
 

 

 

โครงการแพทย์เพิม่พูนทักษะ 
 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 

คู่มือใช้ในการด าเนินการ 
 

โครงการแพทย์เพิม่พูนทักษะ 
 

ปี พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า 1 
นิยาม                                                                                                                   2 
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑ 

3 

วัตถุประสงค์โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 6 
การจัดตั้งโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 7 
    ค ำสั่งแพทยสภำ  
    โครงสร้ำง  
    แพทยสภำ     
   คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
   คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ำย  
   หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน  
หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 17 
   เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  
   เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป  
   หรือเวชศำสตร์ครอบครัว หรือเวชศำสตร์ชุมชน 

 

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
   ขั้นตอนการด าเนินการรับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะประจ าปี 23 
      โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะจำกแพทยสภำ  
      โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข  
      ที่ยงัไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 

 

      โรงพยำบำลของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
      ที่ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 

 

   การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 27 
      เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี  
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 28 
   ตารางข้ันตอนการรับรองสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 30 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ  

 หน้า 
การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 43 
    แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
   ของแพทยสภา 

 

      หัวข้อประเมิน และเกณฑ์กำรให้คะแนน 47 
การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 71 
   ขั้นตอนการออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 
   ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

72 

   ขั้นตอนการขอใบแทน  ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา  
   ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
       ตามเกณฑ์ของแพทยสภา   

73 

   ขั้นตอนการขอแปล และส าเนา ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
       ตามเกณฑ์ของแพทยสภา 
แพทย์เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ                                                                    

77 
 

79 
   การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 80 
       กำรเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ผู้ชดใช้ทุนตำมพันธะสัญญำของรัฐ  
       กำรสมัครเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ จบจำกสถำบันกำรศึกษำเอกชน  
       หรือต่ำงประเทศ 

 

       กำรสมคัรเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะของแพทย์ที่หมดพันธะสัญญำชดใช้ทุน   
       ดว้ยกำรชดใช้เงิน โดยมิได้ไปปฏิบัติงำนชดใช้ทุน 

 

       กำรสมัครกลับเข้ำโครงกำรฯใหม่ ของแพทย์ลำออกจำกโครงกำรฯ  
   การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 81 
   ตารางการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 82 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ  

  
   เอกสารแนบ หน้า 
   เอกสารแนบ 1 : แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
                        ของแพทยสภำ 

33 

   เอกสารแนบ 2 : แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 35 
   เอกสารแนบ 3 : ตัวอย่ำงวิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ    37 
   เอกสารแนบ 4 : ข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียม  
                        ค่ำบ ำรุงของแพทยสภำ พ.ศ. 2549 

40 

   เอกสารแนบ 5 : หัตถกำรของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 51 
   เอกสารแนบ 6 : สมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 56 
   เอกสารแนบ 7 : พท. 3/1.1 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน                 
                        ทักษะของแพทยสภำ (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก) 

65 

   เอกสารแนบ 8 : พท. 3/1.2 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน                 
                        ทักษะของแพทยสภำ (ใช้ประเมินเมื่อปฏิบัติงำนครบ) 

67 

   เอกสารแนบ 9 : พท. 3/2.1 สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์  
                        เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ 

69 

   เอกสารแนบ 10 : พท. 3/2.2 สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์ 
                          เพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ 

70 

   เอกสารแนบ 11 : ค าขอท าใบแทน  ประกาศนียบัตรฯ   74 
   เอกสารแนบ 12 : ค าขอหนังสือรับรองผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ   76 
   เอกสารแนบ 13 : ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และส าเนา  เป็นภาษาอังกฤษ 78 
   เอกสารแนบ 14 : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 83 
   เอกสารแนบ 15 : ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 84 
  
  

  
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าน า 
 

 โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑)  
ได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ มีกำรเปลี่ยนผู้บริหำร/ผู้ด ำเนินกำรค่อนข้ำงบ่อยบำงครั้งท ำให้เกิดปัญหำกำร
ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ ท ำให้ไม่สำมำรถส่งต่อข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  และ
คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือข่ำย มีควำมตระหนักใน
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและพยำยำมแก้ไขระบบให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนำ
รูปแบบกำรด ำเนินงำนและได้สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนทั้งหมดเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น ำไปใช้
อ้ำงอิงพร้อมปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป โดยเนื้อหำของคู่มือนี้จะให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ ได้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร และแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร  

 ขอขอบพระคุณ  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะและคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติ งำนเพ่ิมพูนทักษะ 10 เครือข่ำย 
ทุกท่ำนที่ได้ร่วมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) เพ่ือให้เป็นรูปแบบที่ง่ำย สะดวก และเหมำะสมกับบริบทของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสำมำรถน ำไปใช้ในแต่ละสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 
     แพทย์หญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร 

                      ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 
                   การเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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นิยาม 
 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  หมำยถึง   แพทย์ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต  ได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับของแพทยสภำ  และแพทยสภำประกำศรับเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ   

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมำยถึง  โรงพยำบำลที่แพทยสภำประกำศรับรองให้เป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมำยถึง โรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองเพ่ือเป็นสถำบัน
หลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งแพทยสภำประกำศให้กำรรับรอง 

สถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน  หมำยถึง  
โรงพยำบำลชุมชน  สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนของ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ  เวชศำสตร์
ครอบครัว หรือ เวชศำสตร์ชุมชน  ภำยในหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 

คณะอนุกรรมการ  หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ   และคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  10 เครือข่ำย  
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรแพทยสภำ 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
พ.ศ.๒๕๕๑   

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

 ตำมที่คณะกรรมกำรแพทยสภำได้ออกข้อบังคับแพทยสภำ  ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘  นั้น บัดนี้เป็นกำรสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่ำวให้เหมำะสม  และเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนยิ่งขึ้น 
  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๑ (๓)(ฎ) และด้วยควำมเห็นชอบของสภำนำยกพิเศษ ตำมมำตรำ 
๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมกำรแพทยสภำออกข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำ
ด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกระบวนวิธีพิจำรณำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑” 
 

  ข้อ  ๒  ให้ ยกเลิ กข้อบั งคับแพทยสภำ ว่ำด้ วยกระบวนวิธี พิ จำรณ ำตำมหลักสู ตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ข้อ  ๓  บรรดำข้อบังคับและระเบียบอ่ืนในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

  ข้อ  ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
 
 
 
  ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 
        “โครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ” หมำยถึง โครงกำรที่คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนด
แนวทำงหลักเกณฑ์กำรหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนและครอบคลุมทั้งเนื้อหำของกำรปฏิบัติงำนในกำรเพ่ิม พูน
ทักษะของแพทย ์
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  “สถำบันที่ปฏิบัติงำน” หมำยถึง สถำนพยำบำล หรือโรงพยำบำลที่ใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภำ 
   “แพทย์” หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมที่แพทยสภำรับรอง 
   “ประกำศนียบัตร” หมำยถึง ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะตำม
เกณฑ์ของแพทยสภำ ซึ่งแพทยสภำออกให้แพทย์ที่ผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ 
 

   ข้อ  ๖  ให้คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนดหลักเกณฑ์และเกณฑ์มำตรฐำน  โดยท ำเป็น
ประกำศของแพทยสภำ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (๑)  คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ 
        (๒)  คุณสมบัติสถำบันที่ปฏิบัติงำน 
        (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและกำรหมุนเวียนของแพทย์ 
       (๔)  วิธีกำรคัดเลือก (Matching) 
        (๕)  วิธีกำรประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน 
 

  ข้อ  ๗  ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรในกำรรับสมัคร   
ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ และกำรคัดเลือก 
  

หมวด ๑ 
รับรองสถาบัน 

  ข้อ  ๘  ให้สถำบันที่ประสงค์จะรับแพทย์ไปปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ  เสนอ
ข้อมูลรำยละเอียดมำตรฐำนสถำบันเพ่ือขอรับรองเป็นสถำบันที่ปฏิบัติงำนต่อเลขำธิกำรแพทยสภำ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมกำรที่แต่งตั้งข้ึน พิจำรณำตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรแพทยสภำก ำหนด ตำมข้อ ๖ (๒) 

 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมกำรแพทยสภำ  อำจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินสถำบันที่
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนข้อ ๖ (๒) ตำมกำรเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูน
ทักษะแพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ และรำยงำนปัญหำอุปสรรคต่อเลขำธิกำรแพทยสภำ  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรแพทยสภำตัดสินชี้ขำดโดยอำจให้ควำมเห็นเบื้องต้นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ผ่ำนกำรประเมินและรับรองโควตำสูงสุดของจ ำนวนแพทย์ 
       (๒)  ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๖ (๒) 

หมวด ๒ 
รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๑๐ ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจัดส่งแบบประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของ
แพทย์ผู้เข้ำสู่โครงกำรเพิ่มพูนทักษะให้แก่สถำบันที่ปฏิบัติงำน  และให้สถำบันที่ปฏิบัติงำนส่งแบบประเมินกลับ
ตำมก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำก ำหนด 
 

  ข้อ ๑๑ ให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำตรวจสอบผลกำรประเมินตำมแบบในข้อ ๑๐ และ
พิจำรณำสรุปผลผู้ผ่ำนกำรประเมินและไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ในข้อ  ๖ (๕)  เสนอต่อเลขำธิกำร
แพทยสภำเพ่ือทรำบ 
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  ข้อ ๑๒ ให้เลขำธิกำรแพทยสภำรำยงำนสรุปผลผู้ผ่ำนกำรประเมินตำม  ข้อ ๑๑   แจ้ง
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือทรำบ 
 

  ข้อ ๑๓  ให้นำยกแพทยสภำออกประกำศนียบัตรตำมข้อบังคับแพทยสภำแก่ผู้ผ่ำนกำร
ประเมิน 
 

หมวด ๓ 
การเงิน 

  ข้อ ๑๔  ให้แพทย์ผู้ขอร่วมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำร
สมัครและกำรประเมินและกำรออกประกำศนียบัตรตำมข้อบังคับว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
 

  ข้อ ๑๕  ให้สถำบันที่ปฏิบัติงำน เป็นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองสถำบันและ
กำรตรวจเยี่ยมและครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำย  เบี้ยเลี้ยง  ค่ำเดินทำงด้วย 
 

ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
(นำยแพทย์สมศักดิ ์โล่ห์เลขำ) 

นำยกแพทยสภำ 
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วัตถุประสงค์โครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 เนื่องจำกกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถำบันผลิตแพทย์ทุกแห่งเป็นสมำชิกได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ  
โดยถือเป็นภำระหน้ำที่ของสถำบันผลิตแพทย์ทุกแห่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จึงมีควำมเห็นว่ำน่ำจะมีกำร
จัดท ำรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ โดยมีแพทยสภำเป็น
แกนกลำงและได้เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยจัดให้แพทย์ที่จบใหม่ได้รับกำรเพ่ิมพูนทักษะในขณะ
ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนปีที่ 1 ในโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคที่มีแพทย์รุ่นพ่ีเป็นพ่ีเลี้ยง และโรงพยำบำลดังกล่ำว
จะต้องมีระบบกำรให้บริกำรที่เอ้ือต่อกำรให้ควำมรู้แก่แพทย์ใช้ทุนได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถเชื่อมโยงกับกำรจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ โดยหำกโรงพยำบำลใด
ไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอำจจะไม่ได้รับแพทย์ใช้ทุนไปปฏิบัติงำน ซึ่งจะเป็นผลท ำให้สถำนบริกำร
ทำงกำรแพทย์ส่วนภูมิภำคมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเกิดกำร
แข่งขันในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วย และมีกำรจัดสวัสดิกำรทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ดีขึ้น 
 กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้เสนอ “รูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำร
ทำงกำรแพทย์ของประเทศ” โดยจัดให้มีโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่  1 ต่อคณะกรรมกำร           
แพทยสภำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำครั้งที่ 9/2535 วันที่ 10 กันยำยน 2535 เพ่ือพิจำรณำ  
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ 
2. เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์และส่งเสริมกำรกระจำยแพทย์ในส่วนภูมิภำค 
3. เห็นควรให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนใช้ทุน 1 ปี  ตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นพ้ืนฐำนของ 
    กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสำขำเวชศำสตร์ครอบครัวเทียบเท่ำ     
    ระดับปีที่ 1 

คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติดังนี้ 
1. รับหลักกำรให้มีกำรจัดท ำโครงกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 เพ่ือสนับสนุน  

“รูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ”    
2. เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของระบบบริกำรทำง  
    กำรแพทย์ของประเทศ เพ่ือพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว 
3. ให้ พิจำรณำจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำรดังกล่ำว โดยให้สำมำรถบังคับใช้ตั้ งแต่  
    วันที่ 1 เมษำยน 2537 เป็นต้นไป 
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การจัดตั้งโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ค าสั่งแพทยสภา 

 คณะกรรมกำรแพทยสภำ  ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2536 วันที่ 13 พฤษภำคม 2536 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรแพทยสภำครั้งที่ 5/2540 วันที่ 8 พฤษภำคม 2540 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำรูปแบบกำรพัฒนำ
คุณภำพของระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ของประเทศ 

 โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจึงได้เริ่มด ำเนินกำรโดยควำมสมัครใจและตำมควำมพร้อมโรงพยำบำลที่
เป็ นสถำบันปฏิ บั ติ งำน ในปี  2537 และด ำ เนิ นกำรอย่ ำงเต็ มรูปแบบตั้ งแต่ปี  2538 เป็ นต้นมำ  
ในปี 2553   คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะได้
ปรับแก้ไขชื่อโครงกำร  และรำยละเอียดในสำระส ำคัญของโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน 
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โครงสร้าง 
แผนภูมิแสดงสายบังคับบัญชา / ก ากับดูแล / ประสานงานการด าเนนิการ 

ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1. แพทยสภา 

หน้ำที่ของแพทยสภำที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ .ศ. 2525 หมวด 1 มำตรำ 8 มี
ดังนี้  

1.1 รับรองหลักสูตรต่ำงๆ ส ำหรับกำรฝึกอบรมในวิชำชีพเวชกรรมของสถำบันกำรแพทย์ รวมทั้ง  
รับรองวิทยฐำนะของสถำบันทำงกำรแพทย์ที่ท ำกำรฝึกอบรม 
- หลักสูตรประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ 
- รับรองโรงพยำบำลที่ใช้เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ และรับรองศักยภำพสูงสุดใน 

กำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี 
1.2 ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

สำขำต่ำงๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนๆ ในวิชำชีพเวชกรรม 
- ออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ 

 
 
 
 
 

1  แพทยสภา 
(หน้า 8) 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
2  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนนุ 

การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 
(หน้า 8) 

 4  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
แพทย์ชดใช้ทุน 

(หน้า 14) 

โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
แพทย์ชดใช้ทุน 

 
 

3  คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ 

(หน้า 9) 
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2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. แพทย์หญิงประสบศรี   อึ้งถำวร  ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
2. คณบดีคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
3. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  ศิริรำชพยำบำล หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
4. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
5. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
6. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
7. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
8. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
9. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
10. คณบดีคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
11. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
12. คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยรังสิต หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
13. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก  หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
14. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรเรือ  หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
15. เจ้ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
16. รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข    
     (กลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ)  หรือผู้แทน 
17. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป 

อนุกรรมกำร 
                
อนุกรรมกำร 

18. ผู้แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  อนุกรรมกำร 
 
19. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรโครงกำรร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชำวชนบท 
     หรือผู้แทน 

