเริ่มตั้งแต่ 7.00 น. จนกว่าจะตรวจ 
ผู้ป่วยในหมด เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 8.1, 8.3 และ 8.4 กรณีที่ภารกิจการดูแลผู้ป่วยยังไม่เสร็จสิ้น  ให้อาจารย์ 
แพทย์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยต่อ 

8.3  การท าหัตถการให้เป็นไปตามท่ีแพทยสภาก าหนด กรณีท่ีไม่มีการท าหัตถการดังกล่าว ให้ 
อาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการต่าง ๆ โดย การสอนแสดง ใช้สื่อการสอนหรือการ
ให้ความรู้อ่ืนใด โดยสถาบันจะต้องจัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ท าหัตถการอย่างเพียงพอ โดยถือว่าการท าหัตถการ
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ 

8.4  ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น  ให้อาจารย์แพทย์จัดให้มีการช่วยผ่าตัด และการท าผ่าตัดตามที่แพทยสภาก าหนด โดยต้องมี
การช่วยผ่าตัด ไม่ว่าการผ่าตัดเล็ก หรือผ่าตัดใหญ่ อย่างน้อย 2 รายต่อสัปดาห์ และผ่าตัดเล็กด้วยตนเองอย่างน้อย 
3 รายต่อสัปดาห์ โดยสถาบันต้องจัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะมีหน้าที่ในการผ่าตัดและช่วยผ่าตัดตามที่แพทยสภา
ก าหนด และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ 

8.5  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ส าหรับผู้ป่วยในไม่เกิน 10 วันต่อเดือน โดยในวันท าการให้ 
อยู่เวรตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น. จ านวนไม่เกิน 6 วัน ในวันหยุดราชการให้อยู่เวรตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.00 น. 
จ านวนไม่เกิน 4 วัน โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษา 
  8.6  การอยู่เวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน โดย ในวันท าการให้
อยู่เวรตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. วันหยุดราชการให้อยู่เวรตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือ 16.00 -24.00 น.  
โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษา 
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8.7  ก าหนดกิจกรรมวิชาการ การอภิปรายและการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละสาขาหรือกลุ่มงานที่ 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ดังนี้  

(1) Admission case conference    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(2) Supervision ward round    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(3) Journal club/interesting case/topic   1 ครั้งต่อเดือน 
(4) Review OPD card     1 ครั้งต่อเดือน  

   (5) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) – (4) ตามท่ีสถาบันเห็นสมควร   
8.8 ให้ใช้การประเมินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ แบบวิถีใหม่  

(WBA. Workplace based assessment) ประกอบด้วย 
(1) ประเมินทักษะทางคลินิก ด้วยแบบประเมิน Entrustable professional activities (EPA) 
(2) ประเมินทักษะทางหัตถการ ด้วยแบบประเมิน Direct observation of procedural skills    
    (DOPS) 
(3) ประเมินพฤตินิสัยในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยแบบประเมิน  
    Multisource feedback (MSF) 

  โดยให้ประเมิน 2 ครั้ง ครั้งแรกให้ประเมินในช่วงครึ่งแรก และครั้งที่สองในช่วงหลังของการ
ฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากไม่ผ่านการประเมิน ทางสถาบันมีสิทธิให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงาน 
เพ่ิมเติมในหลักสูตรไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ให้พิจารณา ข้อ 3 (4) วรรคสอง
ประกอบด้วย 
  8.9 ให้จัดสวัสดิการให้กับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับ  ที่พักเวร  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
ที่จ าเป็น และท่ีพักอาศัยประจ าที่ปลอดภัย (ถ้ามี)  

8.10 ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามความสามารถของแต่ละสถาบัน 
8.11 ให้มีการก าหนดอาจารย์แพทย์รับผิดชอบการบันทึกการฝึกอบรม การติดตามความก้าวหน้า 

ของการปฏิบัติงาน และการประเมินผลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตามที่แพทยสภาก าหนด โดยให้ส่งรายงานผลดังกล่าว
มาท่ีแพทยสภาด้วย 

