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เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
        ที่ไม่ใช่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เอกสารทีอ้่างถึง 1. ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
          ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

  2.  โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
       คู่มือใช้ในการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ปี 2558 

3 รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และ 
จ านวนแพทย์ที่อนุมัติปี 2558 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. หนังสือที่ พส 012/ว.145 วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2558  
 

หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง  1- 3   และรายละเอียดต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด 

ได้ที ่www.tmc.or.th   หัวข้อโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  2558 
 

ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ 
เพ่ิมพูนทักษะพ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง 1) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ)    (เอกสารทีอ้่างถึง 2)        โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในปีแรกครบตามเกณฑ์ในโรงพยาบาล
ที่แพทยสภารับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเท่านั้น    (เอกสารทีอ้่างถึง 3)   
 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 9 มกราคม 2558  ได้พิจารณาข้อมูลการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาล 
ที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ของคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ายแล้ว  และเสนอคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558  
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  มีมติในการด าเนินการในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ซึ่งจะเริ่มโครงการ 
ในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ดังนี้ 
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1. ในปี 2558 การรับรองศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  
นอกจากจะพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี
แล้ว  จะพิจารณาข้อมูลสภาพความเป็นจริงของโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่องจ านวนคนไข้ตามความเป็นจริง  ทั้งที่ 
เป็นคนไทยและแรงงานต่างชาติที่โรงพยาบาลรับไว้รักษาดูแลทั้งหมด (รวมเตียงเสริม) โดยเฉพาะโรงพยาบาลใน
เขตอุตสาหกรรมและตามเขตแนวชายแดนที่มจี านวนคนไข้มากเหมาะส าหรับการเพิ่มพูนทักษะด้วย  รวมถึง
พิจารณาจากความมุ่งม่ัน ตั้งใจของโรงพยาบาลและแพทย์พ่ีเลี้ยงในการดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และพัฒนา
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา การพัฒนาสวัสดิการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ด้วย   ดังนั้นหากโรงพยาบาลมีความประสงค์ขออนุมัติรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเกินกว่าศักยภาพสูงสุดทีค่ านวณได้
ตามเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพฯ  จะอนุมัติรับรองให้รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ตามจ านวนที่ประสงค์  โดยหาก
โรงพยาบาลนั้นมีแพทย์เฉพาะทางในบางสาขาไม่เพียงพอต้องพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ใกล้เคียงที่มีแพทย์เฉพาะทางสาขานั้นๆ รองรับ   ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่โรงพยาบาลในการบริหาร
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา 

   ส าหรับโรงพยาบาลที่ขอรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ      
เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการต่างๆ หากมีความพร้อมเพ่ิมข้ึนและประสงค์ขอรับแพทย์เพ่ิม   
ก็อนุมัติในหลักการให้รับแพทย์เพิ่มได้โดยไม่เกินศักยภาพสูงสุดที่ได้รับการรับรองไปแล้วโดยไม่ต้องท าเรื่องเสนอขอ
อนุมัติแพทยสภาเป็นรายๆ อีก  และแจ้งแพทยสภาเพ่ือรับทราบข้อมูล 

2. ได้ปรับการด าเนินงานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด   โดยจะด าเนินการอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้กับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของ
โรงพยาบาลท่าน ในวันที่  24 เมษายน 2558  (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 

3. ในปี 2558 ขอให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ด าเนินการเพ่ือให้โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    3.1  จัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะหมุนเวียนปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะให้ครบตามเกณฑ์ 
ที่แพทยสภาก าหนด  โดยให้อยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด 12 เดือนแรก ดังนี้ 

 อายุรศาสตร์  3 เดือน  โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตาม
ความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน    

 ศัลยศาสตร์  รวมกับ ออร์โธปิดิกส์   3  เดือน    

 กุมารเวชศาสตร์  2  เดือน   

 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   2  เดือน    

 วิชาเลือก  2 เดือน 
 



 
- 3 – 

 