 
อนุกรรมกำร 

20. นำยแพทย์วิรัติ  พำณิชย์พงษ์ อนุกรรมกำร 
21. นำยแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ อนุกรรมกำร 
22. นำยแพทย์จิตตินัดด์  หะวำนนท์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
23. พลตรีหญิง ปรียำพันธ์  แสงอรุณ    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
24. นำงศศิพร  ภำสบุตร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าทีค่ณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  (ตำมหลักสูตร

ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑) ประสำนงำนเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะให้แก่แพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ โดยให้แพทย์ได้มีโอกำสเพ่ิมพูน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไปให้มำกข้ึน 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ที่เข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ 
3. ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
4. พิจำรณำข้อมูลโรงพยำบำลต่ำงๆ เพ่ือรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะพร้อมทั้งก ำหนด

ศักยภำพสูงสุดที่สำมำรถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไปปฏิบัติงำน 
5. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำร 
6. ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ   

สำมำรถด ำเนินกำรเสนอรำยนำมคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะทั้ง  10 เครือข่ำย เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรแพทยสภำแต่งตั้ง 
 

3. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 
 เครือข่ายที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ  พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดนครปฐม , จังหวัดกำญจนบุรี , จังหวัดรำชบุรี , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดเพชรบุรี ,  
จังหวัดสมุทรสงครำม และจังหวัดสมุทรสำคร  

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    ศิริรำชพยำบำล อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข        อนุกรรมกำร 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ อย่ำงน้อย 2 คน 
5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล      

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
 เครือข่ายที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรำ, จังหวัดปรำจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, 
จังหวัดตรำด และจังหวัดสมุทรปรำกำร    
 
 
  
  
     
  
 
เครือข่ายท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ปฏิบั ติ งำนฯ พร้อมให้ กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบั นปฏิบั ติ งำนฯ ในจั งหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, จังหวัดอ่ำงทอง, จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดชัยนำท , จังหวัดนครรำชสีมำ ,  
จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธำนี     
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดเชียงรำย, จังหวัดพะเยำ, จังหวัดล ำปำง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่ำน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล ำพูน 
และจังหวัดแมฮ่่องสอน 
 
 
 

 
  
 
 
 เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  จังหวัดเลย, 
จังหวัดหนองคำย, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธำนี, จังหวัดหนองบัวล ำภู, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดยโสธร, 
จังหวัดอุบลรำชธำนี , จังหวัดอ ำนำจเจริญ , จังหวัดนครพนม , จังหวัดมุกดำหำร , จังหวัดกำฬสินธุ์ ,  
จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหำสำรคำม, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบึงกำฬ 
 
 
 
 
 
 
  
เครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงำ, จังหวัดสงขลำ, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, 
จังหวัดตรัง, จังหวัดยะลำ, จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี  ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    โรงพยำบำลรำมำธิบดี อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข        อนุกรรมกำร 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 
5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี    

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยขอนแก่น  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข  
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนอนุกรรมกำร 
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เครือข่ายที่ 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัด
นครนำยก, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายท่ี 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยีย่มและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี,  
จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธำนี 
 
 
 
 
 
 

 
เครือข่ายท่ี 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัดก ำแพงเพชร, 
จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตำก 
 
 
 
 
 

 
เครือ
ข่ายท่ี 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนฯ 
พร้อมให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรแก่สถำบันปฏิบัติงำนฯ เฉพำะในสังกัดกระทรวงกลำโหมในจังหวัดต่อไปนี้ 

2. ผู้ แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้ แทนภำควิชำต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประธำนอนุกรรมกำร 
2.ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะแพทยศำสตร์ 
    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำที่จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.  คณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศำสตร ์
    มหำวิทยำลัยนเรศวร  อย่ำงนอ้ย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข 
4.  ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
อนุกรรมกำร 

5.  เจ้ำหน้ำท่ีจำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
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จังหวัดนครปฐม, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครสวรรค,์ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดปรำจีนบุรี, จังหวัดลพบุรี, 
จังหวัดนครรำชสีมำ, จังหวัดล ำปำง, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุดรธำนี, จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห น้ าที่
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 

1. การประเมินผล 
  มีกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ เน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และ

สำมำรถพัฒนำไปสู่ระบบกำรประกันคุณภำพของสถำบันปฏิบัติงำนฯ ต่อไปในอนำคต ทั้งนี้  
โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ 
2. ประเมินกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
3. ประเมินโรงพยำบำลและสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
4. ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

2.  การประเมินการบริหารจัดการโครงการฯ ประเมินด้ำนต่อไปนี้ 
1. กลไกควบคุมกำรบริหำรจัดกำร 
2. กำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
3. ควำมร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงแพทยสภำและสถำบันปฏิบัติงำนฯ 
4. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ 

3.  การประเมินการด าเนินโครงการฯ มีสิ่งที่ต้องประเมินคือ 
1. กลไกควบคุมมำตรฐำนโครงกำรฯ   
2. กำรด ำเนินโครงกำรฯ  ตำมวัตถุประสงค์ และคู่มือประกอบโครงกำรฯ 
3. กำรก ำหนดประสบกำรณ์กำรฝึกทักษะให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ 
4. กำรก ำหนดขอบข่ำยสื่อกำรเรียนรู้ 
5. กำรก ำหนดสวัสดิกำรขั้นต่ ำ 
6. กำรประเมินผล 

4.  การประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานฯ ประเมินด้ำนต่ำง ๆ คือ 
1. คุณสมบัติควำมสมัครใจตลอดจนควำมพร้อมตำมที่โครงกำรฯ  ก ำหนดไว้ 
2. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

1.  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ  ประธำนอนุกรรมกำร 
2. ผู้แทนภำควิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของวิทยำลัยแพทยศำสตร ์
    พระมงกุฎเกล้ำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 

3.  ผู้แทนกรมแพทย์ทหำรบก  กรมแพทย์ทหำรเรือ  
    กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 
4. ผู้แทนแพทยสภำ  อย่ำงน้อย 2 คน 

อนุกรรมกำร 
 
อนุกรรมกำร 

5.  พลตรีหญิง ปรียำพันธ์  แสงอรุณ 
     (อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ  
     สนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ) 

อนุกรรมกำร 

6.  เจ้ำหน้ำท่ีจำกวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ   อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

13 



 

 

 

3. สื่อกำรเรียนรู้ 
4. คุณภำพของเวชระเบียน 
5. เจตคติและควำมพร้อมของแพทย์พี่เลี้ยง 
6. เครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์ 
7. สวัสดิกำร 
8. กำรประเมินผล 

 
 
 

5.  ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. ทรำบวัตถุประสงค์ 
2. ประเมินควำมพึงพอใจ  และประเมินควำมครบถ้วนของกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
3. ประเมินทักษะด้ำนต่ำง ๆ 

- Self – evaluation quality & quantity ของทักษะด้ำนต่ำง ๆ 
- ประเมินจำกแพทย์พ่ีเลี้ยง 
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4. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
 คณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เป็นผู้พิจำรณำจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทีม่ีควำมประสงค์ขอรับแพทย์ชดใช้ทุน  โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ว่ำหน่วยงำนใดควรได้รับแพทย์ชดใช้
ทุนจ ำนวนเท่ำใด และแจ้งนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทุกสถำบันทรำบว่ำมีหน่วยงำนใดบ้ำงที่มีควำมประสงค์
รับแพทย์ชดใช้ทุนและรับจ ำนวนเท่ำใด เพ่ือให้นักศึกษำแพทย์ฯ เลือกหน่วยงำนต้ นสังกัดที่จะไป
ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เมื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปี
ที่ 6 เลือกหน่วยงำนฯ แล้วคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ จะส่งรำยชื่อนักศึกษำแพทย์ฯ ไปยัง
หน่วยงำนฯ ที่นักศึกษำแพทย์ฯ เลือก    หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนจะด ำเนินกำรคัดเลือก
นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 และแจ้งผลกลับไปยังคณะกรรมกำรจัดสรรแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ เพ่ือแจ้งให้
นักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทรำบผลกำรคัดเลือกและติดต่อประสำนกำรเข้ำปฏิบัติงำนชดใช้ทุน และเข้ำ
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะต่อไป 

 
รายช่ือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ปี พ.ศ.2559 

1. คณะแพทยศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
2. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
3. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
4. คณะแพทยศำสตร์  โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
5. คณะแพทยศำสตร์  ศิริรำชพยำบำล 
6. คณะวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยมหิดล 
7. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
8. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
9. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยพะเยำ 
10. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
- ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ จังหวัดนนทบุรี 

11. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
12. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
13. คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
14. คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
15. วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
16. กระทรวงกลำโหม (ภูมิภำค) 

- กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
- กองทัพบก 
- กองทัพเรือ 
- กองทัพอำกำศ 

17. สภำกำชำดไทย 
- โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
- โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 
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- ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ 
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติและภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ 

18. โรงพยำบำลจุฬำภรณ์  
19. โรงพยำบำลต ำรวจ 
20. กรมรำชทัณฑ์ 
21. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
22. กองแพทย์หลวง ส ำนักพระรำชวัง 
23. กระทรวงสำธำรณสุข (ส่วนภูมิภำค) 

- โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนภูมิภำค และปริมณฑล 

การด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ  ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
1. หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่แพทยสภำรับรอง

เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
- โรงพยำบำลในสังกัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูน

ทักษะจะประสำนกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะฯ กับแพทยสภำ เรื่องกำร
ขออนุมัติรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ / กำรรับรองและกำรขอเพ่ิมศักยภำพ
สูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ / กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

- ส ำหรับกำรจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ไปปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะยังโรงพยำบำลในสังกัดที่
ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ เป็นไปตำมระบบของหน่วยงำนต่ำงๆ   
โดยต้องไม่เกินศักยภำพสูงสุดที่แพทยสภำรับรอง พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดของกำรเข้ำ
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ทรำบและยึดถือปฏิบัติ 

2. หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ไม่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่แพทยสภำ
รับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

- หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนที่ไม่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑลที่ 
แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ ให้ประสำนกำรจัดส่งแพทย์ไป
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ กับหน่วยงำนต้นสังกัดอ่ืนที่มีโรงพยำบำลส่วนภูมิภำคและปริมณฑล
ที่แพทยสภำรับรอง โดยต้องไม่เกินศักยภำพสูงสุดที่แพทยสภำรับรอง  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพ่ิมพนูทักษะ 
 
เพ่ือให้แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ได้พัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนแล้วแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  

ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. สำมำรถประมวลควำมรู้มำใช้ในกำรรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่พบบ่อยตำมเกณฑ์

มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษำผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภำพใน
ลักษณะของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

2. สำมำรถท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม 

3. สำมำรถสื่อสำรกับผู้ป่วย  ญำติ และผู้ร่วมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. สำมำรถเขียนบันทึกทำงกำรแพทย์ได้ 
5. มีจริยธรรมของวิชำชีพ 
6. สำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงเป็นสุข 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1. สำขำอำยุรศำสตร์      3  เดือน 

โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงำนสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉินตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสถำบัน 
2. สำขำศัลยศำสตร์ รวมกับ สำขำออร์โธปิดิกส์   3  เดือน 
3. สำขำกุมำรเวชศำสตร์      2  เดือน 
4. สำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ     2  เดือน 
5. วิชำเลือก       2  เดือน 
ทั้งนี้ต้องจัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงำนในจังหวัดเดียวกันตลอด 1 ปี  ไม่ให้จัดส่งแพทย์ 

ไปปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลชุมชนก่อนใน 2 เดือนแรกของกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
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เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  หรือโรงพยำบำลที่ขอ
อนุมัติเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะแห่งใหม่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรอง
โรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  และเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลใน
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี ดังนี้ 

1. คุณสมบัติส าหรับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 เป็นโรงพยำบำลที่มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจอำสำสมัครเข้ำเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  โดยมี 

ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  ด้านบริการ 

1. เป็นโรงพยำบำลขนำดอย่ำงน้อย  120  เตียง  มีกำรแบ่งแผนกอย่ำงชัดเจน 
2. มีสำขำวิชำให้กำรปฏิบัติได้อย่ำงน้อย  5 สำขำวิชำหลัก ได้แก่ สำขำอำยุรศำสตร์, สำขำ  
 ศัลยศำสตร์, สำขำออร์โธปิดิกส์, สำขำกุมำรเวชศำสตร์ และสำขำสูติศำสตร์และนรีเวช
วิทยำ 
3. มีแพทย์ประจ ำอย่ำงน้อย  10 คน 
4. มีผู้ป่วยนอกโดยรวมอย่ำงน้อย 300 รำย/วัน 
5. มีระบบเวชระเบียนที่สำมำรถค้นได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้านวิชาการ 
1. มีห้องสมุดที่มีวำรสำรทำงกำรแพทย์ครบทุกสำขำวิชำหลัก และมีต ำรำที่จ ำเป็นในทุกสำขำ 
2. มีหนังสือหัตถกำรฉุกเฉินและหัตถกำรที่พบบ่อยในห้องสมุดและห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำล 
3. มีหนังสือทำงวิชำกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม 
4. มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  สำมำรถสืบค้นข้อมูลทำงกำรแพทย์ 
5. สำมำรถติดต่อห้องสมุดทำงกำรแพทย์เพ่ือหำข้อมูลและควำมรู้ที่ต้องกำรได้ 
 ภำยในเวลำ 1 สัปดำห์ 

 ด้านสวัสดิการ 
1. มีห้องพักท่ีปลอดภัยพอเพียงกับจ ำนวนแพทย์ที่รับมำปฏิบัติงำน 

ด้านการเป็นที่ปรึกษา  (Supervision) 
1. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของโรงพยำบำลและของโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2. มีแพทย์พ่ีเลี้ยงชัดเจนในแต่ละสำขำวิชำ 

2. คุณสมบัติของสาขาวิชา 

1. มีแพทย์ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน  ดังนี้  อำยุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 2 คน ออร์โธปิดิกส ์1 คน   
    กุมำรเวชกรรม 2 คน สูตินรีเวชกรรม 2 คน และวิสัญญีแพทย์ 1 คน หรือมีแพทย์ปฏิบัติงำน 
    ในทุกสำขำที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นระยะเวลำ 5 ปี ขึ้นไป   
หมายเหตุ   คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีวิสัญญีแพทย์ในสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
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จึงก ำหนดให้มีวิสัญญีแพทย์  ให้ก ำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบวิสัญญี และแจ้งรำยชื่อแพทย์ท่ำนนั้น 
เน้นให้มีกำรสอนทำงด้ำนนี้ด้วย ถ้ำไม่มีวิสัญญีแพทย์เลยให้ส่งไปปฏิบัติงำนหำควำมรู้จำกสถำบัน
ปฏิบัติงำนฯ อื่น  
2. มีเตียงรับผู้ป่วยในสำขำวิชำนั้นๆ อย่ำงน้อย 30 เตียง และมีผู้ป่วยในที่เข้ำรับกำรรักษำใหม่ปีละ 
 ไม่น้อยกว่ำ 200 รำย 
3. มีผู้ป่วยนอกมำรับบริกำรอย่ำงน้อย  20 รำย/วัน ในสำขำอำยุรศำสตร์ สำขำศัลยศำสตร์  
    สำขำออร์โธปิดิกส์ สำขำกุมำรเวชศำสตร์ และสำขำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 

ในกรณีที่โรงพยาบาลมีจ านวนแพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำม

โครงกำรเพิ่มพูนทักษะ 

กิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำนั้น 
2. ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตัดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
3. ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 
4. เข้ำรับกำรอบรม และ/หรือ รับกำรแนะน ำกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับแพทย์ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม  
 กำรเข้ำสังคม กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน  จริยธรรม  นิติเวช กำรรับผิดทำงกฎหมำยของแพทย์เป็นต้น 
5. มีกิจกรรมวิชำกำรพ้ืนฐำน 