8.12  ให้มีส านักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านธุรการตามข้อ 8.9 เพ่ือสรุปผลการ 
ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภา เพ่ือให้แพทยสภาพิจารณา
ออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
  8.13 สถาบันก าหนดเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะร่วมกับ
แพทยสภา  โดยมีเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านในด้านระยะเวลาการฝึกอบรมและปฏิบัติงานดังนี้   
        8.13.1 แพทยท์ี่สถาบันฝึกอบรมและปฏิบัติงานแล้วสถาบันมีมติให้ผ่านหลังการปฏิบัติงาน
ครบ 12 เดือน  หรือไม่เกิน 15 เดือนหากสถาบันมีมติใหเ้พ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติงาน  แล้วให้ผ่านเกณฑ์ 
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       8.13.2 หากมีการปฏิบัติงานครบ 15 เดือนแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ ์ให้ถือว่าแพทย์ผู้นั้นไม่ผ่าน
การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  แพทย์ผู้นั้นไม่สามารถน าเวลาที่เคยฝึกอบรมมาสะสมและใช้ได้อีก โดยให้ถือ
เสมือนว่าแพทย์ผู้นั้นไม่เคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและให้เริ่มต้นการเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะใหมห่มด 
 ข้อ 5   แพทยสภามีอ านาจหน้าที่ และสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ รับผิดชอบและประเมินผลโครงการ การฝึกอบรมและ 
ปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 

(2) ก าหนดระยะเวลาการหมุนเวียนการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะใน 
สถาบันในสาขาต่าง ๆ ดังนี้   

     2.1  อายุรศาสตร์      3 เดือน  
       2.2  ศัลยศาสตร์      2 เดือน 
       2.3  กุมารเวชศาสตร์      2 เดือน 
       2.4  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา    2 เดือน 
       2.5  ออร์โธปิดิกส์      1 เดือน 
       2.6  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      1 เดือน 
       2.7  วิชาเลือก ในสาขาท่ีสถาบันพร้อมให้การฝึกอบรม   1 เดือน 
      (3)  ก าหนดการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในแต่ละสาขา ดังนี้ 
       3.1  ออกตรวจผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9 .00 – 12.00 น. 
ผู้ป่วยนอกคลินิกพิเศษ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ตามเวลาที่สถาบันก าหนดภายใต้การก ากับดู แลของ
อาจารย์แพทย์ ให้พิจารณา ข้อ 4 (8)  8.1 วรรคสองประกอบด้วย 

     3.2  ตรวจผู้ป่วยในทุกวันทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ 7.00 น. จนกว่าจะ 
ตรวจผู้ป่วยในหมดภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์ เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 3.1, 3.3 และ 3.4 กรณีที่ภารกิจ
การดแูลผู้ป่วยยังไม่เสร็จสิ้น ให้อาจารย์แพทย์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยต่อ 

     3.3  ก าหนดการท าหัตถการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย หากไม่มีการท าหัตถการดังกล่าว ให้ 
อาจารย์แพทย์ผู้รับผิดชอบจัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการต่าง ๆ โดย การสอนแสดง ใช้สื่อการสอนหรือการให้
ความรู้อื่นใด 
          3.4  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยการผ่าตัด ให้ก าหนดการช่วยผ่าตัด และการท า
ผ่าตัด ตามที่แพทยสภาก าหนด โดยต้องมีการช่วยผ่าตัด ไม่ว่าการผ่าตัดเล็ก หรือผ่าตัดใหญ่ อย่างน้อย 2 รายต่อ
สัปดาห์ และผ่าตัดเล็กด้วยตนเองอย่างน้อย 3 รายต่อสัปดาห์ ในสาขาที่เก่ียวข้องการรักษาด้วยการผ่าตัด 

3.5 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ส าหรับผู้ป่วยในไม่เกิน 10 วันต่อเดือน โดยในวันท าการให้ 
อยู่เวรตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น. จ านวนไม่เกิน 6 วัน ในวันหยุดราชการให้อยู่เวรตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.00 น. 
จ านวนไม่เกิน 4 วัน โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษา 
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       3.6  การอยู่เวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน โดย ในวันท าการ
ให้อยู่เวรตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. วันหยุดราชการให้อยู่เวรตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือ 16.00 -24.00 
น.  โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษา 
       3.7  ก าหนดกิจกรรมวิชาการ การอภิปรายและการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละสาขาหรือกลุ่มงาน
ที่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ดังนี้  

