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ค าน า 
 

 โครงการแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ )  
ได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ มีการเปล่ียนผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการค่อนข้างบ่อยบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการ
ประสานงานในการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ ท าให้ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  และ
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย มีความตระหนักใน
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและพยายามแก้ไขระบบให้เอื้อต่อการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้พัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานและได้สรุปแนวทางการด าเนินงานท้ังหมดเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น าไปใช้
อ้างอิงพร้อมปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยเนื้อหาของคู่มือนี้จะให้ความส าคัญกับ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ ได้ทราบแนวทางการด าเนินงานขั้นตอนการ
ด าเนินการ และแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการ  

 ขอขอบพระคุณ  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะและคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  10 เครือข่าย 
ทุกท่านท่ีได้ร่วมเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) เพื่อให้เป็นรูปแบบท่ีง่าย สะดวก และเหมาะสมกับบริบทของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
สามารถน าไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
     แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร 

                      ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 
                   การเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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นิยาม 
 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  หมายถึง   แพทย์ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภา  และแพทยสภาประกาศรับเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ   

สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมายถึง  โรงพยาบาลท่ีแพทยสภาประกาศรับรองให้เป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ 

สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ หมายถึง โรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณารับรองเพื่อเป็นสถาบัน
หลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งแพทยสภาประกาศให้การรับรอง 

สถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน  หมายถึง  
โรงพยาบาลชุมชน  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ เวชศาสตร์
ครอบครัว หรือ เวชศาสตร์ชุมชน ภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

คณะอนุกรรมการ  หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ   และคณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  10 เครือข่าย  
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการแพทยสภา 
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ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
พ.ศ.๒๕๕๑   

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

 ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๔๘  นั้น บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าวให้เหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓)(ฎ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕คณะกรรมการแพทยสภาออกข้อบังคับแพทยสภา ว่า
ด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.๒๕๕๑” 
 

  ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบัง คับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นในส่วนท่ีมีไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

  ข้อ  ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 
 
  ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 
        “โครงการเพิ่มพูนทักษะ” หมายถึง โครงการท่ีคณะกรรมการแพทยสภาก าหนด
แนวทางหลักเกณฑ์การหมุนเวียนการปฏิบัติงานและครอบคลุมท้ังเนื้อหาของการปฏิบัติงานในการเพิ่มพูน
ทักษะของแพทย์ 



49 
 
  “สถาบันท่ีปฏิบัติงาน” หมายถึง สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลท่ีใช้เป็นสถานท่ี

ปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งรับรองโดยแพทยสภา 
   “แพทย์” หมายถึง ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามท่ีแพทยสภารับรอง 
   “ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตาม
เกณฑ์ของแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาออกให้แพทย์ท่ีผ่านการประเมินตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
 

   ข้อ  ๖  ให้คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดหลักเกณฑ์และเกณฑ์มาตรฐาน โดยท าเป็น
ประกาศของแพทยสภา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (๑)  คุณสมบัติแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
        (๒)  คุณสมบัติสถาบันที่ปฏิบัติงาน 
        (๓)  หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและการหมุนเวียนของแพทย์ 
       (๔)  วิธีการคัดเลือก (Matching) 
        (๕)  วิธีการประเมิน และเกณฑ์ตัดสิน 
 

  ข้อ  ๗  ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในการรับสมัคร    
ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะ และการคัดเลือก 
  

หมวด ๑ 
รับรองสถาบัน 

  ข้อ  ๘  ให้สถาบันท่ีประสงค์จะรับแพทย์ไปปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  เสนอ
ข้อมูลรายละเอียดมาตรฐานสถาบันเพื่อขอรับรองเป็นสถาบันท่ีปฏิบัติงานต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อให้
คณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้น พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการแพทยสภาก าหนด ตามข้อ ๖ (๒) 

 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมการแพทยสภา  อาจจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสถาบันท่ี
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อ ๖ (๒) ตามการเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูน
ทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และรายงานปัญหาอุปสรรคต่อเลขาธิการแพทยสภา  เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาตัดสินช้ีขาดโดยอาจให้ความเห็นเบ้ืองต้นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ผ่านการประเมินและรับรองโควตาสูงสุดของจ านวนแพทย์ 
       (๒)  ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ (๒) 

หมวด ๒ 
รับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจัดส่งแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้เข้าสู่โครงการเพิ่มพูนทักษะให้แก่สถาบันที่ปฏิบัติงาน  และให้สถาบันที่ปฏิบัติงานส่งแบบประเมินกลับ
ตามก าหนดเวลาท่ีส านักงานเลขาธิการแพทยสภาก าหนด 
 

  ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบผลการประเมินตามแบบในข้อ ๑๐ และ
พิจารณาสรุปผลผู้ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๖ (๕)  เสนอต่อเลขาธิการ
แพทยสภาเพื่อทราบ 
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  ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการแพทยสภารายงานสรุปผลผู้ผ่านการประเมินตาม ข้อ ๑๑   แจ้ง
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อทราบ 
 

  ข้อ ๑๓  ให้นายกแพทยสภาออกประกาศนียบัตรตามข้อบังคับแพทยสภาแก่ผู้ผ่านการ
ประเมิน 
 

หมวด ๓ 
การเงิน 

  ข้อ ๑๔  ให้แพทย์ผู้ขอร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
สมัครและการประเมินและการออกประกาศนียบัตรตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 

  ข้อ ๑๕  ให้สถาบันท่ีปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและ
การตรวจเย่ียมและครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย  เบ้ียเล้ียง  ค่าเดินทางด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) 

นายกแพทยสภา 
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วัตถุประสงค์โครงการแพทย์เพิม่พูนทักษะ 