5.1 Admission case conference    1-2 ครั้ง/สัปดำห์ 
5.2 Supervision ward round     1-2 ครั้ง/สัปดำห์ 
5.3 Journal club/interesting case/topic reviews  1 ครั้ง/ 4 สัปดำห์ 
5.4 Review OPD card      1 ครั้ง/ 4 สัปดำห์ 

การก าหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

1. อยู่เวรไม่มำกกว่ำ 15 วัน / เดือน   หรือตำมควำมเหมำะสม  ทั้งนี้ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
    เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง 
2. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน 
3. ออกตรวจผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วย 
4. มีแพทย์ที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำขณะอยู่เวร 
5. มีแพทย์พ่ีเลี้ยงควบคุมในกำรท ำหัตถกำรครั้งแรก  ครั้งต่อๆ ไปอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์พ่ีเลี้ยง    
6. มีกำรระบุแพทย์พ่ีเลี้ยงที่จะให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน 
7. มีกำรเขียน medical record ประกอบไปด้วย admission note ที่ครอบคลุมแผนกำรรักษำ 
    differential diagnosis, progress note สั้นๆ  และมีควำมส ำคัญครบถ้วน 

การติดตามประเมินผล 
1. มีเกณฑ์ในกำรประเมินผลชัดเจน 

2. แจ้งแก่ผู้ถูกประเมินทุกครั้ง หำกไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
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เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือเวชศาสตร์ชุมชน 

คุณสมบัติส ำหรับโรงพยำบำลที่จะเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศำสตร์
ครอบครัว  หรือเวชศำสตร์ชุมชน  ซึ่งถือเป็นโรงพยำบำลเครือข่ำยของโรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป ที่ได้รับ
กำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

1. เป็นโรงพยำบำลชุมชนที่มีขนำดตั้งแต่  30 เตียงขึ้นไป 
2. มีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลที่ปฏิบัติงำนให้บริกำรทำงกำรแพทย์ และสำธำรณสุข  มีแพทย์ปฏิบัติงำน 
    เป็นแพทย์พี่เลี้ยง 
3. มีกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแบบผสมผสำนรวมทั้งกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในชุมชน 
4. เป็นโรงพยำบำลที่มีระบบบริหำรงำนภำยในที่ดี มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลอย่ำง 
    สม่ ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ และต ำบลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีกำรประชุม 
 คณะกรรมกำรประสำนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกิจกรรมให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรบริกำร 
    ทำงกำรแพทย์ระดับปฐมภูมิ 

 
หมายเหตุ 

โรงพยำบำลชุมชน  สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข เป็นสถำบันปฏิบัติงำนของ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ที่แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศำสตร์ครอบครัว หรือ 
เวชศำสตร์ชุมชนของสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือ
เป็นสถำบันปฏิบัติงำนด้ำนเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศำสตร์ครอบครัว หรือ เวชศำสตร์ชุมชน ภำยในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากแพทยสภา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

21 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการด าเนินการรับรองโรงพยาบาล 
เป็นสถาบันหลักปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะประจ าป ี

 
โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา  
ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะจำกแพทยสภำ  กรอกข้อมูล 
แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ และแบบกรอกข้อมูล
ส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ตำมเกณฑ์ฯ และวิธีค ำนวณ ดังนี้ 

1.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี              
1.3 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ลงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกปี     
(เนื่องจำกในเดือนกรกฎำคมจะมีแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำลเป็นต้นสังกัดส่งไปเรียนต่อจบหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนและกลับมำปฏิบัติงำน ซึ่งโรงพยำบำลจะทรำบข้อมูลจ ำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงำนจริง)     
ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบัน
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในเครือข่ำยที่รับผิดชอบดูแลในเดือนสิงหำคมของทุกปี คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยม
และประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย  จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยำบำลต่ำงๆ ประมำณเดือน
กันยำยน – ธันวำคม  และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย์ฯ  เพ่ือพิจำรณำในเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป 

ข้อมูลที่โรงพยำบำลทุกแห่งส่งมำนั้น หำกพิจำรณำข้อมูลเบื้องตนแล้วไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ ใน ข้อ 1.1  
และ 1.2   คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ อำจไม่ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 
โรงพยำบำลแห่งนั้น     

2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ จะน ำ 
ผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพ่ือรับทรำบ และอนุมัติ  และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือรับทรำบและรับรองประมำณเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป  
และแจ้ งเวียนหน่ วยงำนทุกแห่ งเพ่ื อเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ ไปปฏิบัติ งำน เพ่ิมพูนทักษะ 
ในวันที่ 1 มิถุนำยน ของทุกปี 

3. ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของ
แพทยสภำ พ.ศ.2549 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก ำหนดให้โรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบัน
หลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะจำกแพทยสภำ หำกมีประสงค์ให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะต่อไป  ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรรับรองสถำบัน และกำรตรวจประเมินสถำบัน   
สถำบันละ 1,000 บำท 

เพ่ือควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่บัญชี  340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรม
และสอบฯ   ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุข ซอย
บ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ จะมี
หนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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โรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรอง
เป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด พิจำรณำว่ำโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดของตนเองแห่งใดมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ และเกณฑ์
กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะประจ ำปี ในเบื้องต้น   ในเดือน
กรกฎำคมของทุกปี (เนื่องจำกในเดือนกรกฎำคมจะมีแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำลเป็นต้นสังกัดส่งไป
เรียนต่อ  จบหลักสูตรกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนและกลับมำปฏิบัติงำน ซึ่งโรงพยำบำลจะทรำบข้อมูล
จ ำนวนแพทย์ที่ปฏิบัติงำนจริง) เมื่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรงพยำบำลแห่งใดมี
คุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ดังกล่ำว   ให้ท ำหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะมำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ พร้อมกรอกข้อมูลในแบบประเมินตนเอง
เพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำร
พิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ส่งกลับคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภำยใน
วันที่ 31กรกฎำคม  เพ่ือด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลที่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะจำกแพทยสภำ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่
ฝึกอบรมและสอบฯ เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เลือกหัวข้อ 

1.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี              
1.3 แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ 
1.4 แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1.5 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถำบันปฏิบั ติ งำน เพ่ิ ม พูนทั กษะใน เครือข่ ำยที่ รับผิ ดชอบดูแล  ใน เดือนสิ งห ำคมของทุ กปี 
คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงพยำบำลต่ำงๆประมำณกันยำยน-ธันวำคม และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ เพ่ือพิจำรณำในเดือนมกรำคม หรือเดือนกุมภำพันธ์ของ 
ปีถัดไป 
 

ข้อมูลที่โรงพยาบาลทุกแห่งส่งมานั้น    หากพิจารณาข้อมูลเบื้องตนแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใน 
ข้อ 1.1 และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเยี่ยม 
และประเมินฯ  โรงพยาบาลแห่งนั้น     
3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ จะน ำ
ผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพ่ือรับทรำบ และอนุมัติ   และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือรับทรำบ และรับรองประมำณเดือนมกรำคม หรือ เดือนกุมภำพันธ์ของ 
ปีถัดไป และแจ้งเวียนหน่วยงำนทุกแห่งเพ่ือเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะใน
วันที่ 1 มิถุนำยน ของทุกปี     
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4. ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก   อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของ
แพทยสภำ พ.ศ.2549 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก ำหนดให้โรงพยำบำลแห่งใหม่ที่มีควำมประสงค์
ขอให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรรับรอง
สถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  สถำบันละ 5,000 บำท 

เพ่ือควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่ บัญชี   340 2 01174 4 เมื่ อ โอนแล้ว ให้ ส่ งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ  จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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โรงพยาบาลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลัก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
      หำกมีควำมประสงค์ขอให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ท ำหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ มำยังส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ พร้อมกรอกข้อมูลแบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูน
ทักษะ  และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ส่งกลับ
คืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภำยในวันที่ 31กรกฎำคม  เพ่ือด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลที่
เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะจำกแพทยสภำ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ 
www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  เลือก
หัวข้อ 

1.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
1.3 เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี              
1.4 แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภำ 
1.5 แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1.6 วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 เมื่อด ำเนินกำรกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับคืนส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำภำยใน 
วันที่ 31 กรกฎำคม  เพ่ือด ำเนินกำรเช่นเดียวกับโรงพยำบำลชุมชนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
กระทรวงสำธำรณสุข ที่ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะในข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4  

เพ่ือควำมสะดวกขอให้โอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ  ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01174 - 4  เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร  
ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำลของท่ำน 
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การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 

เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี  โดยอำศัยข้อมูลดังนี้ 
1. จ ำนวนแพทย์เฉพำะทำงในสำขำหลัก สัดส่วนแพทย์เฉพำะทำง 1 คน/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน 
   /1 รอบปี จ ำนวนเตียงผู้ป่วยเฉพำะทำง (ไม่รวมเตียงเสริม) ต่อจ ำนวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสำขำหลัก   
    คือ 15 เตียง/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน ในกรณีท่ีกำรค ำนวณจ ำนวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจำกจ ำนวน  
    เตียงและจำกจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำงสำขำหลัก แล้วได้จ ำนวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ควรจะมีแตกต่ำง 
    กันไป  ให้ใช้ตัวเลขค่ำท่ีต่ ำที่สุดเป็นจ ำนวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่จะได้รับจัดสรร และสถำบัน 
    ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะควรจะได้รับกำรจัดสรรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะไม่น้อยกว่ำ  8 คน 
2. ควำมสำมำรถของโรงพยำบำลในกำรรองรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะด้ำน 

2.1 หอพัก  
2.2 สวัสดิกำรต่ำงๆ   

3. สำมำรถให้กำรเพ่ิมพูนทักษะแก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ตำมที่แพทยสภำก ำหนด 
4. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่มีจ ำนวนแพทย์หรือคนไข้ไม่เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในบำง  
     กลุ่มงำนต้องหำสถำบันสมทบในกลุ่มงำนนั้น เพ่ือจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงำนในสำขำนั้นๆ เพ่ือให้แพทย์ 
     ได้ทักษะตำมเกณฑ์ที่แพทยสภำก ำหนด 
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การประเมินผลการปฏบิัติงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

การประเมินผลผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก

ตำมควำมต้องกำรของแพทย์  หรือสำขำเวชปฏิบัติทั่วไป  และต้องมีระยะเวลำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะครบ
ตำมท่ีแพทยสภำก ำหนด ผลกำรปฏิบัติงำนจะต้องถูกประเมินทั้งทำงด้ำนทักษะและเจตคติ กำรประเมินผลควร
ประเมินทันทีเมื่อแพทย์ปฏิบัติงำนครบในแต่ละสำขำวิชำ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินให้ “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  “ผ่าน”  

     ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงำนครบทุกสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   

มีระยะเวลำปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำ 

ตำมที่แพทยสภำก ำหนด   และได้รับกำรประเมินว่ำ “ผ่ำน”  

 เกณฑ์การประเมิน   “ไม่ผ่าน”  
      ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”  
เป็นได้ 2 กรณี  

1. ปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก 
2. ปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   
    แต่ได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”    

      ซึ่งในกรณีที่ให้กำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” ผู้ท ำกำรประเมินจะต้องแจ้งให้แพทย์ที่ปฏิบัติงำน
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข และกรุณำแนบรำยละเอียด
กำรประเมินในสำขำวิชำนั้นๆ ส่งให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำด้วยทุกครั้ง  
      ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินมีปัญหำด้ำนทักษะและเจตคติซึ่งสำมำรถให้โอกำสแก้ไขปรับปรุง   
ผู้ดูแลควรด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

1. ตักเตือน 
2.   ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
3.   หำกด ำเนินกำรตำมข้อ  1  และ  2  แล้ว แพทย์ยังไม่ปรับปรุงตัวก็ให้ ประเมินลงใน

แบบประเมินที่แพทยสภำจัดส่งไปให้ โดยให้ประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล”  
หำกข้อผิดพลำดด้ำนเจตคติมีควำมผิดซ้ ำซ้อนกับสำขำวิชำที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำร  

ขั้นที่ 1 ได้ท ำไปแล้วตั้งแต่สำขำแรก เช่น กรณีไม่มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้ป่วย  กำรอยู่เวร 
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ  กำรติดต่อสื่อสำร  และกำรสร้ำงสัมพันธภำพ  หำกยังมีข้อผิดพลำด
ซ้ ำซ้อนกันอีกในสำขำท่ี 3 ให้ถือว่ำมีกำรด ำเนินกำรขั้นที่ 1 และ 2 ได้ท ำไปแล้วก่อนให้คะแนนประเมิน 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถ้ำเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำใดไม่ครบตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่แพทยสภำก ำหนดตำมด้วยเหตุผล
อันสมควร   ได้แก่กรณีเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ ให้แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมชดเชยส่วนขำดใน
สำขำวิชำที่ปฏิบัติงำนไม่ครบต่อได้ทันทีตำมควำมเหมำะสม   และควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ   
ในกรณีที่ไม่ผ่ำนด้วยเหตุผลอันไม่สมควร   ได้แก่กำรละเลยหน้ำที่กำรงำน  หรือกำรลำที่ไม่ใช่ลำเจ็บป่วย  
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แพทย์ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติงำนในสำขำนั้นใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดในปีนั้น เป็น
ต้นไป    ตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ       โดยต้องปฏิบัติงำนใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำ
ในสำขำวิชำนั้นๆ     
 

หำกมีกำรเปลี่ยนสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะต้องเป็นสถำบันฯ ที่แพทยสภำรับรองโดยไม่เกิน
ศักยภำพที่รับรอง 
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ตารางขั้นตอนการรับรองสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

1. โรงพยำบำลที่ประสงค์ขอรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
กรอกข้อมูลทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดังนี้ 

1. แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะของ
แพทยสภำ (เอกสารแนบ 1) หน้ำ  

2. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ (เอกสารแนบ 2)  

ภำยใน 
 

1-31 กรกฎำคม 

2. โรงพยำบำลที่ประสงค์ขอรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาลที่ไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ด ำเนินกำรส่งเอกสำรมำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  ดังนี้  

1. หนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
(เอกสารแนบ 15) 

2. กรอกแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภำ (เอกสารแนบ 1) 

3. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ (เอกสารแนบ 2) 

หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.tmc.or.th เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบ 
เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  เลือกหัวข้อ 

3.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำน   
เพิ่มพูนทักษะ    

3.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพื่อเป็นสถำบันหลัก  
ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

a.   เกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์   
  เพิ่มพูนทักษะ ประจ ำปี              

b. แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะของแพทยสภำ 

c. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

d. วิธีกำรค ำนวณศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 

1. โรงพยำบำลของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุน  
2. โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข  

ภำยใน  
 

1-31 กรกฎำคม 

ขั้นตอน การด าเนินการ เวลา 

3. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำจะจัดส่งข้อมูลของโรงพยำบำลไปยังคณะอนุกรรมกำร
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่ำย  
ตำมเครือข่ำยที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

สิงหำคม 
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ค่าธรรมเนียมรับรองและการตรวจสถาบัน  
ตำมข้อบังคับแพทยสภำ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของ 

แพทยสภำ พ.ศ. 2549 ก ำหนดให้ (เอกสารแนบ 4) 
1. โรงพยำบำลท่ีเคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียม 
    ในกำรรับรองสถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  จ ำนวน 1,000 บำท 

2. โรงพยำบำลไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียม 
    ในกำรรับรองสถำบันและกำรตรวจประเมินสถำบัน  จ ำนวน 5,000 บำท 
 หมายเหตุ 

ให้โรงพยำบำลโอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวง
สำธำรณสุข เลขที่บัญชี 340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้วให้ส่งส ำเนำกำรโอนเงินมำยังคุณศศิพร ภำสบุตร

ขอให้หนว่ยงำนต้นสงักัดพิจำรณำก่อนว่ำโรงพยำบำลในสังกัดมีคณุสมบัติตำมเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ และเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทกัษะประจ ำปี หรือไม่   
ในกรณีที่ 

1. โรงพยำบำลท่ีไม่เคยได้รับกำรรบัรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัตงิำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. โรงพยำบำลชุมชนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงสำธำรณสุข 

ที่ยังไม่เคยได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

4. -คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ
และแจ้งผลกำรประเมินเบื้องต้นให้โรงพยำบำลทรำบ 
-สรุปผลกำรด ำเนินกำรส่งเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 
หำกคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ได้พิจำรณำในเบื้องตน้จำกข้อมูล เห็นว่ำไม่เป็นไป 
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลฯ  และเกณฑ์พิจำรณำศักยภำพของ
โรงพยำบำลฯ  คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ  อำจไม่ด ำเนนิกำรตรวจเยี่ยมและ
ประเมินโรงพยำบำลนั้น 

สิงหำคม – ธันวำคม 
 

มกรำคม – กุมภำพันธ ์
ปีถัดไป  

5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  รับทรำบผลกำรประเมิน  ให้ข้อเสนอแนะ  และพิจำรณำรับรอง 
ก ำหนดศักยภำพ  เสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรแพทยสภำเพื่อรับทรำบ และอนุมัติ 
แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรแพทยสภำ  เพื่อรับทรำบ และรับรอง 

มกรำคม - กุมภำพันธ์ 
ปีถัดไป 

 

6. คณะกรรมกำรแพทยสภำ พิจำรณำ รับรอง และประกำศ กุมภำพันธ์ - มีนำคม  
ปีถัดไป 

7. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ แจ้งผลกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  และแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

มีนำคม - เมษำยน  
ปีถัดไป 

8. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ส่งข้อมูลบัญชีรำยชื่อแพทย์ที่เข้ำโครงกำรเพิ่มพูน
ทักษะทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  มำยังส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
เมื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะเข้ำปฏิบัติงำนแล้ว 

ทันทีหลังจำก 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เข้ำปฏิบัติงำน 
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ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ชั้น 7 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซอยบ ำรำศนรำดูร ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ จะมีหนังสือตอบพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยำบำล 
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เอกสารแนบ 1 

แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองเป็นสถาบันหลกัปฏิบัตงิานเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ชื่อโรงพยาบาล              จังหวัด       

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏบิัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏบิัต ิ
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

1. ความมุ่งมั่นต้ังใจ 
   อาสาสมัครเข้าเป็น   
   สถาบันปฏิบัติงาน 
   เพ่ิมพูนทักษะ 

1.1  ผู้บริหำรและแพทย์ในโรงพยำบำลแสดงควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ 
      ที่จะเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 

   

1.2 มีกำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบโครงกำรฯ  ที่ชัดเจน     

1.3  ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ท ำหน้ำท่ีในกำรดูแลแพทย์เพิม่พูน   
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

2. หลักสูตร 2.1 ระยะเวลำปฏิบัติงำน  
2.1.1   10 เดือน  ใน รพศ./รพท.  2 เดือน  ใน รพช. 

   

      2.1.2   12 เดือน  ใน รพศ./รพท.    

2.2 มีกำรบรหิำรจดักำรปฏิบัติงำนฯ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด    

2.3 มีคู่มือปฏิบตัิงำนฯ  ส ำหรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ 
      ของโรงพยำบำล 

   

3. แพทย์พ่ีเลี้ยง 3.1 มีแพทย์พี่เลี้ยงอย่ำงเป็นรูปธรรมในแต่ละสำขำ    

3.2  แพทย์พ่ีเลี้ยงให้กำรดูแล และให้ค ำปรึกษำแก่แพทย์เพิ่มพูน 
       ทักษะอย่ำงเหมำะสม 

   

4. การประเมินผล 4.1 มีกำรประเมินแพทยเ์พิ่มพูนทักษะเป็นระยะๆ  
      ช่วงก่อนครึ่งแรก  และเมื่อปฏิบัติงำนครบ            
       (formative evaluation) 

   

4.2 มีกลไกติดตำมกำรพัฒนำ  ปรบัปรุงกำรท ำงำนของแพทย์  
      เพิ่มพูนทักษะ 

   

4.3 มีกำรแจ้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะให้ทรำบผลกำรประเมิน 
      ทุกครั้ง  โดยเฉพำะถ้ำไมผ่่ำนกำรประเมิน 

   

5. กิจกรรมพื้นฐาน 
   ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 30  
      ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำนั้น 

   

5.2 จ ำนวนผู้ป่วยนอกท่ีตรวจไมม่ำกกว่ำ 20 รำย / 3 ช่ัวโมง    

5.3 ปฏิบัติงำนในห้องผ่ำตดั / กำรท ำหัตถกำรต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 
      ร้อยละ 20 ของเวลำที่ปฏิบัติงำนในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

   

5.4 จ ำนวนผู้ป่วยในท่ีดูแลไมม่ำกกว่ำครั้งละ 30 เตียง    

5.5 ชนิดของผู้ป่วยท่ีดูแลมคีวำมหลำกหลำย    

5.6 แพทย์เพิ่มพูนทักษะท ำกำรบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
      ที่อยู่ในควำมดูแลทุกรำย (อย่ำงน้อย ร้อยละ 50) 

   

5.7 กำรอยู่เวรไม่มำกกว่ำ 15 วัน / เดือน    

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏบิัติ 

อย่ำงสมบูรณ์ 
มี / ปฏบิัต ิ
บำงส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

6. กิจกรรมวิชาการ  6.1 มี Admission case conference อย่ำงน้อย  1 ครั้ง/สัปดำห์     

6.2 มี Supervision ward round อย่ำงน้อย  1 ครั้ง / สัปดำห ์    
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6.3 ได้เข้ำฟัง Journal / Interesting case / Topic review /    
      Mortality Morbidity conference  อย่ำงน้อย 1 ครั้ง /    
      เดือน 

   

6.4 มีกำร Review OPD card อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / เดือน    

6.5 มีห้องสมุดที่มีต ำรำในสำขำหลักครบถ้วน และมีวำรสำร 
      ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 

   

6.6 มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ สำมำรถสืบค้นข้อมลู   
     ทำงกำรแพทย์ 

   

6.7 มีระบบและกลไกท่ีสนับสนุนกำรศึกษำต่อเนื่อง    

7. การบริการ 7.1 มีกำรแบ่งงำนบริกำรเป็นสำขำวิชำหลักครบทั้ง 5 สำขำ     
     และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 1 คน / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน /  
     1  รอบกำรปฏิบัติงำน 

   

7.2 มีจ ำนวนผู้ป่วยนอกของแต่ละสำขำวิชำอย่ำงน้อย 
      20 รำย / วัน  

   

7.3 มีจ ำนวนเตียงในแตล่ะสำขำ 15 เตียง /   
      แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  1 คน 

   

7.4 มีระบบเวชระเบยีนที่สำมำรถค้นได้ 24 ช่ัวโมง    
8. สวัสดิการ 8.1 มีจ ำนวนท่ีพักเพียงพอและปลอดภัย    

8.2 มีกิจกรรมนันทนำกำร    
9. ระบบและกลไก  
   การประกัน 
   คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในสถำบันฯ    
9.2 มีกำรเตรยีมกำรเพื่อรองรับกำรตรวจสอบคณุภำพจำก   
      คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ   ของแพทยสภำ 

   

9.2 แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีส่วนร่วมในกำรประกันคณุภำพ    

 

จ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่เหมาะสมส าหรับโรงพยาบาลของท่านคือ       คน 
 
ผู้กรอกข้อมูลคือ      ต าแหน่ง                 
โรงพยาบาล     จังหวัด        
 

วันที่                    
 

 
เอกสารแนบ 2 

แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560 
 
ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   
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เอกสารแนบ 2 

แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี พ.ศ.2560 
 
ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   

 คณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  จะด ำเนินกำรตรวจเยี่ยม
และประเมินสถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะโรงพยำบำลทุกแห่งที่เคยได้รับกำรรับรองให้เป็นสถำบันหลัก
ปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ และที่ขออนุมัติให้รับรองแห่งใหม่  โดยจะพิจำรณำจำกจ ำนวนแพทย์เฉพำะทำง 
จ ำนวนเตียงผู้ป่วย จ ำนวน  ผู้ป่วยแต่ละสำขำ  กิจกรรมทำงวิชำกำร  ควำมพร้อมและควำมต้องกำรใน
ภำพรวมของโรงพยำบำลที่รับแพทย์เข้ำปฏิบัติงำน 
 จึงขอควำมร่วมมือโรงพยำบำลที่ต้องกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในปี 2560 กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนเตียง / จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / จ านวนผู้ป่วยนอก 

สาขา 
จ านวน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนเตียง 

จ านวน 
ผู้ป่วยนอก / วัน 

อำยุรศำสตร์    

ศัลยศำสตร์    

ออร์โธปิดิกส์    

กุมำรเวชศำสตร์    

สูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ    

วิสัญญีแพทย ์    

เวชปฏิบัติทั่วไป/ 
เวชศำสตร์ครอบครัว* 

   

เวชศำสตร์ฉุกเฉิน    

    
*  ในกรณีที่ได้รับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 สาขา ให้ใส่ข้อมูลสาขาหลกัเท่านั้น * 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์เม่ือพิจารณาจาก 
- กิจกรรมทางวิชาการ 

           
            

- หอพักและสวัสดิการ 

           
            

- กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

           
            

- การก ากับดูแล และอื่น ๆ 

           
            

3. จ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลของท่านต้องการรับใน  ปี 2560  ตามสภาพความพร้อม                      
จ านวน     คน 

4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
                 
                 
                 
                 
 
ทั้งนี้ขอให้ตอบกลับมาภายใน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
จะถือว่าโรงพยาบาลของท่านไม่ประสงค์ที่จะรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2560 
 

 ส ำนักงำนฯ จะส่งข้อมูลนี้ไปยังคณะอนุกรรมกำรตรวจเยี่ยมและประเมินสถำบันฯ 10 เครือข่ำย เพ่ือ
ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ในเดือนสิงหำคม – ธันวำคม 2559  และ มกรำคม 2560 น ำข้อมูลเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ ในเดือนมกรำคม หรือ กุมภำพันธ์ 2560 เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ  และน ำเสนอคณะกรรมกำรแพทยสภำเพ่ือรับรองในเดือนกุมภำพันธ์ หรือ มีนำคม 2560 และ
แจ้งให้โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรองฯ ทรำบ  เพ่ือเตรียมด ำเนินกำรจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
ในวันที่1 มิถุนำยน 2560 ต่อไป 

 

 

 

36 



 

 

 

เอกสารแนบ 3 

ตัวอย่างวิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
โรงพยาบาล   ก.   
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  อายุรศาสตร์  5  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 80  เตียง 

ศัลยศาสตร์   2  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 100  เตียง 
ออร์โธปิดิกส์ 2  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 45  เตยีง 
กุมารเวชศาสตร์  4  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 77  เตียง 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 5  คน จ ำนวนเตียงผู้ป่วย 42  เตียง 

วิธีค านวณ 
1. ค านวณจากจ านวนเตียงผู้ป่วยในแต่ละสาขา  15  เตียง / แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน / รอบ 

  อายุรศาสตร์  80  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 5   คน 
  ศัลยศาสตร์   100  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 6   คน 
  ออร์โธปิดิกส์ 45  เตียง  /  15  ได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 3   คน 
  กุมารเวชศาสตร์  77  เตียง  /  15 ได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 5   คน 
  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 42  เตียง  /  15  ได้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 2   คน 
คิดตามจ านวนเตียงผู้ป่วยทุกสาขารวมกันจะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ    21 คน 
 

2. ค านวณตามจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา  1 คน /  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน  /  รอบ 
  อายุรศาสตร์  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 3 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 4 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    5 คน  x  4  รอบ  ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   20 คน 
  ศัลยศาสตร์   มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  2 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    2 คน  x  6 รอบ   ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  12 คน 
  ออร์โธปิดิกส์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงำน 1 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 12 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    2 คน  x  12 รอบ  ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 

 
  กุมารเวชศาสตร์  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  4 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้  6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    4 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 
  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงำน 2 เดือน ใน 1 ปี   
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 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ    5 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสำขำนี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  30 คน   

คิดจากจ านวนแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยที่สุด (สาขาศัลยศาสตร์)   
จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 คน 

ในกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดตำมจ ำนวนเตียงโรงพยำบำล ก.  รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 21 คน 
แต่ถ้ำพิจำรณำตำมจ ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  โดยคิดจำกจ ำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ ที่ได้รับแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะน้อยที่สุด (สำขำศัลยศำสตร์) รับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 12 คน เพื่อกำรหมุนเวียนแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะในแต่ละสำขำแพทย์พ่ีเลี้ยงสำมำรถดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ 1/1 ซึ่งโรงพยำบำล ก . แจ้งควำม
ประสงค์ในกำรรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 ต ำแหน่ง 

ดังนั้น ศักยภำพที่ เหมำะสมในกำรพิจำรณำตำมจ ำนวนเตียง จ ำนวนแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ  ที่พัก 
สวัสดิกำร  ควำมต้องกำรรับแพทย์ที่แจ้งมำ  และควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ  ตำมเกณฑ์ฯ โรงพยำบำล ก. ได้รับ
กำรรับรองศักยภำพสูงสุดที่สำมำรถรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ คือ 12 ต าแหน่ง 
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แนวทางการพิจารณาตาม “หลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ” ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
(ทั้งกำรพิจำรณำศักยภำพประจ ำปี และกำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลที่ขอรับรองเป็นสถำบัน 
 ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4 

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันใน 2 ประเด็น 

1. จ านวนแพทย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขา 

2. จ านวนเตียงเฉพาะทาง  
(ไม่รวมเตียงเสริม) 

แพทย์เฉพาะทาง 1 คน/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน/1 รอบปี 

จ านวนเตียงเฉพาะทาง 15 เตียง/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน 

ศักยภาพ  X = จ านวนแพทย์เพิ่มพูน
         ทักษะในสาขาที่น้อย
         ที่สุด 

ศักยภาพY =  ผลรวมของจ านวน 
        แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
        ทุกสาขา 

ศักยภาพที่สถาบันฯ สามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
คือ ค่าน้อยของ X หรือ Y 

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พิจารณาศักยภาพ
ของสถาบันฯ ประกอบความต้องการจ านวนแพทย์เพิ่มพูน

ทักษะที่สถาบันฯ เสนอ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภาพโรงพยาบาล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ พิจารณาเสนอแพทยสภาต่อไป 
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ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของแพทยสภา  

พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยเห็นเป็นกำรสมควรในกำรปรับปรุง  ค่ำจดทะเบียนสมำชิกและอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงต่ำงๆ 
ของแพทยสภำให้สอดคล้องต่อพันธกิจ และยุทธศำสตร์ของแพทยสภำ  อำศัยควำมตำมมำตรำ 21 (3) และ
ด้วยควำมเห็นชอบของสภำนำยกพิเศษ ตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม คณะกรมกำร
แพทยสภำจึงออกข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก  อัตรำค่ำธรรมเนียม  ค่ำบ ำรุง 
ของแพทยสภำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก  อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงของแพทยสภำ พ.ศ. 2549” 
 ข้อ  2. ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภำว่ำด้วยกำรก ำหนดค่ำจดทะเบียนสมำชิก  ค่ำธรรมเนียมและ 
ค่ำบ ำรุงอ่ืนๆ พ.ศ. 2541  
 ข้อ  3.  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือประกำศใดของแพทยสภำ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ  4.  ให้ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 
 ข้อ  5.  ให้แพทยสภำก ำหนดอัตรำจดทะเบียนสมำชิก อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงตำม
รำยกำรในบัญชีแนบท้ำย 
 ข้อ  6.  ให้กรรมกำรแพทยสภำมีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำจดทะเบียนสมำชิก  อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำบ ำรุงตำมบัญชีแนบท้ำยนี้ โดยวิธีกำรลงมติด้วยเสียงเกินก่ึงหนึ่งขององค์ประชุม 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  16 กุมภำพันธ์ 2549 

(นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ) 
นำยกแพทยสภำ 
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บัญชีแนบท้ายอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบ ารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------------------------ 

1. หมวดกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับสมำชิก 
1.1 ค่ำสมัครสมำชิก      4,000 บำท/คน 
1.2 ค่ำบัตรสมำชิก      200 บำท/บัตร  

2. หมวดกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
2.1  ค่ำสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญำตฯ ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำ 

                ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชนและต่ำงประเทศ ขั้นตอนละ  5,000 บำท/คน 
      2.2  ค่ำธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญำตฯ ฉบับละ     500 บำท/ฉบับ 

2.3  ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตฯชั่วครำวแก่ชำวต่ำงประเทศ  
          ที่เข้ำมำประกอบวิชำชีพเวชกรรม                      ไม่เกิน 30,000 บำท/คน/ 1 ครั้ง 

 ** ให้คณะกรรมกำรแพทยสภำ พิจำรณำอัตรำตำมควำมเหมำะสม 
3. หมวดกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ สำขำต่อยอดและกำรออกประกำศนียบัตร

ต่ำงๆ   
      3.1  ค่ำสมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน    300 บำท/คน 
      3.2  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ   2,000 บำท/คน  
               (เฉพำะส่วนของแพทยสภำ)                     
      3.3  ค่ำหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ       300 บำท/ฉบับ 
      3.4  ประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ 300 บำท/ฉบับ 

4. หมวดกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับรองหลักสูตร 
      4.1  ค่ำธรรมเนียมกำรพิจำรณำออกใบรับรองหลักสูตร   10,000 บำท/คน   
                ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำจำกสถำบันต่ำงประเทศ 
      4.2  ค่ำธรรมเนียมในกำรพิจำรณำออกใบรับรองหลักสูตรในกรณีสถำบันในประเทศ (ในครั้งแรก) 
  4.2.1 หลักสูตรแพทยศำสตร์   หลักสูตรละ   30,000 บำท 

4.2.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และ    
        หลักสูตรต่อยอดของแต่ละสำขำ หลักสูตรละ  30,000 บำท 

4.3  ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบรับรองหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 
4.3.1  หลักสูตรแพทยศำสตร์ หลักสูตรละ   5,000 บำท 
4.3.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และหลักสูตร 

                           ต่อยอดของแต่ละสำขำ  หลักสูตรละ   3,000 บำท 
 
 
 

5. หมวดกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับรองมำตรฐำนสถำบันที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
     ในครั้งแรกที่ขออนุมัติ (ไม่รวมถึงค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำเดินทำง) 
       5.1  ตำมหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต หลักสูตรละ   100,000 บำท  

  5.2  ตำมหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสำขำต่อยอด 
                แต่ละสำขำ หลักสูตรละ     10,000 บำท  
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       5.3  ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะสถำบันละ    5,000 บำท 
6. หมวดกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรประเมินเพ่ือประกันคุณภำพ กำรศึกษำ 

       (ไม่รวมค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำเดินทำง) 
      6.1  ตำมหลักสูตรแพทยศำสตร์ สถำบันละ    10,000 บำท/ปี 

6.2  ตำมหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสำขำต่อยอด 
                แต่ละสำขำ หลักสูตรละ / สถำบันละ      3,000 บำท/ครั้ง    
      6.3  ตำมโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะฯ สถำบันละ   1,000 บำท/ครั้ง 

7. ค่ำธรรมเนียมกำรให้ค ำปรึกษำกรณีลงโฆษณำสถำนพยำบำล  1,000 บำท 
8. ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมสัมมนำของสถำบัน/รำชวิทยำลัยที่จัดตั้ง  

ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรมไม่น้อยกว่ำ 1% ของรำยได้สุทธิ  
9. ค่ำธรรมเนียมแพทยสภำในกำรขอข้อมูลสมำชิก 

     9.1  ภำครัฐ       1.50 บำท/ชื่อ  
      9.2  ภำคเอกชน       2.00 บำท/ชื่อ  

10. ค่ำบ ำรุงแพทยสภำในกำรใช้บริกำร 
       10.1  ค่ำใบแปลต่ำงๆ      500 บำท/ฉบับ  
 10.2  ค่ำหนังสือรับรองส ำหรับแพทย์    
           10.2.1  หนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  200 บำท/ฉบับ          
  10.2.2  หนังสือรับรองอนุมัติและวุฒิบัตร     500 บำท/ฉบับ  
           10.2.3  ค่ำหนังสือรับรองส ำหรับประชำชน    200 บำท/ฉบับ 
 10.3  ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบแทน (หนังสือส ำคัญ)    
          10.3.1  ใบแทนใบอนุญำตฯ     100 บำท/ฉบับ 
  10.3.2 ใบแทนกำรเป็นสมำชิก     500 บำท/ฉบับ 
          10.3.3  ใบแทนหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ  สำขำต่ำงๆ  1,000 บำท/ฉบับ 

 
…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสำขำต่ำงๆ ที่แพทย์ผ่ำนกำร 
    ปฏิบัติงำน 
2. เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตและกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ 
 เพ่ิมพูนทักษะ 

ค าอธิบาย 
1. แบบประเมินผลนี้เป็นแบบวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่ผ่ำนกำร 

ปฏิบัติงำนในแต่ละสำขำวิชำ/กลุ่มงำนหรือแต่ละภำควิชำในสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภำ 
รับรอง 

2. กำรประเมิน  ให้ประเมินโดยกลุ่มแพทย์พ่ีเลี้ยง  หรือแพทย์เฉพำะทำงในสำขำต่ำงๆ  ที่มีหน้ำที่ดูแลแพทย์  
ที่เข้ำโครงกำรฯ ปฏิบัติงำนในช่วงเวลำนั้นๆ ของสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  

3. แบบ พท 3/1.1   ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนในช่วงก่อนครึ่งแรกของกำรปฏิบัติงำน 
ของแพทย์ในกลุ่มงำนนั้นๆ ควรน ำผลที่ได้จำก พท 3/1.1 ไปช่วยพัฒนำและปรับปรุงแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    
ในช่วงเวลำปฏิบัติงำนที่เหลือ 
แบบ พท 3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนครบในแต่ละกลุ่มงำนนั้นๆ และให้ 
รวบรวมแบบประเมินดังกล่ำว  ส่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหรือประธำนโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
ของหน่วยงำนที่เป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ เพ่ือน ำข้อมูลกรอกสรุปลงใน สรุปผลกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติงำนของแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภำ พท 3/2.1 และ พท.3/2.2   
โดยจะใช้สรุปผลกำรประเมินฯ  พท 3/2.1  และ  พท 3/2.2  เป็นหลักฐำนประวัติในกำรปฏิบัติงำน 
และใช้อ้ำงอิงในกำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน  และให้กรอกข้อมูลผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ  ส่งมำยังส ำนักงำนฯ  และโปรดเก็บฉบับจริงไว้ที่หน่วยงำน
ของท่ำนให้ครบทุกสำขำวิชำที่แพทย์ปฏิบัติงำน  เพ่ือเป็นหลักฐำนของแพทย์แต่ละบุคคล   โดยขอให้
เก็บรักษำไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  จึงท ำลำยได้ 

4. เกณฑ์กำรประเมิน  ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงำนให้ครบทุกสำขำวิชำ/กลุ่มงำน 
ในสำขำหลัก รวมทั้งวิชำเลือก (elective)  โดยรวมระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนแล้วจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของแต่ละสำขำวิชำ / กลุ่มงำนในสำขำหลัก  รวมทั้งวิชำเลือก (elective)  

          และได้รับกำรประเมินว่ำ “ผ่ำน” 
 
 

 
5.  ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีได้รับกำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน” เป็นได้ 2 กรณี  

5.1 ปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก  ตำมเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 ปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก  แต่ได้รับกำรประเมินในแต่ละ  
     สำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล”    
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     ซึ่งในกรณีที่ให้กำรประเมินว่ำ “ไม่ผ่ำน”  กรุณำแนบรำยละเอียดกำรประเมินในสำขำวิชำนั้นๆ  
     มำด้วยทุกครั้ง ส ำหรับเป็นแนวทำงให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข 
ทั้ง 2 กรณี  แพทยสภำจะยังไม่ออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะตำมเกณฑ์ของ
แพทยสภำให้  และให้แพทย์ผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินปฏิบัติตำมแนวทำงดังนี้   
1. ถ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80 ด้วยเหตุผลอันสมควร ได้แก่กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้ 
 ปฏิบัติงำนเพิ่มเติมชดเชยส่วนขำดในสำขำวิชำที่ปฏิบัติงำนไม่ครบต่อได้ทันทีตำมควำมเหมำะสม 
 และควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  
2. ถ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบร้อยละ 80  ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร  ได้แก่กำรละเลยหน้ำที่กำรงำน  หรือ 
 กำรลำที่ไม่ใช่ลำเจ็บป่วย   จะต้องปฏิบัติงำนในสำขำวิชำนั้นใหม่ทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นวงรอบกำร 
 ปฏิบัติงำนทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไปตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  โดยต้องปฏิบัติงำน 
 ใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำในสำขำวิชำนั้นๆ  
3. ถ้ำปฏิบัติงำนครบร้อยละ 80  ในแต่ละสำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือก   แต่ได้รับกำรประเมินในแต่ละ 
    สำขำวิชำรวมทั้งวิชำเลือกว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล” ให้แพทย์ผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินปฏิบัติงำน   
    ในสำขำวิชำนั้นใหม่ให้ครบเต็มตำมระยะเวลำในสำขำวิชำนั้นๆ  หลังเสร็จสิ้นวงรอบกำรปฏิบัติงำน 
    ทั้งหมดในปีนั้นเป็นต้นไป  หรือตำมควำมเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบว่ำจะให้ปฏิบัติงำนต่อ 
    ทันทีหลังจำกสิ้นสุดช่วงระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะในสำขำที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล    

     เมือ่ได้รับกำรประเมินว่ำผ่ำนแล้ว แพทยสภำจึงจะออกประกำศนียบัตรฯ ให้      
6. หัวหน้ำกลุ่มงำน / ผู้แทนจะต้องแจ้งผลกำรประเมินต่อผู้ปฏิบัติงำนตัวต่อตัว 

 
หมายเหตุ   พท3/1.1 ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อขึ้นปฏิบัติงำนในช่วงก่อนครึ่งแรกของกำรปฏิบัติงำน
                  ของแพทย์ในกลุ่มงำนนั้นๆ 

     พท3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเมื่อปฏิบัติงำนครบในกลุ่มงำนนั้นๆ     
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันฯแจ้งแพทย์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน 
1. การปฏิบัติงานตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
2. คู่มือการปฏิบัติงาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. การด าเนินการตาม Log Book 

พิจารณาร่วมกัน หลักการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
และบันทึกการปฏิบตัิงานของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

สาขาประเมินผลการปฏบิัติงาน เมื่อปฏิบัติงาน
ในสาขาไปคร่ึงระยะเวลาตามแบบพท. 3/1.1 

ติดตามการปฏบิัติงาน 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามเกณฑ์ให้สาขา
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแบบพท. 3/1.2 

เมื่อแพทย์ปฏิบัติงานครบทุกสาขาตามเกณฑ์
(รวม 12 เดือน) สถาบันฯ สรุปผลการประเมินลง

ในแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
  

ส่งแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
กลับส านักงานเลขาธิการแพทยสภาทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ฉบับจริงเก็บที่สถาบันฯ) 

แพทยสภาตรวจสอบ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนฯ เพื่อพิจารณาเสนอ 

กรรมการแพทยสภา พิจารณาประกาศ ต่อไป 

หากแพทย์ปฏิบัติงานไม่ครบ  
12 เดือน (ลาออกจากโครงการฯ
หรือเปลี่ยนสถาบันฝึกปฏิบตัิงาน) 
ให้สถาบันฯสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

สถาบันฯแจ้งผลการประเมินให้
แพทย์ลงนามรับทราบ 
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หัวข้อประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 แต่ละหัวข้อท่ีประเมิน มีค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 
 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
1.1 พฤตินิสัยในกำรท ำงำน และควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพ เช่น ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อผู้ป่วย

และงำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถท ำงำนเป็นทีม พยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง 
ในกำรท ำงำน สำมำรถวำงแผน จัดระบบงำน รู้ขีดจ ำกัดควำมสำมำรถของตนเอง ยอมรับข้อผิดพลำด 
ของตนเอง 

 1.2  รับผิดชอบในกำรให้ควำมจริงแก่ผู้ป่วย เคำรพในสิทธิของผู้ป่วย 
 1.3  แสดงเจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 
 1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 1.5  ซื่อสัตย์สุจริต 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ด,ี หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์, 
     หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
 อ่อน   (2 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมท่ีไม่ดี   
      ในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)           มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
 ดี  (4 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
 ดีมำก  (5 คะแนน)  มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
 

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
 2.1  ตระหนักถึงปัจจัยที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรติดต่อสื่อสำร 
 2.2  สำมำรถใช้ภำษำท่ำทำง (non-verbal communication)  
 2.3  มีทักษะในกำรฟัง รับฟังปัญหำของผู้ป่วย 
 2.4  ใช้ศัพท์ และภำษำพูดที่ผู้ป่วยเข้ำใจได้ 
 2.5  มีทักษะในกำรสัมภำษณ์และซักประวัติผู้ป่วย 
 2.6  สำมำรถอธิบำยกระบวนกำรรักษำ ผลกำรตรวจวินิจฉัย ผลกำรรักษำ 
 2.7  สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้ป่วยและญำติให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำ 
 2.8  บันทึกข้อมูลทำงกำรแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.9  น ำเสนอรำยงำนทำงกำรแพทย์ และอภิปรำยในที่ประชุมได้ 
 2.10 มีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
 

 อ่อนมำก (1 คะแนน)  มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนจนเกิดปัญหำ 
    ร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียน
    ใบรับรองแพทย,์ หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 

 อ่อน (2 คะแนน)          มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยแต่ปรับปรุง 
     ตัวได้   
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 ปำนกลำง (3 คะแนน)           มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับ 
     ปำนกลำง 
 ดี (4 คะแนน)          สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน,  

เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
 ดีมำก (5 คะแนน)          สื่อสำรกับผู้ป่ วยและผู้ ร่วมงำนได้ดีมำกจนได้รับค ำชมเชย 
     หลำยครั้ง, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และ 
     ใบส่งต่อผู้ป่วยไดเ้ป็นอย่ำงดีมำก 
 

3. ความรู้พื้นฐาน  
3.1  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
3.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย งำนสำธำรณสุขมูลฐำน  

เวชศำสตร์ชุมชน เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข หลักกำรด้ำนระบำดวิทยำ หลักกำรบริหำรงำนทั่วไป  
หลักกฎหมำยทั่วไป และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