(1)  Admission case conference    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(2) Supervision ward round    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(3) Journal club/interesting case/topic   1 ครั้งต่อเดือน 
(4) Review OPD card     1 ครั้งต่อเดือน  

  (5) อ่ืน ๆ นอกจาก (1) – (4) ตามท่ีสถาบัน ฯ เห็นสมควร   
     3.8 ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมและปฏิบัติงานในการตัดสินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติงานของ 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์  ให้เสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือพิจารณาและให้ผลการพิจารณา
นั้นเป็นที่สิ้นสุด 

     3.9 มีสิทธิได้รับค่าบริหารจัดการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องฯ จ านวน 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยแพทยสภาจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการตาม (1)  และคณะท างานในการตรวจ
ประเมิน ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน
ดังกล่าว 
       3.10 ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้และเอกสารแนบประกาศ รวมทั้งการประกาศที่จะมี
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์) 
นายกแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบประกาศ ฯ (1)  

ใบสมัครและหนังสือยินยอมของแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะน าร่อง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566  

 
ที่ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร  
ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8  
กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

วันที่ ......................... เดือน ........................ พ.ศ. .......................... 
1. ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ...................................................................................... อายุ ..... .. ป ี

บัตรประชาชนหมายเลข ........................................................บ้านเลขท่ี/อาคารชุด...................................... 

ซอย...................................ถนน.......................................แขวง/ต าบล.................................... ...................... 

เขต/อ าเภอ...................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............... ...... 

หมายเลขโทรศัพท์.......................................... E-mail…………………………………….………………………………..  

2. ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่แพทยสภารับรอง  
มหาวิทยาลัย.....................................................................................ประเทศ....................... ........................ 
และสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ขั้นตอนที่ 1  เมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................ พ.ศ. .......................... 
ขั้นตอนที่ 2  เมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................ พ.ศ. .......................... 
ขั้นตอนที่ 3  เมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................ พ.ศ. ..........................  (ถ้าทราบแล้ว) 

3. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ................. ออกให้ ณ วันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. 256....... 

4. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจิตก่อนวันที่สมัครจากสถาบันที่แพทยสภาก าหนด  

4.1 โรงพยาบาลศิริราช 
4.2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
4.3 โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4.4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
4.5 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
4.6 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
4.7 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
4.8 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
4.9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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4.10 โรงพยาบาลศรีธัญญา 
4.11 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
4.12 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
    ข้าพเจ้าตรวจสุขภาพจิตที่ สถาบัน/โรงพยาบาล ....................................................................... 
5. ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมว่าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของแพทยสภาดังต่อไปนี้ 

(1) ข้าพเจ้าจะทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ได้ศึกษาในขณะเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่มีความรู้ 

ความสามารถและรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

(2) ข้าพเจ้ารับทราบว่าในระหว่างการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ไม่สามารถไปท า 

เวชปฏิบัติที่สถานพยาบาลแห่งอ่ืนได้ 
(3) ข้าพเจ้าจะตั้งใจและรับผิดชอบการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะตามที่แพทยสภาและ

สถาบัน (ชื่อสถาบัน)..................................................................ที่อยู่................................. ...... 

แขวง............................................เขต........................................ . จังหวัดกรุงเทพมหานคร ก าหนด 

(4) ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับการประเมินคุณลักษณะการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานก่อนเข้ารับสมัคร

เป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และยินดีช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจ ตามท่ีแพทยสภาก าหนด  

ดังนี้ 
(5) ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีทักษะที่ดีทั้งในการสื่อสารและการท างานกลุม่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้รักสามัคคี

กับอาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ รักษาชื่อเสียงของสถาบันฝึกอบรมและมุ่งม่ันที่จะฝึกอบรม

ให้จบสิ้นภายในเวลา 12 เดือน  

(6) ระหว่างการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หากมีความจ าเป็น ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้

สถาบันตรวจสุขภาพจิตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันก าหนด  

(7) ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่

ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

(8) ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

 1. ส าเนาบัตรประชาชน 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน 3 ขั้นตอนอย่างช้าในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
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            (9)  ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากไม่ผ่านการประเมินภายใน 12 เดือน สถาบันมีสิทธิให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
อีกไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  หากปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ให้ถือว่า ข้าพเจ้าไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  และไม่สามารถน าเวลาที่เคยฝึกอบรมมาสะสมมาใช้ได้อีก โดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ไม่เคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะมาก่อน   

    (10)  ผู้สมัครเข้าดูรายละเอียดของสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะได้ที่   
    
    
 
 
 
 

ลงนาม .............................................................. แพทย์ผู้ให้ค ายินยอม  
         (นพ./พญ. ...................................................... .) 
 