       3.2  โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
แห่งละไม่น้อยกว่า 8 ต าแหน่ง เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานแก่แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ทักษะครบถ้วน  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแพทย์เพ่ิมพูนทักษะทั้งความรู้และทักษะทางคลินิกที่จ าเป็น ตาม
เกณฑ์การปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นหลัก  มิใช่เพ่ือการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยเท่านั้น  ทั้งนีข้อให้
แพทย์พ่ีเลี้ยงดูแลสอนหัตถการตามที่สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในแต่ละพ้ืนที่เห็นว่าจ าเป็นและถือเป็นหน้าที่ 
เพ่ือสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์
เพ่ิมพูนทักษะก่อนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในการใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 ด้วย 

     3.3  โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองต้องมีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุม 
กับองค์กรแพทย์เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการ  ปัญหาต่างๆ  และแนวทางการแก้ไข 

4. คณะกรรมการแพทยสภา  ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  มีมต ิ
รับรองโรงพยาบาลของท่านเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและอนุมัติจ านวนแพทย์ที่รับได้ปี 2558    
ดัง  เอกสารทีอ้่างถึง 3 

5. ขอให้โรงพยาบาลจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันฯ ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  ดังนี้ 

5.1 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่เคยได้รับการรับรอง 1,000 บาท 
5.2 สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่ได้รับการรับรองใหม่ 5,000 บาท 

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขบัญชี 340–2–01174–4  พร้อมจัดส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  ส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ.บ าราศนราดูร  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง   

จังหวัดนนทบุรี 11000   หรือสแกนเป็น  PDF File ส่งทางอีเมล์  doodee1964@hotmail.com  
    

6. แพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี 2557  (1 เมษายน 2557–31 มีนาคม 2558)   
เมื่อได้รับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดแล้ว  ขอให้โปรดด าเนินการดังนี้  

6.1  ให้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะทราบ  โดยให้แพทย์ลงชื่อ 
รับทราบผลการประเมินด้วย 

6.2  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของ 
แพทยสภาเฉพาะแพทย์ที่ผ่านการประเมินผลเท่านั้น  ท่านละ  300 บาท  โอนเข้าบัญชีตามข้อ 5.2  ส าหรับแพทย์ 
ที่ไม่ผ่านการประเมินยังไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรฯ  เมื่อแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมที่สถาบัน
ปฏิบัติงานฯ  ของท่าน  และผ่านการประเมินแล้วให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแพทย์ที่ผ่านการประเมิน   ทั้งนี ้
แพทยสภาจะจัดส่งประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาให้โรงพยาบาลในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ขอให้โรงพยาบาลแจ้งให้แพทย์มารับประกาศนียบัตรฯ  ดังกล่าวที่โรงพยาบาลของท่านด้วย 
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6.3   ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ให้แพทยสภาดังนี้   
6.3.1   แพทย์ที่ผ่านการประเมิน ให้ส่งเฉพาะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ   

พท.3/2.1 และ พท.3/2.2  (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมินลงชื่อรับทราบผลการประเมินด้วย)  โดยสแกนเป็น PDF File 
ส่งที่  E-Mail  doodee1964@hotmail.com  เท่านั้น  แบบประเมินฉบับจริงให้เก็บไว้ที่โรงพยาบาลของท่าน
ไม่ต้องส่งให้แพทยสภา         

6.3.2 แพทย์ที่ไม่ผ่านการประเมิน  หรือแพทย์ที่ปฏิบัติงานไม่ครบทุกสาขา  ให้ส่ง 
แบบประเมินการปฏิบัติงานฯ พท.3/1.1  พท.3/1.2  พท.3/2.1 และ พท.3/2.2 (ให้แพทย์ผู้ถูกประเมินลงชื่อ
รับทราบผลการประเมินด้วย)  ฉบับจริงให้แพทยสภาทางไปรษณีย์เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน 
 

แพทยสภาจะด าเนินการตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว  น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 
สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ืออนุมัติจัดท า
ประกาศนียบัตรฯ ให้แก่แพทย์ผู้ผ่านการประเมิน  ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2558      
 

อนึ่ง  ขอให้ท่านส่งผู้แทนที่รับผิดชอบด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาล 
ของท่านเข้าร่วมอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือรับทราบขั้นตอนการ
ด าเนินการต่างๆ  ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558  (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จกัเป็นพระคุณยิ่ง  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายแพทย์สัมพันธ์  คมฤทธิ์) 
เลขาธิการแพทยสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คุณศศิพร ภาสบุตร โทร. 08 9693 7909   
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