อ่อนมำก (1 คะแนน)           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์น้อยไม่เพียงพอในกำร     
ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  

 อ่อน (2 คะแนน)           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้
     ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยพอใช้ แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
 ดี (4 คะแนน)        มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน 
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำร 
     สำธำรณสุขและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 ดีมำก (5 คะแนน)        มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ใน 
     กำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกำร
     สำธำรณสุขและกฎหมำยที่เก่ียวข้องได้ดี 
 

4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
มีควำมสำมำรถในกำร 
- สังเกตอำกัปกิริยำของผู้ป่วย 
- ซักประวัติ และตรวจร่ำงกำยผู้ป่วยอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องแม่นย ำ 
- รวบรวมข้อมูลจำกประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร เพ่ือน ำมำตั้งสมมุติฐำน 

วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำของผู้ป่วย 
- เลือกใช้กำรตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐำน เครื่องมือพิเศษที่เหมำะสม 
- น ำควำมรู้ทำงทฤษฎี และหลักฐำนต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำในกำรวินิจฉัย 
- ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดรักษำผู้ป่วย 
- บันทึกเวชระเบียนอย่ำงถูกต้อง 
- ให้บริกำรสุขภำพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) 
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- ปรึกษำหำรือผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับกำรรักษำต่อได้อย่ำงเหมำะสม 
4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 

 อ่อนมำก (1 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่
เหมำะสม 
 อ่อน (2 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำ 
    สอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  

  ปำนกลำง (3 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
  ดี (4 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
  ดีมำก (5 คะแนน) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  
  อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
     วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยได้ 
  อ่อน  (2 คะแนน) สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
     วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมัญที่พบบ่อยได้พอใช้ 
  ปำนกลำง (3 คะแนน)     สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
     วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมัญท่ีพบบ่อยได้ปำนกลำง 
  ดี (4 คะแนน)     สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  

วิเครำะห์ วินิจฉัยรักษำและให้ค ำปรึกษำปัญหำทีซ่ับซ้อนได้อย่ำง
เหมำะสม 

  ดีมำก (5 คะแนน)       สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
     วิเครำะห์ วินิจฉัยรักษำและให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อน
     และฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดีและสม่ ำเสมอ 
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5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น  

          (Technical and procedural skills) 
  มีควำมสำมำรถในกำรท ำหัตถกำรและใช้เครื่องมือต่ำงๆ  ในกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำผู้ป่วย
 โดยรู้ข้อบ่งชี้ในกำรตรวจ สำมำรถท ำได้ด้วยตนเองและแปลผลได้อย่ำงถูกต้อง 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)       ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ แม้จะอยู่ภำยใต้ 

ค ำแนะน ำของแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช้  

แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับ 

ปำนกลำง  
 ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมท่ีแพทยสภำก ำหนด 

โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน  
 ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมท่ีแพทยสภำก ำหนด  

โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6.1  มีนิสัยใฝ่รู้ และสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6.2  แสวงหำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพเพ่ิมเติมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 6.3  มีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
 6.4  ติดตำมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
 6.5  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของชีวเวชศำสตร์ ระบำดวิทยำคลินิก evidence-based medicine 
 6.6  มีเจตคติในกำรพัฒนำคุณภำพงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
 อ่อนมำก (1 คะแนน)       ไม่สนใจใฝ่รู้  ไม่หำควำมรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
 อ่อน (2 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพ่ิมเติม
     ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
 ปำนกลำง (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติม 

ในระดับปำนกลำง 
 ดี     (4 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพ่ิมเติม  

อย่ำงสม่ ำเสมอดี   
ดีมำก    (5 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำ

     ควำมรู้เพ่ิมเติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ 
     อย่ำงดีมำก 
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หัตถการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 

 แพทยสภำ ได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมฉบับแรกเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือผดุงไว้
ซึ่งมำตรฐำนของกำรศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิต  จำกนั้นได้มีกำรปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนฯ ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ 
และ พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมกำรแพทยสภำได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำปัจจุบันปัญหำสุขภำพและสภำพกำรณ์ต่ำงๆ 
ของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ กำรสื่อสำร ประชำชนมีควำมรู้เรื่องสุขภำพมำกขึ้น  รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรหำข้อมูลทำงด้ำน
สุขภำพเพ่ิมข้ึน   บัณฑิตแพทย์จึงควรมีควำมรู้ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย  รวมทั้งระบบบริกำรสุขภำพในปัจจุบัน
และแนวโน้มของกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพในอนำคต คณะกรรมกำรแพทยสภำจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุง
เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๕   โดยมีเป้ำหมำยให้บัณฑิต
แพทย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  เจตคติในกำรดูแลรักษำและส่งเสริมสุขภำพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่ำงดี  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของกำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพของประเทศในอนำคต 
 

โดยก ำหนดหตัถกำรที่จ ำเป็นหรือมีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำสุขภำพ  แบ่งระดับหัตถกำรไว้ดังนี้ 
 

ระดับที ่1  หมายถึง  หัตถการพื้นฐานทางคลินิก 
 เมื่อจบแพทยศำสตรบัณฑิตสำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง  
และตรวจประเมิน  ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม  สภำพและเงื่อนไขท่ีเหมำะสม สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแล
บ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได้ 
 

ระดับที่ 2  หมายถึง  หัตถการที่มีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน มีความส าคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 
 เมื่อจบแพทยศำสตรบัณฑิตสำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิดได้ถูกต้อง 
ตรวจและประเมิน  ข้อบ่งชี้  ข้อห้ำม  สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม  สำมำรถท ำภำยใต้กำรแนะน ำได้ถูกต้อง 
และเม่ือผ่านการเพิ่มพูนทักษะ  สำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง  วินิจฉัยและดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนได ้
 

ระดับที่ 3  หมายถึง  หัตถการที่มีความซับซ้อน  และอาจท าในกรณีที่จ าเป็น 
 เมื่อจบแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิด ข้อบ่งชี้  
ข้อห้ำม  สภำพและเงื่อนไขที่เหมำะสม  ได้ถูกต้อง  เคยช่วยท า และ เม่ือผ่านการเพิ่มพูนทักษะ  สำมำรถท ำ
ภำยใต้กำรแนะน ำ  วินิจฉัย  ดูแลบ ำบัดภำวะแทรกซ้อนภำยใต้กำรแนะน ำได้ถูกต้อง 
 

ระดับที่ 4  หมายถึง  หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 
 เมื่อจบแพทยศำสตรบัณฑิต สำมำรถอธิบำยขั้นตอนกำรกระท ำ ภำวะแทรกซ้อนที่อำจจะเกิด ข้อบ่งชี้  
ข้อห้ำม  สภำพและเงื่อนไขท่ีเหมำะสม ได้ถูกต้อง  สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  และเมื่อ
ผ่านการเพิ่มพูนทักษะ  เคยเห็นหรือเคยช่วย 
 
 แพทย์จบใหม่  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพตำมหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตสำมำรถให้
กำรดูแลรักษำผู้ป่วยตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำปี พ.ศ.๒๕๕๕  และ 
ตำมเกณฑ์ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมินเพ่ือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมปี พ.ศ.๒๕๕๕   
โดยโรงพยำบำลต้องจัดให้แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้ท ำหัตถกำรในแต่ละสำขำวิชำเป็นไปตำมเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว  
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เมื่อแพทย์ได้รับประสบกำรณ์และมีควำมมั่นใจเพ่ิมขึ้นก็จะสำมำรถท ำกำรรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง 
ขณะเดียวกันแพทย์จบใหม่ต้องเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้ในวิชำชีพำของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอพยำยำมฝึกปฏิบัติ
หัตถกำรที่ตนเองไม่เคยปฏิบัติในโรงเรียนแพทย์  หรือได้ปฏิบัติจำกโรงเรียนแพทย์แล้วแต่ยังมีทักษะไม่เพียงพอ
จำกแพทย์พี่เลี้ยงด้วยเช่นกัน  เมื่อแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติหัตถการแล้วควรบันทึกลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  เพ่ือประโยชน์ต่อตัวแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเอง เพรำะท ำให้ทรำบว่ำได้ท ำหัตถกำรใดบ้ำง 
(Self Assessment) จ ำนวนมำกน้องเพียงใดและมีกำรพัฒนำกำรอย่ำงไร  ซึ่งเป็นข้อมูลท ำให้แพทย์ทรำบว่ำ
ตนเองมีควำมถนัดในสำขำวิชำใด  เพื่อใช้ประกอบ 
กำรตัดสินใจเรียนต่อเฉพำะทำงในอนำคต แพทย์เพ่ิมพูนทักษะควรเก็บสมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำนฯ ไว้เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนของสถำบันฝึกอบรม   
 

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
จึงได้จัดท ำ  ตำรำงหัตถกำรของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  และสมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะขึน้    
โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหัตถกำรควรเป็นในทำงสร้ำงสรรค์ ก ำหนดเป็นเกณฑ์กลำงไว้      
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ปี พ.ศ.๒๕๕๕   และ  
ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ปี พ.ศ.๒๕๕๕    

อย่ำงไรก็ตำม  สถำบันปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะสำมำรถปรับหัตถกำรของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะในสำขำ
ต่ำงๆ  ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด       
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เอกสารแนบ 5 

หัตถการของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

สาขา 
หัตถการที่ต้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยช่วย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
อายุรศาสตร์ 1. paracentesis : abdominal,  

   pleural 
54.91, 34.91 1. diagnostic liver percutaneous  

   biopsy 
30.11 1. intercostal drainage 34.04 

 2. postural drainage : chest  
   percussion and vibration  
   (other respiratory procedure) 

93.99 2. diagnostic kidney  
   percutaneous biopsy 

65.23   

 3. breathing  exercise 93.18 3. pleural biopsy 34.24   
 4. basic mechanical ventilation 96.7 4. peritoneal dialysis 54.98   
   5. bone marrow aspiration 41.31   
   6. tracheostomy 31.10   

ศัลยศาสตร์ /  
ออร์โธปิดิกส ์

1. biopsy of skin, superficial  
    masses 

86.11 1. peritoneal lavage 54.25 1. circumcision 64.00 

 2. open and close abdominal  
   surgery       
   (exploratory laparotomy) 

54.11 2. vasectomy 38.94 2. general anaesthesia for 
uncomplicated patient for 
simple surgery 

omit code 

 3. venesection  (cutdown) 38.94 3. spinal anaesthesia  (injection  
   of anesthetic into spinal canal 
   for analgesia) 

3.91 
omit code 

3. endotracheal intubation 96.04 
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สาขา 
หัตถการที่ต้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยช่วย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
ศัลยศาสตร์ /  
ออร์โธปิดิกส ์

4. appendectomy 47.09   4. close reduction of simple   
   fractures 

79.00 

 5. external splinting and plaster  
   of Paris  technique 

93.54, 93.53   5. reduction of simple  
   dislocation 

79.80 

 6. skin and skeletal traction 93.46,93.44   6. joint aspiration 81.91 
 7. strengthening and stretching  

   exercise 
93.27     

 8. removal of foreign body from  
   conjunctiva 

98.22     

 9. removal of foreign body from  
   ear, nose, throat 

98.11,98.12,  
98.15 

    

สูติศาสตร์- 
นรีเวชวิทยา 

1. cervical dilatation and uterine     
   curettage 

69.02 1. vacuum extraction 72.79 1. low transverse Caesarean  
   section 

74.10 

 2. tubal ligation & resection 66.32 2. low forceps extraction 72.10   
 3. insertion and removal of  

   intrauterine device 
69.70, 97.71 3. breech assisting and extraction 72.52   

 4. removal of foreign body  
   from vagina 

98.17 4. manual removal of placenta 75.40   

 5. biopsy of cervix 67.12 5. culdocentesis 70.00   
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สาขา 
หัตถการที่ต้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการที่ต้องเคยเห็นหรือเคยช่วย หัตถการที่ต้องท าภายใต้ค าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
สูติศาสตร์- 
นรีเวชวิทยา 

  6. marsupialization of  
   Bartholincyst 

71.23   

   7. conization of uterine cervix 67.20   
   8. salpingectomy and  

   oophorectomy 
65.61   

   9. contraceptive drug  
   implantation  and removal 

omit code   

กุมารเวชศาสตร ์ 1. neonatal resuscitation and  
   transportation 

99.60   1. other incision of skin and  
   subcutaneous  tissue 

86.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



 

 

 

เอกสารแนบ 6  
 

 

 
สมุดบันทึกกำรปฏิบัติงำนแพทย์เพิม่พูนทักษะ 

 
ชื่อ/นพ/พญ....................................................................นำมสกุล...................................................................  
 
สถำนบันที่จบกำรศึกษำ......................................................................................................... .......................... 
 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะโรงพยำบำล...................................................................ประจ ำปี........................ ........... 
 
เริ่มปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะวันที่........................................................................... ............................................... 
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หัตถการที่ท าได้ดว้ยตนเอง  (ระดับที่ 2) 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งท่ีท ำหัตถกำร 
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที)่  

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่)  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Abdominal Paracentesus 54.91 
Percutaneous abdominal, paracentesis                   

Basic mechanical ventilation 96.7x  
Other continuous mechanicl ventilation                   

Cervical dilatation and uterine curettage 
69.0x Dilation and curettage of uterus                   

Contraceptive drug implantation and 
removal 99.23 Injection of steroid, 
subdermal .implantation of progesterone 

                  
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Incision and curettage (external 
hordeolum) 08.09 Other incision of eyelid, 
incision of hordeolum                   

Intercostal drainage 34.04 Insertion of 
intercostal catheter for drainage, chest 
tube 

                  

Joint aspiration,knee 81.91 Arthrocentesis, 
joint aspiration                   

Manual vacuum aspiration 69.5x 
Aspiration curettage of uterus                   

Neonatal resuscitation and transportation 
99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not 
otherwise specified 99.63 Closed chest 
cardiac massage 93.93 Nonmechanical 
methods of resuscitation                   
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รายชื่อหตัถการในระดับท่ี 2  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Removal of foreign body from throat 
98.13 Removal of intraluminal 
foreign body from pharynx without 
Incision 

                  

Removal of foreign body from 
vagina in child               98.17 
Removal of intraluminal foreign 
bodyfrom vagina without incision 

                  
Removal of nail, nail bed, or mail 
fold                            86.23 
Removal of nail, nail bed, or nail 
fold                   

Skeletal traction                                                               
93.43 Intermittent skeletal traction                                 
93.44 Other skeletal traction 

 
              

 

tubal ligation & resection                                               
66.32 Other bilateral ligation and 
division of fallopian tubes,Pomeroy 
operation                   
Venesection  38.94  
Venous cutdown                   
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หัตถการที่ท าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดับที่ 3) 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งท่ีท ำหัตถกำร 
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที)่ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ammiotomy 73.01 Induction of 
labor by artificial rupture of 
membranes Excludes : artificial 
rupture of membranes after onset  
of labor                   

Appendectomy 47.09 Other 
appendectomy                   

Bone marrow aspirotion                                                
41.38 Other diagnostic procedures 

                  

Breech assistance delivery 72.52 
Other partial (assisted) breech 
extraction 

                  
circumcision  64.0 Circumcision 
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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Closed reduction of simple fractures 
79.0x Closed reduction of fracture 
without internal fixation 

                  

General anesthesia for 
uncomplicated patient for simple 
surgery 

                  

Joint aspiration, others                                                   
81.91 Arthrocentesis, joint aspiration 

                  

Low transverse cesarean section                                      
74.1 Manual removal cesarean 
section 

                  
Manual removal of placenta 75.4 
Manual removal of retained 
placenta                   

Needle biopsy of breast                                                
85.11 closed [percutaneous] 
[needle] biopsy of breast 