 เนื่องจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่งเป็นสมาชิกได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ  
โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีของสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จึงมีความเห็นว่าน่าจะมี การ
จัดท ารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ โดยมีแพทยสภาเป็น
แกนกลางและได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดให้แพทย์ท่ีจบใหม่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะในขณะ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนปีท่ี 1 ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคท่ีมีแพทย์รุ่นพี่เป็นพี่เล้ียง และโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้อง
มีระบบการ ให้บริการ ท่ี เอื้ อ ต่อการ ให้ความรู้ แก่ แพทย์ ใ ช้ ทุน ไ ด้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีก าหนด  
การด าเนินการดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงกับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยหาก
โรงพยาบาลใดไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอาจจะไม่ได้รับแพทย์ใช้ทุนไปปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลท าให้
สถานบริการทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
เกิดการแข่งขันในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีการจัดสวัสดิการทางการแพทย์ต่างๆ ดีขึ้น 
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้เสนอ “รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ
ทางการแพทย์ของประเทศ” โดยจัดให้มีโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 ต่อคณะกรรมการ           
แพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งท่ี 9/2535 วันท่ี 10 กันยายน 2535 เพื่อพิจารณา  
แนวทางการด าเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์ 
2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และส่งเสริมการกระจายแพทย์ในส่วนภูมิภาค 
3. เห็นควรให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานใช้ทุน 1 ปี  ตามโครงการดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ 
    การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเทียบเท่า     
    ระดับปีท่ี 1 

คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วมีมติดังนี้ 
1. รับหลักการให้มีการจัดท าโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 เพื่อสนับสนุน  

“รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ”    
2. เห็นควรแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท ารูปแบบในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการทาง  
    การแพทย์ของประเทศ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
3. ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดของโครงการดังกล่าว โดยให้สามารถบังคับใช้ต้ังแต่  
    วันท่ี 1 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 
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การจัดตัง้โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ค าสั่งแพทยสภา 

 คณะกรรมการแพทยสภา  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2536 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 และในการ
ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งท่ี 5/2540 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2540 ให้เปล่ียนช่ือเป็น คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อด าเนินการจัดท ารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพของระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศ 

 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะจึงได้เริ่มด าเนินการโดยความสมัครใจและตามความพร้อมโรงพยาบาลท่ี
เป็นสถาบันปฏิบั ติงานในปี  2537 และด า เนินการอย่า ง เ ต็มรูปแบบต้ังแต่ปี  2538 เป็น ต้นมา  
ในปี 2553   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะได้
ปรับแก้ไขช่ือโครงการ  และรายละเอียดในสาระส าคัญของโครงการเพิ่มพูนทักษะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

โครงสร้าง 
แผนภูมิแสดงสายบังคับบัญชา / ก ากับดูแล / ประสานงานการด าเนินการ 

ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1  แพทยสภา 
(หน้า 8) 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
2  คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 

การเพิ่มพูนทักษะแพทยฯ์ 
(หน้า 8) 

 4  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
แพทย์ชดใช้ทุน 

(หน้า 14) 

โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
แพทย์ชดใช้ทุน 

 
 

3  คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ 

(หน้า 9) 
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1. แพทยสภา 
หน้าท่ีของแพทยสภาท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. 2525 หมวด 1 มาตรา 8 มี

ดังนี้  
1.1 รับรองหลักสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันการแพทย์ รวมท้ัง  

รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ท่ีท าการฝึกอบรม 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
- รับรองโรงพยาบาลท่ีใช้เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และรับรองศักยภาพสูงสุดใน  

การรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี 
1.2 ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 
- ออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. แพทย์หญิงประสบศรี   อึ้งถาวร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
9. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
11. ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
12. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
13. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
14. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
15. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
16. ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป อนุกรรมการ 
17. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  อนุกรรมการ 
18. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
     หรือผู้แทน 

อนุกรรมการ 

19. นายแพทย์ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์  อนุกรรมการ 
20. นายแพทย์จิตตินัดด์   หะวานนท์ อนุกรรมการ 
21. นายแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
22. นายแพทย์ณรงค์    ขันตีแก้ว อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางศศิพร  ภาสบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1. พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ) ประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะให้แก่แพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ โดยให้แพทย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในด้านเวชปฏิบัติท่ัวไปให้มากขึ้น 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ท่ีเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ 
3. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. พิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะพร้อมท้ังก าหนด

ศักยภาพสูงสุดท่ีสามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปปฏิบัติงาน 
5. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนทางวิชาการ 
6. ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   

สามารถด าเนินการเสนอรายนามคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะท้ัง  10 เครือข่าย เพื่อเสนอคณะกรรมการแพทยสภาแต่งต้ัง 
 

3. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 
 เครือข่ายที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ  พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดนครปฐม , จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี ,  
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    ศิริราชพยาบาล อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     อนุกรรมการและเลขานุการ 

    
 
 
 
 เครือข่ายที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว, 
จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ    
 
 
  
  
     
  

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือข่ายที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนครราชสีมา,  
จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี     
 
 
 
 
 
 
 เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดล าปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

 
  
 
 
 
 เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ  ในจังหวัดต่อไปนี้  จังหวัดเลย, 
จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวล าภู, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดยโสธร, 
จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอ านาจเจริญ, จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดกาฬสินธุ์ ,  
จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 เครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี,่ จังหวัดพังงา, จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล, 
จังหวัดตรัง, จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    โรงพยาบาลรามาธิบดี อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานอนุกรรมการ 
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 เครือข่ายที่ 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้ 
จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 เครือข่ายที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันปฏิบัติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบัติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 เครือข่ายที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบั ติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบั ติงานฯ ในจังหวัดต่อไปนี้  
จังหวัดก าแพงเพชร, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข        อนุกรรมการ 
4.  เจ้าหน้าท่ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 เครือข่ายที่ 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับผิดชอบตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบั ติงานฯ พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สถาบันปฏิบั ติงานฯ เฉพาะใ นสังกัด
กระทรวงกลาโหมในจังหวัดต่อไปนี้ จังหวัดนครปฐม , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครสวรรค์,  
จังหวัดชลบุรี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดล าปาง, จังหวัดพิษณุโลก,  
จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย 
1. การประเมินผล 
  มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และ