ลงนาม .............................................................. พยาน  
         (.........................................................)  
 
ลงนาม .............................................................. พยาน  
         (.........................................................) 

 
 



 
เอกสารแนบประกาศ ฯ (2)  

ก าหนดเวลาการรับสมัครและการด าเนินการที่เก่ียวกับการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

รับสมัคร วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566  ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. 
1. ซื้อใบสมัครชุดละ  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา   ชั้น 12 อาคาร

มหิตลาธิเบศร เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/984  

ประกาศแพทยสภา ที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2566 

2. สามารถดูรายละเอียดสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะได้ที่  

https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/984 

3. ผู้สมัครต้องมารับฟังการอธิบายโครงการและคัดเลือกจับฉลากสถาบันในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 

เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

4. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติในสถาบันทีฝ่ึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ

เพียง 1 แห่งเท่านั้น   ในกรณีท่ีจับฉลากจนหมดแล้ว ยังมีสถาบันเหลือต าแหน่งที่จะรับได้อีก ให้เปิด

การจับฉลากคัดเลือกใหม่อีก 1 รอบในกลุ่มแพทย์ที่ได้สมัครมาแล้วและยังไม่ได้รับคัดเลือก  โดยให้

แพทย์ที่ยังไม่ได้รับคัดเลือก สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันที่เหลือใหม่อีกครั้ง 

5. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสถาบันฯ แล้ว  ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนให้แก่ผู้อื่นได้ 

6. การตัดสินผลการคัดเลือกจับฉลาก หรือผลการตัดสินใด ๆ ในกรณีที่มีปัญหา ให้เป็นที่สิ้นสุดและ

เด็ดขาดจากคณะอนุกรรมการด าเนินการ รับผิดชอบและประเมินผลโครงการ การฝึกอบรมและ

ปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 ที่แพทยสภาแต่งตั้ง 

https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/984
https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/984


 
ก าหนดการคัดเลือกจับฉลากสถาบันฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี  ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร เลขท่ี 88/19 ซอยสาธารณสุข 8  

กระทรวงสาธารณสุข ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

.................................................................... 

12.30 น. – 13.00 น. -  ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม 

-  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารของผู้สมัคร ที่โต๊ะลงทะเบียน  

13.00 น .  -  คณะอนุกรรมการด าเนินการ รับผิดชอบและประเมินผลโครงการ การฝึกอบรม 
       และปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 

   แพทยสภา   

-  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาล 

   เจริญกรุงประชารักษ์     

-  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจับฉลาก     

     พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี  ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร 

13.00 น. – 13.20 น. -  ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี  ประธานคณะท างานฯ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม   

   กระบวนการคัดเลือก  ชี้แจงวัตถุประสงค์  ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการคัดเลือก    

   ให้ผู้ร่วมกระบวนการคัดเลือก ยินยอม รับทราบ และปฏิบัติ 

13.20 น. – 14.00 น. -  ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง 

      ประชารักษ์ (สถาบันทีฝ่ึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ) แนะน าสถาบันฯ ของ 

   ตนเองท่านละ  10-15 นาที  

14.00 น. – 15.00 น. -  แพทยสภาด าเนินกระบวนการคัดเลือกด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนี้ 

1. แบ่งผู้สมัครออกเป็น 3 โซนตามสถาบันที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตามที่

ผู้สมัครเลือก 

2. เจ้าหน้าที่แจกใบสมัครเลือกสถาบันฯ 1 ใบ(ผู้สมัครเลือกได้ 1 สถาบันเท่านั้น) และบัตร

ประจ าตัวของตนเอง 1 ใบ(ใช้ส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลาก) ให้ผู้สมัครแต่ละท่าน แล้วให้