                  

Perittoneal lavage 54.25 Peritoneal 
lavage                   
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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Posterior nasal packiing 21.02 
Control of epistaxis by posterior 
(and anterior) packing                   

Reduction of simple dislocations                                   
79.7x Closed reduction of 
dislocation                   

Removal of embedded foreign body 
from cornea without incision 98.21 
Removal of superficial foreign body 
from eye without incision 

                  

Repair of extensor tendon of hand                               
82.45 Other suture of other tendon 
of hand 

                  

Salpingectomy                                                                
66.62 Salpingectomy with removal 
of tubal pregnancy 
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รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 3  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้
ค าแนะน า (ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/
เคยช่วย  (ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Suprapubic tap 57.11 Percutaneous aspiraton 
of bladder                   

Tracheostomy 31.1 Temporary tracheostomy, 
Tracheotomy for assistance in breathing 

                  
Ultrasonography, abdomen in traumatic 
condition 88.76 Diagnostiic ultrasound of 
abdmen and retroperitoneum                   

Ultrasonography, gravid uterus                                    
88.78 Diagnostic ulrasound of gravid uterus 

                  
Vacuum extraction 72.7x Vacuum extraction 
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หัตถการที่ท าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดับที่ 4) 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย  หรือ    หรือลงวันที่ปฏิบัติในช่องครั้งท่ีท ำหัตถกำร 
 

รายชื่อหัตถการในระดับท่ี 4  
ตามเกณฑ์แพทยสภา 

ข้าพเจ้าท าได้ด้วยตนเอง  
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(ครั้งที่) 

ข้าพเจ้าเคยเห็น/เคยช่วย  
(ครั้งที่) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Cerviccal spine and pelvic traction                              
93.21 Manual and mechanical 
traction 

                  

Low forceps extraction                                                  
72.1 Low forceps  operation with 
episiotomy 

                  

Peritoneal dialysis                                                         
54.98 Peritoneal dialysis 

                  

Pleural biopsy  34.24 Pleural biopsy                   

Spinal anesthesia                                                          
03.91 Injection of anesthtic into 
spinal canal for analgesia 

                  
Vasectomy 63.73 Vasectomy 
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กิจกรรมวันวิชาการ 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 7 
พท 3/1.1 
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    (ใช้ประเมินช่วงก่อนครึ่งแรก) 
แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.    พญ. (ช่ือ).............................. (สกุล).......................... สถำบันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ.................................... 
ปีท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ.......................ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล............................................. จังหวัด.................................. 
ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
กลุ่มงำน   อำยุรกรรม  ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมำรเวชกรรม   สูติ-นรีเวชกรรม 
   โรงพยำบำลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนำด..........เตยีง   วิชำเลือก........................................ 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลำป่วย............วัน     ลำกิจ.............วัน     ขำดงำนโดยไมม่ีกำรลำ..............วัน     
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 

หัวข้อประเมนิ ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ      
2.  ทักษะในกำรติดต่อสือ่สำรและกำรสร้ำง สัมพันธภำพ      
3.  ควำมรู้พื้นฐำน      
4.  ทักษะทำงคลินิก      
     4.1  กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร/กำรแปลผล 
     4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให ้    
           กำรดูแลรักษำ 
5.  ทักษะกำรตรวจโดยใช้เคร่ืองมอืพื้นฐำนกำรตรวจทำง 
    ห้องปฏิบัติกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น (Technical and  
    procedural skills) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำชพีอยำ่งต่อเนื่อง       
    (Continuous professional development)   

     

ข้อควรปรับปรุง 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้ถูกประเมิน ลงชื่อ..............................................หัวหน้ำแพทย์ในสำขำวิชำ    
(นพ./พญ. ..............................................)    (นพ./พญ. ..............................................) 
วันที่..........เดือน.............พ.ศ.................                วันที่..........เดือน.............พ.ศ................. 

    พท 3/1.1 
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(ใช้ประเมินชว่งก่อนครึ่งแรก) 
เกณฑ์การประเมินการปฏบิัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
    
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์, หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนจนเกิดปัญหำร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียนใบรับรอแพทย์, 

     หรือใบส่งต่อผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได ้
ปำนกลำง   (3 คะแนน) มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
ดีมำก        (5 คะแนน)       สื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำนได้ดีมำกจนได้รับค ำชมเชยหลำยครั้ง, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งต่อผูป่้วยได้เป็นอย่ำงดีมำก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์นอ้ยไม่เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยพอใช้  แต่ตอ้งแนะน ำสอนให้ปรับปรงุหลครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำสำธำรณสุขและกฎหมำยที่ 

      เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกสำธำรณสุขและกฎหมำยที่            
                                 เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้พอใช้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้ ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำปัญหำที่ซับซ้อนได้อย่ำงเหมำะสม 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดี 

     และสม่ ำเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรที่แพทยสภำก ำหนดได้แม้จะอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช้ แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมแพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำสม่ ำเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หำควำมรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอดี 
 
ดีมำก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงดีมำก 
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เอกสารแนบ 8  
         พท 3/1.2 

                                                                                                         (ใช้ประเมินเม่ือปฏิบัติงานครบ) 

แบบประเมินการปฏิบตัิงานของแพทย์ตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ช่ือ)................................... (สกุล)................................ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ.................................... 
ปีท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ.......................ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล............................................................ จังหวัด................................. 
ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน.............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
 

กลุ่มงำน   อำยุรกรรม   ศัลยกรรม   ออร์โธปิดิกส์   กุมำรเวชกรรม   สูติ-นรเีวชกรรม 
  โรงพยำบำลชุมชน (ช่ือ)................................ ขนำด..........เตียง  วิชำเลือก....................................................... 
ระยะเวลำปฏิบัติงำน..............เดือน ตั้งแต่ ........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) ถึง........./........./.........(วัน/ เดือน/ ปี) 
ลำป่วย............วัน     ลำกิจ.............วัน     ขำดงำนโดยไมม่ีกำรลำ..............วัน     
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนจริงร้อยละ.................. 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง.............ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลงั) 

 
ผลการประเมิน   ผ่ำน     ไม่ผำ่น  เพรำะ       1. เวลำไม่พอ (ร้อยละ 80)    2. ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
ลงช่ือ................................................ผู้ถูกประเมิน  ลงช่ือ.................................................หัวหน้ำแพทย์ในสำขำวิชำ 
(นพ./พญ. ..............................................)       (นพ./พญ. ..............................................)  
วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................                              วันท่ี..........เดือน.............พ.ศ.................  

 
 
 
 
 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(5 คะแนน) 
ดี 

(4 คะแนน) 
ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

อ่อน 
(2 คะแนน) 

อ่อนมาก 
(1 คะแนน) 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ      
2.  ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ      
3.  ควำมรู้พื้นฐำน      
4.  ทักษะทำงคลินิก      
     4.1  กำรส่งตรวจทำงห้องปฏบิัติกำร/กำรแปลผล 
     4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
            และให้กำรดูแลรักษำ 
5.  ทักษะกำรตรวจโดยใช้เครื่องมอืพ้ืนฐำนกำรตรวจทำง 
     ห้องปฏิบัติกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  
    (Continuous professional development)   
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พท 3/1.2 

(ใช้ประเมินเมื่อปฏบิัติงานครบ) 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีเจตคติไม่ดี, หรือขำดควำมรับผิดชอบ, หรือไม่มีควำมซื่อสัตย์, หรือขำดคุณธรรม, หรือขำดจริยธรรม  
อ่อน (2 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมที่ไม่ดีในบำงเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ร้ำยแรง ปรับปรุงตัวได้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีเจตคติ มีควำมรับผิดชอบ มีควำมซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมดีมำก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีปัญหำในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนจนเกิดปัญหำร้องเรียน, หรือไม่บันทึกเวชระเบียน, หรือมีปัญหำในกำรเขียนใบรับรอแพทย์,หรือใบส่งต่อ   
                                   ผู้ป่วย 
อ่อน          (2 คะแนน)      มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วย  แต่ปรับปรุตัวได ้
ปำนกลำง   (3 คะแนน) มีปัญหำบ้ำงในกำรสื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำน, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, และใบส่งต่อผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สื่อสำรกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนได้ดี, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี 
ดีมำก        (5 คะแนน)       สื่อสำรกับผู้ป่วยและผูร้่วมงำนได้ดีมำกจนได้รับค ำชมเชยหลำยครั้ง, มีกำรบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ และใบส่งต่อผูป่้วยได้เป็นอย่ำงดีมำก 
3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์นอ้ยไม่เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย  
อ่อน         (2 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยพอใช้  แต่ตอ้งแนะน ำสอนให้ปรับปรงุหลครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรู้ในระบบบริกำสำธำรณสุขและกฎหมำยที่ 

      เกี่ยวข้อง 
ดีมำก (5 คะแนน)      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรแพทย์เพียงพอในกำรประยุกต์ใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้เป็นอย่ำงดีมำก มีควำมรู้ในระบบบริกสำธำรณสุขและกฎหมำยที่            
                                   เกี่ยวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร / กำรแปลผล 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสม 
อ่อน (2 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้พอใช้  แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและแปลผลได้ดีมำก 
       4.2  กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้กำรดูแลรักษำ  
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย และให้กำรดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยได้ 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัที่พบบ่อยได้พอใช้ 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมขอ้มูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัยและรักษำผู้ป่วยในโรคสำมญัทีพ่บบ่อยได้ ปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำปัญหำที่ซับซ้อนได้อย่ำงเหมำะสม 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร วิเครำะห์ วินิจฉัย รักษำ และให้ค ำปรึกษำผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่ำงดี 

     และสม่ ำเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สำมำรถท ำหัตถกำรที่แพทยสภำก ำหนดได้แม้จะอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย์พี่เลี้ยง 
อ่อน (2 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้พอใช ้แต่ต้องแนะน ำสอนให้ปรับปรุงหลำยครั้ง  
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนดได้ในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมที่แพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อน 
ดีมำก (5 คะแนน)      สำมำรถรู้ข้อบ่งชี้ ท ำหัตถกำรได้ทุกหัตถกำรตำมแพทยสภำก ำหนด โดยไม่มีปัญหำแทรกซ้อนเป็นที่น่ำพอใจมำกอย่ำสม่ ำเสมอ    
6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ่อนมำก (1 คะแนน)      ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หำควำมรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  
อ่อน (2 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ปำนกลำง   (3 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้พอควร เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมในระดับปำนกลำง 
ดี (4 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดี เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงสม่ ำเสมอดี 
ดีมำก (5 คะแนน)      สนใจใฝ่รู้ดีมำก เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมและน ำมำประกอบในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงดีมำก 
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เอกสารแนบ 9  
พท. 3/2.1  

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
[   ]  นพ.    [   ]  พญ. (ช่ือ)       สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ    
ว/ด/ป ท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ   เลขท่ีใบอนุญำต                    ว/ด/ป ที่ออกใบอนุญำตฯ ........................                     
ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล                                                 จังหวัด ...................................................................                                                   
 

ก ำหนดกำรปฏิบัติงำน  เดือน     ตั้งแต่ (ว/ด/ป)                   ถึง(ว/ด/ป)    
ลำป่วย        วัน       ลำกิจ วัน       ขำดงำนโดยไม่มีกำรลำ วัน     ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
ระยะเวลำปฏิบัติงำนจริง  อำยุรกรรม ร้อยละ   ศัลยกรรม ร้อยละ   ออร์โธปิดิกส์ ร้อยละ   
กุมำรเวชกรรม ร้อยละ   สูติ-นรีเวชกรรม ร้อยละ        เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ อื่นๆ   ร้อยละ   
สรุปผลการประเมินผล  โปรดระบุช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาขาในตารางนีด้้วย  

 
ที ่
 

 
หัวข้อประเมิน 

อายฯุ ศัลยฯ ออร์โธฯ กุมารฯ       
 

สูติฯ เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 
รพ.ชุมชน/วิชาเลือก 

  
1. พฤตินิสัย เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ       
2. ทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรสรำ้งสัมพันธภำพ       

3. ควำมรู้พื้นฐำน       

4. ทักษะทำงคลินิก 
4.1 กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร/กำรแปลผล 

      

 4.2 กำรรวบรวมข้อมลู วิเครำะห์ขอ้มูลของผู้ป่วย 
      และให้กำรดูแลรักษำ 

      

5. ทักษะกำรตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐำน  
กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร กำรท ำหัตถกำรที่จ ำเป็น 
(Technical and procedural skills) 

      

6. กำรพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
(Continuous professional development) 

      

 
ผลการประเมิน  [   ]  ผ่าน    [   ]  ไม่ผ่าน   เพราะ [   ]  1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)    [   ]  2. ไม่ผ่านการประเมินผล 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม           
            
             
 

ลงช่ือ    ผู้ถูกประเมิน      ลงช่ือ    หัวหน้ำกลุ่มงำน 
(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันท่ี       เดือน       พ.ศ.         วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 10  
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พท. 3/2.2 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
[   ] นพ.  [   ] พญ. (ช่ือ)          สกุล   สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ว/ด/ป ท่ีส ำเรจ็กำรศึกษำ    เลขท่ีใบอนุญำตฯ               ว/ด/ป ท่ีออกใบอนุญำตฯ       
ปฏิบัติงำนท่ีโรงพยำบำล       จังหวัด         
ระยะเวลำปฏิบัติงำน  ตั้งแต่วันท่ี        เดือน                 พ.ศ.                สิ้นสุดวันท่ี         เดือน               พ.ศ……….. 
ระยะเวลำปฏิบัติงำนร้อยละ       ลำป่วย        วัน ลำกิจ       วัน ขำดงำนโดยไม่มีใบลำ      วัน ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครั้ง 
 
 

สรุปการประเมินผล 
 
กลุ่มงาน                          ผ่าน          ไม่ผ่าน    เหตุผล 
              เวลาไม่พอ      ไม่ผ่านการประเมินผล 
             (ร้อยละ 80) 

อำยุรกรรมและเวชศำสตร์ฉุกเฉิน                             

ศัลยกรรมและออร์โธปดิิกส ์                              

กุมำรเวชกรรม                               

สูติ-นรีเวชกรรม                               

เวชปฏิบัติทั่วไป/รพ.ชุมชน                        

วิชำเลือก                              

ความเห็นเพิ่มเติม           
            
            
            
            
            
             
       

                             ลงชื่อผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำล        

                                     (      ) 

       วันท่ี       เดือน       พ.ศ.   
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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 
การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

 
การรับรอง ขั้นตอนด าเนินการ  

1. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการ         
    แพทยเ์พิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ 
    ของแพทยสภา 
 
     แพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงำนครบ
ทุกสำขำ  ผ่ำนกำรประเมินด้ำนทักษะ
และเจตคติ  และระยะเวลำปฏิบัติงำน
ครบตำมที่แพทยสภำก ำหนด 

1. สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำน รวบรวมผลประเมินกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)  ลงข้อมูลทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
ส่ งส ำ นั ก งำน เล ข ำธิ ก ำ ร แ พ ท ย ส ภ ำ   พ ร้ อ ม เก็ บ
ค่ำธรรมเนียมคนละ 300 บำท โอนเข้ำบัญชีแพทยสภำ 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวง
สำธำรณสุข  เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4    
2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลกำรประเมินแพทย์ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ  ทำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ฯ  พิจำรณำ 
4. คณะกรรมแพทยสภำออกประกำศนียบัตรผู้ผ่ำน
โครงกำรฯ  แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 
5. ก่อนเดือนพฤศจิกำยน  แพทย์ที่ผ่ำนโครงกำรฯ ขอ 
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะได้จำกสถำบันฯ    