สามารถพัฒนาไปสู่ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันปฏิบัติงานฯ ต่อไปในอนาคต ท้ังนี้  
โดยพิจารณาจากการประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการโครงการฯ 
2. ประเมินการด าเนินโครงการฯ 
3. ประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

2.  การประเมินการบริหารจัดการโครงการฯ ประเมินด้านต่อไปนี้ 
1. กลไกควบคุมการบริหารจัดการ 
2. การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการฯ 
3. ความร่วมมือและประสานงานระหว่างแพทยสภาและสถาบันปฏิบัติงานฯ 
4. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3.  การประเมินการด าเนินโครงการฯ มีส่ิงท่ีต้องประเมินคือ 
1. กลไกควบคุมมาตรฐานโครงการฯ   
2. การด าเนินโครงการฯ  ตามวัตถุประสงค์ และคู่มือประกอบโครงการฯ 
3. การก าหนดประสบการณ์การฝึกทักษะให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ 
4. การก าหนดขอบข่ายส่ือการเรียนรู้ 
5. การก าหนดสวัสดิการขั้นต่ า 
6. การประเมินผล 

 

1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนภาควิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
    พระมงกุฎเกล้า  อีก 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

3.  ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารเรือ  
    กรมแพทย์ทหารอากาศ 

อนุกรรมการ 

4.  นายแพทย์สุวัฒน์  เลิศสุขประเสริฐ 
     (อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน 
      การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ) 

อนุกรรมการ 

5.  เจ้าหน้าท่ีจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4.  การประเมินโรงพยาบาลและสถาบันปฏิบัติงานฯ ประเมินด้านต่าง ๆ คือ 
1. คุณสมบัติความสมัครใจตลอดจนความพร้อมตามท่ีโครงการฯ  ก าหนดไว้ 
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
4. คุณภาพของเวชระเบียน 
5. เจตคติและความพร้อมของแพทย์พี่เล้ียง 
6. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ 
7. สวัสดิการ 
8. การประเมินผล 

 
5.  ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

1. ทราบวัตถุประสงค์ 
2. ประเมินความพึงพอใจ  และประเมินความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ประเมินทักษะด้านต่าง ๆ 

- Self – evaluation quality & quantity ของทักษะด้านต่าง ๆ 
- ประเมินจากแพทย์พี่เล้ียง 

4. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
 คณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีมีความประสงค์ขอรับแพทย์ชดใช้ทุน  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าหน่วยงานใดควรได้รับแพทย์ชดใช้
ทุนจ านวนเท่าใด และแจ้งนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ทุกสถาบันทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีความประสงค์
รับแพทย์ชดใช้ทุนและรับจ านวนเท่าใด เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ฯ เลือกหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจะไป
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เมื่อนักศึกษาแพทย์ช้ันปี
ท่ี 6 เลือกหน่วยงานฯ แล้วคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ จะส่งรายช่ือนักศึกษาแพทย์ฯ ไปยัง
หน่วยงานฯ ท่ีนักศึกษาแพทย์ฯ เลือก    หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนจะด าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 และแจ้งผลกลับไปยังคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เพื่อแจ้งให้
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ทราบผลการคัดเลือกและติดต่อประสานการเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และเข้า
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต่อไป 

 
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ปี พ.ศ.2556 

1. คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
6. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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9. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
10. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
- โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 
 

11. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13. ส านักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
14. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
16. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
17. กระทรวงกลาโหม (ภูมิภาค) 

- กองบัญชาการกองทัพไทย 
- กองทัพบก 
- กองทัพเรือ 
- กองทัพอากาศ 

18. สภากาชาดไทย 
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
- ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

19. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
20. โรงพยาบาลต ารวจ 
21. กรมราชทัณฑ์ 
22. กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) 

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค และปริมณฑล 

การด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ  ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน 
1. หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนท่ีมีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลท่ีแพทยสภารับรอง

เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
- โรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ทักษะจะประสานการด าเนินการตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ กับแพทยสภา เรื่องการ
ขออนุมัติรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ / การรับรองและการขอเพิ่มศักยภาพ
สูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ / การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

- ส าหรับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะยังโรงพยาบาลในสังกัดท่ี
ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นไปตามระบบของหน่วยงานต่างๆ   
โดยต้องไม่เกินศักยภาพสูงสุดท่ีแพทยสภารับรอง พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียดของการเข้า
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะให้แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 ทราบและยึดถือปฏิบัติ 
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2. หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนท่ีไม่มีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลท่ีแพทยสภา
รับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

- หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนท่ีไม่มีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑลท่ี 
แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ให้ประสานการจัดส่งแพทย์ไป
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ กับหน่วยงานต้นสังกัดอื่นท่ีมีโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและปริมณฑล
ท่ีแพทยสภารับรอง โดยต้องไม่เกินศักยภาพสูงสุดท่ีแพทยสภารับรอง  
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หลักสูตรประกาศนียบตัรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
 
เพื่อให้แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 ได้พัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานแล้วแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  

ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. สามารถประมวลความรู้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคท่ีพบบ่อยตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีทักษะดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีคุณภาพในลักษณะ

ของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป 
3. สามารถท าหัตถการที่จ าเป็น และพบบ่อยในเวชปฏิบัติท่ัวไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 
4. สามารถส่ือสารกับผู้ป่วย  ญาติ และผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถเขียนบันทึกทางการแพทย์ได้ 
6. มีจริยธรรมของวิชาชีพ 
7. สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1. สาขาอายุรศาสตร์      3  เดือน 

โดยควรจัดให้แพทย์ได้ปฏิบัติงานสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน 
2. สาขาศัลยศาสตร์ รวมกับ สาขาออร์โธปิดิกส์   3  เดือน 
3. สาขากุมารเวชศาสตร์      2  เดือน 
4. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา     2  เดือน 
5. วิชาเลือก       2  เดือน 
ท้ังนี้ต้องจัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดเดียวกันตลอด 1 ปี  ไม่ให้จัดส่งแพทย์ 

ไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลชุมชนก่อนใน 2 เดือนแรกของการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 
เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

โรงพยาบาลท่ีเคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  หรือโรงพยาบาลท่ีขอ
อนุมัติเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับรอง
โรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  และเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลใน
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี ดังนี้ 

1. คุณสมบัติส าหรับสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 เป็นโรงพยาบาลท่ีมีความมุ่งมั่น ต้ังใจอาสาสมัครเข้าเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โดยมีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ด้านบริการ 
1. เป็นโรงพยาบาลขนาดอย่างน้อย  120  เตียง  มีการแบ่งแผนกอย่างชัดเจน 
2. มีสาขาวิชาให้การปฏิบัติได้อย่างน้อย  5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์, สาขา  
 ศัลยศาสตร์, สาขาออร์โธปิดิกส์, สาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
3. มีแพทย์ประจ าอย่างน้อย  10 คน 
4. มีผู้ป่วยนอกโดยรวมอย่างน้อย 300 ราย/วัน 
5. มีระบบเวชระเบียนท่ีสามารถค้นได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ด้านวิชาการ 
1. มีห้องสมุดท่ีมีวารสารทางการแพทย์ครบทุกสาขาวิชาหลัก และมีต าราท่ีจ าเป็นในทุกสาขา 
2. มีหนังสือหัตถการฉุกเฉินและหัตถการที่พบบ่อยในห้องสมุดและห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
3. มีหนังสือทางวิชาการอื่นตามความเหมาะสม 
4. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  สามารถสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ 
5. สามารถติดต่อห้องสมุดทางการแพทย์เพื่อหาข้อมูลและความรู้ท่ีต้องการได้ 
 ภายในเวลา 1 สัปดาห ์

 ด้านสวัสดิการ 
1. มีห้องพักท่ีปลอดภัยพอเพียงกับจ านวนแพทย์ท่ีรับมาปฏิบัติงาน 

ด้านการเป็นที่ปรึกษา  (Supervision) 
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
2. มีแพทย์พี่เล้ียงชัดเจนในแต่ละสาขาวิชา 

2. คุณสมบัติของสาขาวิชา 

1. มีแพทย์ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  ดังนี้  อายุรกรรม 2 คน ศัลยกรรม 2 คน ออร์โธปิดิกส์ 1 คน   
    กุมารเวชกรรม 2 คน สูตินรี-เวชกรรม 2 คน และวิสัญญีแพทย์ 1 คน หรือมีแพทย์ปฏิบัติงาน 
    ในทุกสาขาท่ีกล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป   
หมายเหตุ   คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะตระหนกัถึงความส าคัญของการมีวิสัญญีแพทย์ในสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
จึงก าหนดให้มีวิสัญญีแพทย์  ให้ก าหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบวิสัญญี และแจ้งรายช่ือแพทย์ท่านนั้น 
เน้นให้มีการสอนทางด้านนี้ด้วย ถ้าไม่มีวิสัญญีแพทย์เลยให้ส่งไปปฏิบัติงานหาความรู้จากสถาบัน
ปฏิบัติงานฯ อื่น  
2. มีเตียงรับผู้ป่วยในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 30 เตียง และมีผู้ป่วยในท่ีเข้ารับการรักษาใหม่ปีละ 
 ไม่น้อยกว่า 200 ราย 
3. มีผู้ป่วยนอกมารับบริการอย่างน้อย  20 ราย/วัน ในสาขาอายุรศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์  
    สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
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ในกรณีที่โรงพยาบาลมีจ านวนแพทย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตาม

โครงการเพิ่มพูนทักษะ 

กิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
1. ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้น 
2. ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 
4. เข้ารับการอบรม และ/หรือ รับการแนะน าการบริหารจัดการส าหรับแพทย์ เช่น การท างานเป็นทีม  
 การเข้าสังคม การท างานร่วมกับชุมชน  จริยธรรม  นิติเวช การรับผิดทางกฎหมายของแพทย์เป็นต้น 
5. มีกิจกรรมวิชาการพื้นฐาน 

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

การก าหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

1. อยู่เวรไม่มากกว่า 15 วัน / เดือน   หรือตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
    เป็นผู้ก ากบัดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
2. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยใน 
3. ออกตรวจผู้ป่วยนอกพร้อมท้ังให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 
4. มีแพทย์ท่ีสมารถให้ค าปรึกษาขณะอยู่เวร 
5. มีแพทย์พี่เล้ียงควบคุมในการท าหัตถการครั้งแรก  ครั้งต่อๆ ไปอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์พี่เล้ียง    
6. มีการระบุแพทย์พี่เล้ียงท่ีจะให้ค าปรึกษาในการท างานอย่างชัดเจน 
7. มีการเขียน medical record ประกอบไปด้วย admission note ท่ีครอบคลุมแผนการรักษา 
    differential diagnosis, progress note ส้ันๆ  และมีความส าคัญครบถ้วน 

การติดตามประเมินผล 
1. มีเกณฑ์ในการประเมินผลชัดเจน 
2. แจ้งแก่ผู้ถูกประเมินทุกครั้ง หากไม่ผ่านการประเมิน 
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เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติทั่วไป หรือเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือเวชศาสตร์ชุมชน 

