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…./ แพทยสภา 

ที่ พส ๐๑๒/๔๓๔๘  
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง   การด าเนินการของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 

เอกสารทีอ้่างถึง 
๑. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูน 

ทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.  ประกาศแพทยสภา ที่ ๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)   
๓.  คู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
     (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  และ  
     คู่มือการท างานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ส าหรับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม–แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
     (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)    
๔.  รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและจ านวนแพทย์ที่อนุมัติ 
     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมายเหต ุ รายละเอียดเอกสารที่อ้างถึง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR CODE  
  
 

    https://tmc.or.th/index.php/News/Announcement/887 
 

 
 

         ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการ 
เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารที่อ้างถึง ๑) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ตามประกาศแพทยสภา ที่ ๓๖/
๒๕๖๕   เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตาม
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ) (เอกสารที่อ้างถึง ๒) คู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) และคู่มือการท างานโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ส าหรับ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม–แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) (เอกสารทีอ้่างถึง ๓) 
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนต้องจัดให้แพทย์ใช้ทุนได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในระยะเวลา ๑ 
ปี ครบตามเกณฑ์ของแพทยสภาในโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะเท่านั้น 
(เอกสารทีอ้่างถึง ๔)  
 
 



 ..../ สถาบัน 

 
๒ 

       แพทยสภาขอจัดส่งคู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เอกสารที่อ้างถึง ๓) มายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือให้ทราบรายละเอียดและใช้เป็นแนวทางด าเนินการ
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่ ที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ (เอกสารที่อ้างถึง ๔)  และแจ้งเวียนให้
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของท่านที่ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงานรับทราบและด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ขอให้โรงพยาบาลชุมชนจัดท าระบบการบริหารงาน ระบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
ก าหนดให้มีแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ระบุชื่อแพทย์ที่ปรึกษา แพทย์ที่ควบคุม ก ากับ ดูแลขณะ
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ จัดให้มีการปฐมนิเทศ เน้นความรู้เรื่องระบบ ความรู้ด้านหัตถการที่ส าคัญ
และจ าเป็น เรียนรู้ระบบการส่งต่อผู้ป่วย ช่วยให้เกิดระบบการท างานแบบพ่ีช่วยน้อง เกิดความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ
ให้อยู่ปฏิบัติงานใช้ทุนจนครบ ๓ ปี  

    จัดให้มีผู้แทนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเข้าร่วมประชุมกับองค์กรแพทย์ เพ่ือรับทราบแนวทางการ 
ด าเนินการตามโครงการฯ รับทราบปัญหา เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนและแก้ไขร่วมกัน  ลดความเสี่ยงในการเกิด
ความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่วย จนเป็นสาเหตุให้เกิดการฟ้องร้อง  

๒.  ตามประกาศแพทยสภา ที่ 12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมปี พ.ศ.2555 (Medical Competency Assessment Criteria for 
National License 2012) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เฉพาะในส่วนที่ 2 ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทักษะทาง
คลินิก หมวดที่ 3 ข้อ 3.4 การท าหัตถการที่จ าเป็น ได้แบ่งระดับหัตถการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไว้ 4 ระดับ 
รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบสอน  ก ากับดูแล  และประเมินผลแพทย์ฯ อย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือท าให้วงการแพทย์
และสังคมเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตแพทย์และแพทย์ฯ ทุกคน สามารถท าหัตการที่ก าหนดได้ด้วยตนเอง หรือสามารถท า
ได้โดยอาจขอค าแนะน าในบางกรณี  หรือสามารถท าได้ภายใต้การก ากับดูแล  ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาลชุมชนได้รับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะมาปฏิบัติงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ต้อง

ก ากับให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะต้องบันทึกข้อมูลการท าหัตถการของตนเองทุกครั้งในระบบ (TMC e-logbook) ที่ 
https://www.tmc.or.th/tmc_clinical/  

๓. การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชน  ตามโครงการ 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ใช้แนวทางการประเมินตามรายละเอียดในคู่มือการด าเนินการ
โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบหมายเลข ๗) และอาจมีการประเมินเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ให้โรงพยาบาลชุมชนแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะไปยังสถาบันฯ ที่ส่งแพทย์เพ่ิมพูนทักษะมาปฏิบัติงานทันทีหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานของแพทย์แต่ละคน 
เพ่ือสถาบันฯ จะได้รวบรวมส่งผลให้แพทยสภาได้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป         

๔. โรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ประสงค์จะขอรับรองเป็น 
สถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะใหม่ คณะผู้บริหารและแพทย์ประจ าโรงพยาบาลต้องจัดประชุมร่วมกันเพ่ือ
รับทราบนโยบายการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภาว่าแพทย์ประจ าโรงพยาบาลต้องมี
หน้าที่อย่างไรบ้าง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการด าเนินการโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) หน้า ๗ ข้อ ๒  และให้ท าข้อมูลในแบบประเมิน
โรงพยาบาลตนเองเพ่ือรับรองเป็น 
 

 

https://www.tmc.or.th/tmc_clinical/


 
๓ 

สถาบันที่ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ (ซึ่งจะจัดท าเป็น  Google Form)  ท าข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุด
ในการรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดในคู่มือฯ (เอกสารแนบหมายเลข ๘)  โดยให้ท า
เรื่องเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและรับรองก่อน แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ส่งเรื่องมายัง
แพทยสภาภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาตรวจประเมินต่อไป 

  ๕.  ขอให้ก าหนดรายชื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ในจังหวัดของท่าน เพ่ือ
ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ จะประสานขอรายชื่อก่อนการตรวจเยี่ยมประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม ๒๕๖๕  เพ่ือจะได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ รับทราบอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านศักยภาพ 
จ านวนบุคลากร อาจารย์ผู้สอนของแต่ละโรงพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการทางการแพทย์
และสถานบริการทางการแพทย์  ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค   
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จักเป็นพระคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

             พลอากาศตรี 
 (นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ) 

เลขาธิการแพทยสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน  คณุศศิพร ภาสบุตร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๖๙๓ ๗๙๐๙  
อีเมล์ firstyear@tmc.or.th   
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