ผู้สมัครกรอกชื่อ-นามสกุลและ เลขที่ใบอนุญาตฯ (เขียนตัวบรรจง) ลงในใบสมัครเลือก

สถาบันฯ และบัตรประจ าตัว 
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3. แพทยสภาเตรียมกล่องไว้ 6 กล่อง  3 กล่องแรกเอาไว้ให้ผู้สมัครหย่อนบัตรประจ าตัว

(กล่องส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลาก)  3 กล่องหลังจะเป็นกล่องชื่อสถาบันที่ฝึกอบรมฯ

(สถาบันละ 1 กล่อง)และน าไปวางไว้ในแต่ละโซน  

4. เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ให้ผู้สมัครเดินมาหย่อนใบสมัครเลือกสถาบันที่ฝึกอบรมและ

ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ลงในกล่องชื่อสถาบันฯ ที่ตนเลือก(ผู้สมัครเลือกได้ 1 สถาบัน

เท่านั้น)  และหย่อนบัตรประจ าตัวของตนเองลงในกล่องส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลาก จน

ครบหมดทุกท่านที่สมัครในแต่ละโซน  แล้วเจ้าหน้าที่เขย่ากล่องให้เข้ากันให้ดี  แล้วน ามา

ตั้งบนโต๊ะบนเวที   

ขั้นตอนการจับฉลากคัดเลือกสถาบันที่ฝึกอบรมฯ ให้ผู้สมัคร 

1. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานคณะท างานฯ สุ่มหยิบบัตรประจ าตัว(หมายเลข

ล าดับ)ของผู้สมัครจากกล่องส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลาก  เพ่ือให้ผู้นั้นไปสุ่มหยิบใบสมัครเลือก

สถาบัน จากกล่องชื่อสถาบันฯ ต่าง ๆ  

2. ผู้ได้รับการสุ่มหยิบ จะไปสุ่มหยิบใบสมัครเลือกสถาบันที่ฝึกอบรมฯ จากกล่องชื่อสถาบันฯ 

กล่องที่ 1 แล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในสถาบันนั้น   

3. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานคณะท างานฯ สุ่มหยิบบัตรประจ าตัวของ

ผู้สมัครรายต่อไปจากกล่องส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลากรายต่อไป เพ่ือให้ผู้นั้นไปสุ่มหยิบใบ

สมัครเลือกสถาบันในกล่องชื่อสถาบันฯ ส าหรับรายต่อไป   

4. ผู้ได้รับการสุ่มหยิบ จะไปสุ่มหยิบใบสมัครเลือกสถาบันที่ฝึกอบรมฯ จากกล่องชื่อสถาบันฯ  

กล่องที่ 2  แล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในสถาบันนั้น 

5. ศ.เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานคณะท างานฯ สุ่มหยิบบัตรประจ าตัว(หมายเลข

ล าดับ)ของผู้สมัครจากกล่องส าหรับสุ่มเลือกผู้หยิบฉลาก  เพ่ือให้ผู้นั้นไปสุ่มหยิบใบสมัครเลือก

สถาบันในกล่องชื่อสถาบันฯ ส าหรับรายต่อไป  

6. ผู้ได้รับการสุ่มหยิบ จะไปสุ่มหยิบใบสมัครเลือกสถาบันที่ฝึกอบรมฯ จากกล่องชื่อสถาบันฯ

กล่องที่ 3  แล้วประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในสถาบันนั้น 

7.  ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 อีกจนครบตามจ านวนตามศักยภาพที่สถาบันที่ฝึกอบรมฯ ประกาศ 

     รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และล าดับส ารองแห่งละ 2 คน 
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15.30 น. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของการคัดเลือกจับฉลากแล้วให้ที่ประชุมรับรอง แล้วแพทยสภา

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและล าดับส ารอง   ส่วนผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ให้กรอก

แบบประเมินคุณลักษณะการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ  แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่

แพทยสภา  

16.00 น. ประชุมชี้แจงให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ทราบขั้นตอนต่อไปในการเข้าฝึกอบรม  

 

ขั้นตอนต่อไป 

1. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ ให้แต่ละสถาบัน ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 

2. เริ่มฝึกอบรมและปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบประกาศ ฯ (3)  

แบบประเมินคุณลักษณะการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................  ใบอนุญาตฯ เลขที่ ....... ........................... 
     