คุณสมบัติส าหรับโรงพยาบาลท่ีจะเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะด้านเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือเวชศาสตร์
ครอบครัว  หรือเวชศาสตร์ชุมชน  ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีได้รับ
การรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

1. เป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดต้ังแต่  30 เตียงขึ้นไป 
2. มี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ีปฏิบั ติงานให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข และ 
    มีแพทย์ปฏิบัติงานเป็นแพทย์พี่เล้ียง 
3. มีการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานรวมท้ังกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 
4. เป็นโรงพยาบาลท่ีมีระบบบริหารงานภายในท่ีดี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอย่าง 
    สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ และต าบลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีการประชุม 
 คณะกรรมการประสานงานอย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมให้การสนับสนุนการพัฒนาการบริการ 
    ทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ 
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สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
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ขั้นตอนการด าเนินการรับรองโรงพยาบาล 
เป็นสถาบันปฏบิัติงานเพ่ิมพูนทักษะประจ าปี 

 
โรงพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา  
ด าเนินการดังนี้ 

1. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่ง 
1.1 เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจ าปี              
1.3 แบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1.4 แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1.5 วิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

ไปยังโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ในเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี     (เนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเป็นต้นสังกัดส่งไปเรียนต่อ
จบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและกลับมาปฏิบัติงาน ซึ่งโรงพยาบาลจะทราบข้อมูลจ านวน
แพทย์ท่ีปฏิบัติงานจริง)     เพื่อให้โรงพยาบาลฯ กรอกข้อมูล และให้ส่งกลับคืนส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 

2. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในเครือข่ายท่ีรับผิดชอบดูแลในเดือนสิงหาคมของทุกปี คณะอนุกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือข่าย  จะด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลต่างๆ 
ประมาณเดือนสิงหาคม – ธันวาคม และสรุปผลการด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน
การเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ  เพื่อพิจารณาในเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

ข้อมูลท่ีโรงพยาบาลทุกแห่งส่งมานั้น หากพิจารณาข้อมูลเบ้ืองตนแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ใน ข้อ 1.1 
และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 
โรงพยาบาลแห่งนั้น     
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน า
ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพื่อรับทราบ และอนุมัติ  และเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อรับทราบและรับรองประมาณเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป  
และแจ้งเวียนหน่วยงานทุกแห่งเพื่อเตรียมด าเนินการจัดสรรแพทย์ไปปฏิบั ติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ในเดือนเมษายน 
4. ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของ
แพทยสภา พ.ศ.2549 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก าหนดให้โรงพยาบาลท่ีเคยได้รับการรับรองเป็น
สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา หากมีประสงค์ให้แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลัก
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต่อไป  ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันและการตรวจประเมิน
สถาบัน  สถาบันละ 1,000 บาท 

เพื่อความสะดวกขอให้โอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข  
เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรม
และสอบฯ   ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ซอย
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บ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา จะมี
หนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยาบาลของท่าน 

โรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรอง
เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ด าเนินการดังนี้ 

1. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่ง 
1.1 เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี              
1.3 แบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1.4 แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1.5 วิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ    

2. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา จะส่งจดหมายไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เพื่อพิจารณาว่า
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแห่งใดมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองเป็นสถาบันหลักในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในเบ้ืองต้น   ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี (เนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีแพทย์
เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเป็นต้นสังกัดส่งไปเรียนต่อ  จบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านและ
กลับมาปฏิบัติงาน ซึ่งโรงพยาบาลจะทราบข้อมูลจ านวนแพทย์ท่ีปฏิบัติงานจริง ) เมื่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงพยาบาลแห่งใดมีคุณสมบัติครบก็จะจัดส่งข้อมูลไปเพื่อ ให้
โรงพยาบาลฯ  กรอกข้อมูล  และให้ส่งกลับคืนส านักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
3. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบั ติง านเพิ่ มพู น ทักษะในเครือข่ าย ท่ีรั บ ผิดชอบดูแล ใน เ ดือนสิงหาคมของทุกปี 
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือข่าย จะด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมิน
โรงพยาบาลต่างๆ ประมาณ สิงหาคม - ธันวาคม และสรุปผลการด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพื่อพิจารณาในเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ของ 
ปีถัดไป 

ข้อมูลที่โรงพยาบาลทุกแห่งส่งมานั้น    หากพิจารณาข้อมูลเบื้องตนแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใน 
ข้อ 1.1 และ 1.2   คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเยี่ยม 
และประเมินฯ  โรงพยาบาลแห่งนั้น     
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จะน า
ผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพื่อรับทราบ และอนุมัติ   และเสนอต่อ
คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อรับทราบ และรับรองประมาณเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ของ 
ปีถัดไป และแจ้งเวียนหน่วยงานทุกแห่งเพื่อเตรียมด าเนินการจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะใน
เดือนเมษายน     
5. ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก   อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของ
แพทยสภา พ.ศ.2549 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ก าหนดให้โรงพยาบาลแห่งใหม่ท่ีมีความประสงค์
ขอให้แพทยสภารับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการรับรอง
สถาบันและการตรวจประเมินสถาบัน  สถาบันละ 5,000 บาท 

เพื่อความสะดวกขอให้โอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข  
เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  
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ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซอยบ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา  จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยาบาลของท่าน 

โรงพยาบาลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ 

หากมีความประสงค์ขอให้แพทยสภารับรองเป็นสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ มายังส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา พร้อมกรอกข้อมูลในแบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ  และแบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  
ส่งกลับคืนส านักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันท่ี 31กรกฎาคม  เพื่อด าเนินการเช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลท่ีเคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tmc.ot.th เข้าหัวข้อใหญ่ฝึกอบรมและสอบฯ เข้าหัวข้อย่อยโครงการ
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เลือกหัวข้อ 