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
    เพิ่มพูนทักษะ 
 
    แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์ขอ
หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำร
สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย ์
ประจ ำบ้ำน 

     ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำประกำศนียบัตรฯ ซึ่งจะแล้ว
เสร็จในเดือนพฤศจิกำยน แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ประสงค์
ขอหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเป็น
หลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมแพทย์
ประจ ำบ้ำน   
1. ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เสนอเรื่องขอหนังสือรับรอง
กำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะตำมสำขำ และระยะเวลำที่
แพทย์ปฏิบัติงำนจำกสถำบันฯ ที่แพทย์ปฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ 
2. ให้สถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ออกเป็นหนังสือ
รับรองตำมสำขำ และระยะเวลำที่แพทยป์ฏิบัติงำนเพิ่มพูน
ทักษะ  (มใิช่ ประกำศนียบัตรฯ)   

สถาบันปฏิบัตงิาน
เพิ่มพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการขอใบแทน  
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑข์องแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอใบแทน
ประกาศนียบัตรฯ   
(กรณีสูญหาย) 

1. แจ้งควำมเอกสำรสูญหำยที่สถำนีต ำรวจ 
2. ย่ืนค ำขอใบแทนประกำศนียบัตรฯ พร้อมใบแจ้งควำม ที่ส ำนกังำน  
    เลขำธิกำรแพทยสภำ คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ  
3. ส ำนักงำนฯ  จัดท ำใบแทนประมำณ 1 สัปดำห ์
4. แพทย์รับใบแทนทีส่ ำนักงำนฯ หรือส ำนักงำนฯ จัดส่งตำมที่อยู่  
    ทีแ่พทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ำมำรถมำตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำที่คณุศศิพร ภำสบตุร ฝำ่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสขุ ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1. เอกสำรค ำขอใบแทน (Download จำก www.tmc.or.th)  
    เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
    เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
2. ใบแจ้งควำม 
3. ส ำเนำกำรโอนเงิน เข้ำบญัชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์   
    จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 
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เอกสำรแนบ 11 

 

ค าขอท าใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยำบำล      จังหวัด       
เลขที่ประกำศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หำกไม่ทรำบให้เว้นว่ำงไว้) 
ได้แนบหลักฐำนมำพร้อมแบบค ำขอนี้แล้ว คือ 

1. หลักฐำนแจ้งควำมกรณีประกำศนียบัตรฯ สูญหำย  
2. ค่ำธรรมเนียม 600 บำท 

  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมที่อยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภำได้ออกประกำศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที ่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง  
ผู้ได้รับการอนุมตัิผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑข์องแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรอง 
ผู้ได้รับการอนุมัติผ่าน
โครงการแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะตามเกณฑ ์
ของแพทยสภา   
 
กรณีแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ท ำประกำศนียบัตรฯ สูญหำย  
และมีควำมประสงค์ขอ 
หนังสือรับรอง ผูไ้ด้รับกำร
อนุมัติผ่ำนโครงกำรแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์
ของแพทยสภำ  
เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบ 
กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
แพทย์ประจ ำบ้ำน  หรือ
เพื่อกิจกำรอื่นที่จ ำเป็น  

1. ยื่นค ำขอหนังสือรับรองผู้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนโครงกำรแพทย์ 
    เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ ทีส่ ำนักงำนเลขำธิกำร 
    แพทยสภำ  คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ 
2. ส ำนักงำนฯ  ออกหนังสือรับรองฯ  
3. แพทย์รอรับหนังสือรับรองฯ ประมำณ 20 นำที ทีส่ ำนักงำนฯ   
    หรือส ำนักงำนฯ จัดส่งตำมทีอ่ยู่ท่ีแพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไมส่ำมำรถมำตดิตอ่ด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำที่คณุศศิพร ภำสบตุร ฝำ่ยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสขุ ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค ำขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนโครงกำรแพทย์  
   เพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำ    
   (Download จำก www.tmc.or.th)  

     เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส ำเนำกำรโอนเงิน เข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์   

     จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
         เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4    

200 บาท / ฉบับ 
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เอกสำรแนบ 12 

 

ค าขอหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา   
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ที ่
โรงพยำบำล      จังหวัด       
เลขที่ประกำศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันที่   (หำกไม่ทรำบให้เว้นว่ำงไว้) 
ได้แนบหลักฐำนมำพร้อมแบบค ำขอนี้แล้ว คือ 

1. ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมท่ีอยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภำได้ออกประกำศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันที่       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
 

ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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ขั้นตอนการขอแปล  และส าเนา   
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอแปล 
ประกาศนี ยบั ตรผู้ ผ่าน
โครงการเพ่ิมพูนทักษะ
ตามเกณฑ์ของแพทยสภา  
เป็นภาษาอังกฤษ 

1. ยื่นค ำขอใบแปลประกำศนียบัตรฯ พร้อมส ำเนำประกำศนียบัตรฯ  
    ภำษำไทย ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำคุณศศิพร ภำสบุตร  
    ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ 
2.  ส ำนักงำนฯ  จัดท ำใบแปล  ประมำณ 1 สัปดำห ์
3.  แพทย์รับใบแปล  ทีส่ ำนักงำนฯ  หรือส ำนักงำนฯ  
    จัดส่งตำมที่อยู่ที่แพทย์แจ้งไว ้
หมายเหตุ กรณีไม่สำมำรถมำติดต่อด้วยตนเองได้  ให้ส่งเอกสำร
ต่อไปนี้มำที่คุณศศิพร ภำสบุตร ฝ่ำยฝึกอบรมและสอบฯ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ อำคำร 6 ช้ัน 7  ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ซ.บ ำรำศนรำดูร ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
หรือที่อีเมล์  doodee1964@hotmail.com   
โทร 0 2590 1880   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9693 7909 

1.  ค ำขอใบแปลประกำศนียบัตรฯ  
   (Download จำก www.tmc.or.th)  

     เข้ำหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ  
     เข้ำหัวข้อย่อยโครงกำรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2.  ส ำเนำประกำศนียบตัรฯ ภำษำไทย  
3.  ส ำเนำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีแพทยสภำ ธนำคำรไทยพำณิชย์  
    จ ำกัด (มหำชน) สำขำกระทรวงสำธำรณสุข  
    เลขท่ีบัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 
ต่อไปฉบับละ 500 บาท  
ส าเนาใบแปลฉบับละ 
100 บาท 
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เอกสำรแนบ 13 

 

ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯ  และส าเนา เป็นภาษาอังกฤษ  
เขียนที่     

  วันที่        เดือน   พ.ศ.   

ชื่อ -  สกุล ผู้ขอ (นำย, นำง, นำงสำว)                   
ชื่อเดิม      สกุลเดิม       
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต ำบล    อ ำเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   เบอร์โทรศัพท ์     
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ใบอนุญำตเลขที่   ออกให้ ณ วันที่    

ขอแปลประกำศนียบัตรผู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะตำมเกณฑ์ของแพทยสภำเป็นภำษำอังกฤษ 
 ค่ำค ำขอ  100 บำท 
 ฉบับจริงจ ำนวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บำท) รวมเป็นเงิน  บำท 

ฉบับรับรองส ำเนำจ ำนวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บำท) รวมเป็นเงิน  บำท 
ได้แนบส ำเนำประกำศนียบัตรฯ ฉบับภำษำไทยมำพร้อมค ำขอฯ นี้แล้ว 

ชื่อและชื่อสกุลภำษำอังกฤษของผู้ขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่) 
คือ             
  มำรับเองที่ส ำนักงำนฯ 
  ให้จัดส่งตำมท่ีอยู่นี้         
             
 

ลำยมือชื่อผู้ขอ      

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ช ำระเงินตำมใบเสร็จเล่มที่    เลขท่ี   วันท่ี    
ลงช่ือ      
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แพทย์เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย ์

 ผู้มีสิทธิเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ คือ แพทย์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต  
และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับแพทยสภำ ทั้งภ ำครัฐ ภำคเอกชน หรือ 
ต่ำงประเทศ 

การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
1. หน่วยงำนต้นสังกัด ของสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ 
2. หน่วยงำนต้นสังกัด ส่งเอกสำรเข้ำโครงกำรฯ มำท่ีส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
3. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รับทรำบ) 

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ 
1. แพทย์สำมำรถสมัครกับสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภำพที่แพทยสภำ

รับรอง  
3. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  แจ้งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 
5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รับทรำบ   

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ของ แพทย์ที่หมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน 
โดยมิได้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

1. แพทย์สำมำรถสมัครกับสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภำพที่แพทยสภำ

รับรอง  
3. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. สถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ 
5. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ รับทรำบ 

การสมัครกลับเข้าโครงการฯใหม่ ของแพทย์ลาออกจากโครงการฯ 
1. แพทย์ท ำหนังสือ ขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลกำรลำออก  

และแบบประเมินผลในสำขำที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว  ส่งส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ  
2. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนฯ  พิจำรณำอนุมัติ 
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การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

แพทย์ที่เข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะไม่ครบทุกสำขำวิชำตำมที่แพทยสภำก ำหนด ตำมรำยละเอียดใน
โครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ในข้อ 2.3   แล้วขอลำออกจำกโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ หำกมีควำม
ประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะใหม่ หรือปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติม ต้องท ำหนังสือขออนุมัติพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลกำรลำออก และแบบประเมินผลในสำขำที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว  เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
สนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้กลับเข้ำปฏิบัติงำนต่อไป ดังนี้ 

1. กรณีท่ีแพทย์ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วมำกกว่ำ  6 เดือน  แล้วขอลำออกด้วยเหตุผลใด 
 ก็ตำม  หำกมีควำมประสงค์จะกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติม   สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำ 
 ปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติมต่อในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนฯ ให้ครบได้ในปีเดียวกันกับปีที่เริ่ม 
 เข้ำปฏิบัติงำนฯ ก่อนกำรลำออก  โดยสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรปฏิบัติงำนฯ  ในโรงพยำบำลใด 
 ก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง  และไม่เกินศักยภำพ  
2. กรณีแพทย์ที่ได้รับกำรจัดสรรไปปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะในโรงพยำบำลต่ำงๆ   แต่ยังไม่ได้เริ่ม 

ปฏิบัติงำนฯ แล้วลำออกโดยกำรชดใช้เงิน  หรือไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติงำนฯ  หรือ
ปฏิบัติงำนฯมำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน  หำกมีควำมประสงค์จะกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ  ไม่สำมำรถ
ขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีเดียวกันกับปีที่ได้รับจัดสรรเข้ำปฏิบัติงำนฯ ในครั้งแรก
ก่อนกำรลำออกได้ แต่สำมำรถขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีถัดไปในโรงพยำบำลใดก็ได้
ที่แพทยสภำรับรอง โดยให้ปฏิบัติงำนฯ เพ่ิมเติมในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติงำนฯ ต่อให้ครบ 
ส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติงำนฯ  มำก่อนเลยก็ให้เริ่มปฏิบัติงำนฯ ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้โรงพยำบำลนั้นๆ 
ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภำพ   

3. กรณีท่ีแพทย์หมดพันธะกำรชดใช้ทุนก่อนกำรจัดสรรไปปฏิบัติงำนยังหน่วยงำนต่ำงๆ  
 หำกมีควำมประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนฯ ได้ในปีเดียวกัน 
 กับปีทีห่มดพันธะกำรชดใช้ทุนในโรงพยำบำลใดก็ได้ที่แพทยสภำรับรอง ทั้งนี้โรงพยำบำลนั้นๆ  
 ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภำพ  

 เมื่อประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตำมโครงกำรแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ  อนุมัติให้กลับเข้ำปฏิบัติงำนฯ แล้ว จะมีหนังสือแจ้งแพทย์ให้ทรำบ จำกนั้นให้แพทย์ผู้ขออนุมัติ
ด ำเนินกำรติดต่อขอเข้ำโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  โดยประสำนกับหน่วยงำนต้นสังกัดของโรงพยำบำลที่
ได้รับกำรรับรองเป็นสถำบันปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรรับแพทย์เข้ำปฏิบัติงำน
เพ่ิมพูนทักษะของหน่วยงำนต้นสังกัดแห่งนั้นๆ   และแจ้งแพทยสภำเพ่ือทรำบต่อไป  
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ตารางการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 
 

ปีท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถานภาพของแพทย์ 

ปีเดียวกันกับที่จบการศึกษา หรือ 
ปีที่หมดพันธะสัญญา หรือ 
ปีเดียวกันกับที่ลาออก 

1. แพทย์ผู้ชดใช้ทุนตำมพันธะสัญญำของรัฐ 
2. แพทย์ จบจำกสถำบันกำรศึกษำเอกชน หรือ ต่ำงประเทศ 
3. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญำชดใช้ทุน  ด้วยกำรชดใช้เงิน ก่อนได้รับการ   
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทกัษะมำแล้วมำกกว่ำ 6 เดือน แล้ว 
    ลำออกจำกโครงกำรฯ  ขอสมัครกลับเข้ำใหม่ 

ปีถัดไปจากหมดพันธะสัญญา หรือ  
ปีถัดไปจากปีที่ลาออก 

1. แพทย์ที่หมดพันธะสัญญำชดใช้ทุน  ด้วยกำรชดใช้เงิน  และได้รับการ    
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติงำน  
    แล้วลำออกโดยกำรชดใช้เงิน หรือ ไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติงำน  
2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะมำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน  
    แล้วลำออกจำกโครงกำรฯ  ขอสมัครกลับเข้ำใหม่ 
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เอกสำรแนบ 14 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถำนที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนุมัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง กำรขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ - สกุลของแพทย์ที่ขออนุมัติ   หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ- สกุลให้ใส่ข้อมูลด้วย) 
จบแพทยศำสตรบัณฑิตจำก    วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ได้รับใบอนุญำต ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมข้อบังคับของแพทยสภำ   เลขที่     
วันที่ เดือน            พ.ศ.   
เข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะที่โรงพยำบำล    จังหวัด     
วันที่ เดือน            พ.ศ.  ได้ปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะมำแล้วดังนี้ 
 1.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 2.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 3.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
 4.  สำขำ        วันที่ เดือน           พ.ศ.  ถึง วันที ่     เดือน            พ.ศ.         
ให้แนบส ำเนำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะในสำขำดังกล่ำวมำพร้อมกันด้วย  
 เนื่องจำก(ให้ใส่เหตุผลที่ได้ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ)    
            
             
จึงได้ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ  ตั้งแต่วันที่ เดือน            พ.ศ.   
ขณะนี้มีควำมประสงค์ขออนุมัติกลับเข้ำปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ  ใหม่ / เพ่ิมเติม   

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(ชื่อ- สกุล แพทย์ที่ขออนุมัติ) 
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เอกสำรแนบ 15 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติให้รับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถำนที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่ขออนุมัติ 
              วันที่ เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง กำรขออนุมัตใิห้รับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ฯ 
 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. แบบประเมินตนเองส ำหรับสถำบันหลักในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ   
  2. แบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ    
 

ด้วยโรงพยำบำล                   สังกัด      
มีควำมประสงค์ขออนุมัติให้แพทยสภำรับรองเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ ในปี พ.ศ. ............ 
เนื่องจำกมีศักยภำพตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำรับรองโรงพยำบำลเพ่ือเป็นสถำบันหลักปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ 
และตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำศักยภำพของโรงพยำบำลในโครงกำรแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประจ ำปี 
 

ทั้งนี้  ได้กรอกข้อมูลแบบประเมินตนเองส ำหรับสถำบันหลักในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมพูนทักษะ   
และแบบกรอกข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำศักยภำพสูงสุดในกำรรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ     ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล) 
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