   (กรุณาท าเครื่องหมาย “   ” ตรงตัวเลข เพื่อเลือกค าตอบของทาน) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านถูกรบกวนด้วยปัญหาต่อไปนี้บ่อยเพียงใด? ไม่เคยเลย 1-6 วัน  7-12 วัน  13-14 วัน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ไมคอยอยากท า หรือไม่รู้สึกสนุกท่ีจะท าอะไร.................................................0     1       2        3 

2. รสูึกเศรา หดหู หรือสิ้นหวัง.............................................................................0     1       2       3 

3. มีปญหานอนไมหลับหรือนอนหลับไม่สนิทตลอดคืน หรือนอนมากเกินไป.......0     1       2        3 

4. รสูึกเหนื่อยหรือไมค่อยมีแรง............................................................................0     1       2          3 

5. ไมคอยอยากกินอะไร หรือกินมากเกินไป.........................................................0     1       2        3 

6. รสูึกแย่กับตนเอง—หรือรู้สึกตนเองเป็นคนล้มเหลวหรือท าให้ตนเอง..............0     1       2          3 

7. ไมคอยมีสมาธิกับสิ่งตาง ๆ เชน การอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์.............0     1       2        3 

8. เคลื่อนไหวชา หรือพูดช้าจนคนอื่นสามารถสังเกตเห็นได หรือ  
   ในทางตรงขามคือ- อยูไมนิ่ง กระสับกระสายจนเคลื่อนไหวบอยกวาปกติมาก..0     1       2         3 

9. มีความคิดว่า คงจะดีกวาหากตายไปเสียได้ หรือคิดท ารายตนเอง 
    ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง...............................................................................................0     1       2       3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           คะแนนรวมทั้งหมด .........0......+........... +...............+................         
      รวมคะแนนทุกช่องเท่ากับ ......................................... 
หากท่านตอบว่า ถูกรบกวนด้วยปัญหาข้อใด ๆ ข้างต้น  ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านมากน้อย
เพียงใดในการท างาน การดูแลตนเองที่บ้าน หรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน 
ไม่ยุ่งยากเลย     ยุ่งยากเล็กน้อย   ยุ่งยากมาก      ยุ่งยากมากที่สุด 
                           
 

 

 



 

แบบประเมินคุณลักษณะการเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................. ใบอนุญาตฯ เลขที่ ....... ........................ 
ใน 7 วันที่ผ่านมา  ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่างๆ ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของท่านเองในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
4 = เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ 3 = เห็นด้วยปานกลาง  2 = เห็นด้วยเล็กน้อย 1 = ไม่เห็นด้วย 

(กรุณาท าเครื่องหมาย “   ” ตรงตัวเลข เพื่อเลือกค าตอบของทาน) 

__________________________________________________________________________________ 
1. ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะฝึกอบรมและปฏิบัติงานให้จบใน 1 ปีตามหลักสูตรที่สถาบันก าหนด.........4     3     2      1 

2. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง.............................................4     3     2      1 

3. ข้าพเจ้าชอบท างานที่ท้าทายความสามารถ..............................................................................4     3     2      1 

4. ข้าพเจ้ามีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเมื่อมั่นใจว่า สิ่งที่ท านั้นถูกต้อง.............................................4     3     2      1 

5. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบ อย่างครบถ้วน มีคุณภาพและตรงเวลา.............................4     3     2      1 

6. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับผิดชอบ ถ้าตนเองท าผิดพลาด................................................................4     3     2      1 

7. ข้าพเจ้ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะใส่ใจในการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน.........................................4     3     2      1 

8. ข้าพเจ้าอยากรู้อยากเห็นอยากท า ในเรื่องความรู้ การท าหัตถการใหม่ๆ..................................4     3     2      1 

9. ก่อนจะลงจากหอผู้ป่วย ข้าพเจ้าจะตรวจสอบความครบถ้วนของงานที่ได้ท าไปเสมอ..............4     3     2      1 

10. ถ้ารู้สึกว่าผลการฝึกอบรมในสาขาวิชาใดยังไม่ดี ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามมากขึ้น............4     3     2      1 

11. ไม่ว่าจะท างานอะไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะพยายามท าให้ดีจนสุดความสามารถ...........................4     3     2      1 

            คะแนนรวมทั้งหมด ...............+........... +...............+................         
       รวมคะแนนทุกช่องเท่ากับ ........................................ 
 
 
 