1.1 หนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ    
1.2 เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1.3 เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี              
1.4 แบบประเมินตนเองส าหรับสถาบันหลักในการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
1.5 แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
1.6 วิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 
 เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับคืนส านักงานเลขาธิการแพทยสภาภายใน  
วันท่ี 31 กรกฎาคม  เพื่อด าเนินการเช่นเดียวกับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
กระทรวงสาธารณสุข ท่ียังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
และข้อ 5 

เพื่อความสะดวกขอให้โอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข  
เลขท่ีบัญชี  340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้ว ให้ส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร  
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซอยบ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา จะมีหนังสือตอบรับพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยาบาลของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tmc.ot.th/
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การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 

เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี  โดยอาศัยข้อมูลดังนี้ 
1. จ านวนแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลัก สัดส่วนแพทย์เฉพาะทาง 1 คน/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน 
   /1 รอบปี จ านวนเตียงผู้ป่วยเฉพาะทาง (ไม่รวมเตียงเสริม) ต่อจ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะในสาขาหลัก   
    คือ 15 เตียง/แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน ในกรณีท่ีการค านวณจ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะจากจ านวน  
    เตียงและจากจ านวนแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก แล้วได้จ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีควรจะมีแตกต่าง 
    กันไป  ให้ใช้ตัวเลขค่าท่ีต่ าท่ีสุดเป็นจ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีจะได้รับจัดสรร และสถาบัน 
    ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะควรจะได้รับการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะไม่ต่ ากว่า  8 คน 
 
2. ความสามารถของโรงพยาบาลในการรองรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้าน 

2.1 หอพัก  
2.2 สวัสดิการต่างๆ   

3. สามารถให้การเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
4. สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีมีจ านวนแพทย์หรือคนไข้ไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในบาง  
     กลุ่มงานต้องหาสถาบันสมทบในกลุ่มงานนั้น เพื่อจัดส่งแพทย์ไปปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ เพื่อให้แพทย์ 
     ได้ทักษะตามเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 
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การประเมินผลการปฏบิัตงิานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

การประเมินผลผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงานให้ครบทุกสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก

ตามความต้องการของแพทย์  หรือสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป  และต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะครบ
ตามท่ีแพทยสภาก าหนด ผลการปฏิบัติงานจะต้องถูกประเมินท้ังทางด้านทักษะและเจตคติ การประเมินผลควร
ประเมินทันทีเมื่อแพทย์ปฏิบัติงานครบในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินให้ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  “ผ่าน”  

      ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะจะต้องปฏิบัติงานครบทุกสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือก  
มีระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชารวมท้ังวิชาเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาท่ี
แพทยสภาก าหนดตาม และต้องได้รับคะแนนผลการประเมินด้านทักษะและเจตคติในทุกสาขาวิชา 
เท่ากับหรือมากกว่า 2/4 (คะแนนเต็ม 4) 

 เกณฑ์การประเมิน   “ไม่ผ่าน”  
ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80 หรือคะแนนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสาขาใดก็ตามได้ต่ ากว่า 2/4 (คะแนนเต็ม 4)   ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน
ผู้ท าการประเมินจะต้องแจ้งให้แพทย์ท่ีปฏิบัติงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีผู้ถูกประเมินมี
ปัญหาด้านทักษะและเจตคติซึ่งสามารถให้โอกาสแก้ไขปรับปรุง   ผู้ดูแลควรด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ตักเตือน 
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
3. หากด าเนินการตามข้อ  1  และ  2  แล้ว แพทย์ยังไม่ปรับปรุงตัวก็ให้ ประเมินลงใน 
    แบบประเมินท่ีแพทยสภาจัดส่งไปให้ โดยให้คะแนนน้อยกว่า 2/4 (คะแนนเต็ม 4)      
    ซึ่งถือว่า  “ไม่ผ่าน”  การประเมิน 

หากข้อผิดพลาดด้านเจตคติมีความผิดซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาท่ีผ่านมาให้ถือว่าการด าเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ได้ท าไปแล้วต้ังแต่สาขาแรก เช่น กรณีไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย   การอยู่เวร 
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  การติดต่อส่ือสาร  และการสร้างสัมพันธภาพ  หากยังมีข้อผิดพลาด
ซ้ าซ้อนกันอีกในสาขาท่ี 3 ให้ถือว่ามีการด าเนินการขั้นท่ี 1 และ 2 ได้ท าไปแล้วก่อนให้คะแนนประเมิน 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถ้าเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาใดไม่ครบตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีแพทยสภาก าหนดตามด้วยเหตุผล
อันสมควร   ได้แก่กรณีเจ็บป่วย  หรือประสบอุบัติเหตุ ให้แพทย์ผู้นั้นปฏิบัติงานเพิ่มเติมชดเชยส่วนขาดใน
สาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานไม่ครบต่อได้ทันทีตามความเหมาะสม   และความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ   
ในกรณีท่ีไม่ผ่านด้วยเหตุผลอันไม่สมควร   ได้แก่การละเลยหน้าท่ีการงาน  หรือการลาท่ีไม่ใช่ลาเจ็บป่วย  
แพทย์ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติงานในสาขานั้นใหม่ท้ังหมดหลังเสร็จส้ินวงรอบการปฏิบัติงานท้ังหมดในปีนั้น เป็น
ต้นไป    ตามความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ       โดยต้องปฏิบัติงานใหม่ให้ครบเต็มตามระยะเวลา
ในสาขาวิชานั้นๆ     
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หากมีการเปล่ียนสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะต้องเป็นสถาบันฯ ท่ีแพทยสภารับรองโดยไม่เกิน

ศักยภาพท่ีรับรอง 
ตารางข้ันตอนการรับรองสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

ขั้นตอน การด าเนนิการ เวลา 

1. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ส่งเอกสาร (สามารถ download www.tmc.or.th) 
ให้แก่ โรงพยาบาลท่ีประสงค์ขอรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

1. เกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
2. เกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  

ประจ าปี 
3. แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของ

แพทยสภา (เอกสารแนบ 1) 
4. แบบกรอกข้อมูลส าหรับการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูน

ทักษะ  (เอกสารแนบ 2) 
5. วิธีการค านวณศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  (เอกสารแนบ 3) 

กรกฎาคม 

2. โรงพยาบาลท่ีประสงค์ขอรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ท าการประเมิน
ตนเอง 

กรกฎาคม 

3. โรงพยาบาลท่ีประสงค์ขอรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ส่งเอกสารใน
ข้ันตอนท่ี 1 มาท่ีส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ให้ส่งหนังสือขออนุมัติให้รับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

2. โรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ท่ียังไม่เคย
ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ให้ส่งหนังสือขออนุมัติให้
รับรองโรงพยาบาลเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ภายใน 31 กรกฎาคม 

4. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่งข้อมูลของโรงพยาบาลไปยังคณะอนุกรรมการ
ตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 10 เครือข่าย  
ตามเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 
ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะจัดส่งข้อมูลของโรงพยาบาลไปยังหน่วยงานตน้สังกดั 
หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี     เพื่อพิจารณาก่อนว่ามีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ       ในกรณีที ่

1. โรงพยาบาลไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
2. โรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข 

ท่ียังไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 

สิงหาคม 

ขั้นตอน การด าเนนิการ เวลา 

5. คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะ
และแจ้งผลการประเมินเบื้องต้น สรุปผลการด าเนินการส่งเสนอคณะอนุกรรมการ

สิงหาคม - ธันวาคม 

http://www.tmc.or.th/
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ค่าธรรมเนียมรับรองและการตรวจสถาบัน  

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของ  
แพทยสภา พ.ศ. 2549 ก าหนดให้ (เอกสารแนบ 4) 

1. โรงพยาบาลท่ีเคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
    ในการรับรองสถาบันและการตรวจประเมินสถาบัน  จ านวน 1,000 บาท 
2. โรงพยาบาลไม่เคยได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
    ในการรับรองสถาบันและการตรวจประเมินสถาบัน  จ านวน 5,000 บาท 
 หมายเหตุ 

ให้โรงพยาบาลโอนเงินเข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรว ง
สาธารณสุข เลขท่ีบัญชี 340 2 01174 4 เมื่อโอนแล้วให้ส่งส าเนาการโอนเงินมายังคุณศศิพร ภาสบุตร
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ช้ัน 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซอยบ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา จะมีหนังสือตอบพร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งไปยังโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
หมายเหตุ 

หากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ได้พิจารณาในเบื้องต้นจากข้อมูล เห็นว่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับรองโรงพยาบาลฯ  และเกณฑ์พิจารณาศักยภาพ
ของโรงพยาบาลฯ   คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมฯ อาจไม่ด าเนินการตรวจเย่ียม 
และประเมินฯ โรงพยาบาลน้ัน 

6. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  รับทราบผลการประเมิน  ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารับรอง 
ก าหนดศักยภาพ  เสนอคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาเพื่อรับทราบ และอนุมัติ 
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภา  เพื่อรับทราบ และรับรอง 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 

7. คณะกรรมการแพทยสภา พิจารณา รับรอง และประกาศ มกราคม - กุมภาพันธ์ 

8. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา แจ้งผลการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ  และแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มกราคม - กุมภาพันธ ์

9. สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ส่งแบบกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือแพทย์ท่ีเข้าโครงการ
เพิ่มพูนทักษะ ท่ีส านักงานเลขาธิการแพทยสภา เมื่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงาน
แล้ว 

ทันทีหลังจาก 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

เข้าปฏิบัติงาน 
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เอกสารแนบ 1 

แบบประเมินตนเองเพื่อรับรองเป็นสถาบนัหลกัปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ช่ือโรงพยาบาล              จังหวัด       

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏิบัติ 

อย่างสมบูรณ์ 
มี / ปฏิบัติ 
บางส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

1. ความมุ่งมั่นต้ังใจ 
   อาสาสมัครเขา้เป็น   
   สถาบันปฏิบัติงาน 
   เพิ่มพูนทักษะ 

1.1  ผู้บริหารและแพทย์ในโรงพยาบาลแสดงความมุ่งมั่นและต้ังใจ 
      ที่จะเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 

   

1.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการฯ  ที่ชัดเจน     

1.3  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ท าหน้าท่ีในการดูแลแพทย์เพ่ิมพูน   
       ทักษะอย่างเหมาะสม 

   

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

   

      2.1.2   12 เดือน  ใน รพศ./รพท.    

2.2 มีการบริหารจัดการปฏิบัติงานฯ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด    

2.3 มีคู่มือปฏิบัติงานฯ  ส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
      ของโรงพยาบาล 

   

3. แพทย์พี่เลี้ยง 3.1 มีแพทย์พ่ีเลี้ยงอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละสาขา    

3.2  แพทย์พ่ีเลี้ยงให้การดูแล และให้ค าปรึกษาแก่แพทย์เพ่ิมพูน 
       ทักษะอย่างเหมาะสม 

   

4. การประเมินผล 4.1 มีการประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะเป็นระยะๆ  
      ช่วงก่อนครึง่แรก  และเมื่อปฏิบัติงานครบ            
       (formative evaluation) 

   

4.2 มีกลไกติดตามการพัฒนา  ปรับปรุงการท างานของแพทย์  
      เพ่ิมพูนทักษะ 

   

4.3 มีการแจ้งแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้ทราบผลการประเมิน 
      ทุกครัง้  โดยเฉพาะถ้าไม่ผ่านการประเมิน 

   

5. กิจกรรมพื้นฐาน 
   ในการปฏิบัติงาน 

5.1 ออกตรวจผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
      ของเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาน้ัน 

   

5.2 จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีตรวจไม่มากกว่า 20 ราย / 3 ชั่วโมง    

5.3 ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด / การท าหัตถการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 20 ของเวลาท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

   

5.4 จ านวนผู้ป่วยในที่ดูแลไม่มากกว่าครั้งละ 30 เตียง    

5.5 ชนิดของผู้ป่วยที่ดูแลมีความหลากหลาย    

5.6 แพทย์เพ่ิมพูนทักษะท าการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
      ที่อยู่ในความดูแลทุกราย (อย่างน้อย ร้อยละ 50) 

   

5.7 การอยู่เวรไม่มากกว่า 15 วัน / เดือน    

 
องค์ประกอบ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
มี / ปฏิบัติ 

อย่างสมบูรณ์ 
มี / ปฏิบัติ 
บางส่วน 

ไม่มี / 
ไม่ได้ปฏิบัติ 

6. กิจกรรมวิชาการ  6.1 มี Admission case conference อย่างน้อย  1 ครัง้/สัปดาห์     

6.2 มี Supervision ward round อย่างน้อย  1 ครัง้ / สัปดาห์    
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6.3 ได้เข้าฟัง Journal / Interesting case / Topic review /    
      Mortality Morbidity conference  อย่างน้อย 1 ครั้ง /    
      เดือน 

   

6.4 มีการ Review OPD card อย่างน้อย 1 ครั้ง / เดือน    

6.5 มีห้องสมุดที่มีต าราในสาขาหลักครบถ้วน และมีวารสาร 
      ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

   

6.6 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูล   
     ทางการแพทย์ 

   

6.7 มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการศึกษาต่อเน่ือง    

7. การบริการ 7.1 มีการแบ่งงานบริการเป็นสาขาวิชาหลักครบทัง้ 5 สาขา     
     และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน / แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 1 คน /  
     1  รอบการปฏิบัติงาน 

   

7.2 มีจ านวนผู้ป่วยนอกของแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย 
      20 ราย / วัน  

   

7.3 มีจ านวนเตียงในแต่ละสาขา 15 เตียง /   
      แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  1 คน 

   

7.4 มีระบบเวชระเบียนที่สามารถค้นได้ 24 ชั่วโมง    
8. สวัสดิการ 8.1 มีจ านวนที่พักเพียงพอและปลอดภัย    

8.2 มีกิจกรรมนันทนการ    
9. ระบบและกลไก  
   การประกัน 
   คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ    
9.2 มีการเตรียมการเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพจาก   
      คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมฯ   ของแพทยสภา 

   

9.2 แพทย์เพ่ิมพูนทักษะมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ    

 

จ านวนแพทย์เพิ่มพนูทกัษะที่เหมาะสมส าหรับโรงพยาบาลของท่านคอื       คน 
 
ผูก้รอกข้อมูลคือ      ต าแหนง่                 
โรงพยาบาล     จังหวัด        
 

วันที่                    
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เอกสารแนบ 2 

แบบกรอกข้อมูลส าหรบัการพิจารณาศักยภาพสูงสดุในการรับแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ 
ข้อมูลส าหรบัการพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ป ี2557 

ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด                   

 คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  จะด าเนินการตรวจเยี่ยม
และประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลทุกแห่งท่ีเคยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และท่ีขออนุมัติให้รับรองแห่งใหม่  โดยจะพิจารณาจากจ านวนแพทย์เฉพาะทาง 
จ านวนเตียงผู้ป่วย จ านวน  ผู้ป่วยแต่ละสาขา  กิจกรรมทางวิชาการ  ความพร้อมและความต้องการใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลท่ีรับแพทย์เข้าปฏิบัติงาน 
 จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลท่ีต้องการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2557 กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนเตียง / จ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / จ านวนผู้ป่วยนอก 

สาขา 
จ านวน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนเตียง 

จ านวน 
ผู้ป่วยนอก / วัน 

อายุรศาสตร์    

ศัลยศาสตร์    

ออร์โธปิดิกส์    

กุมารเวชศาสตร์    

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา    

วิสัญญีแพทย์    

เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 
เวชศาสตร์ครอบครัว* 

   

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    

    
*  ในกรณีที่ได้รับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 สาขา ให้ใส่ขอ้มูลสาขาหลักเท่าน้ัน 
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2. ความพร้อมของโรงพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์เม่ือพิจารณาจาก 
- กิจกรรมทางวิชาการ 

           
            

- หอพักและสวัสดิการ 

           
            

- กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

           
            

- การก ากับดูแล และอื่น ๆ 

           
            

3. จ านวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลของท่านต้องการรับใน ปี 2557  ตามสภาพความพร้อม                      
จ านวน     คน 

4. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
                 
                 
                 
                 
 
ทั้งนี้ขอให้ตอบกลับมาภายใน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
จะถือว่าโรงพยาบาลของท่านไม่ประสงค์ท่ีจะรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะในปี 2557 

 ส านักงานฯ จะส่งข้อมูลนี้ไปยังคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ 10 เครือข่าย เพื่อ
ออกตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2556 และน าข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ ในเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
และน าเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อรับรองในเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2557 และแจ้งให้
โรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองฯ ทราบ  เพื่อเตรียมด าเนินการจัดสรรแพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในเดือน
เมษายน 2557 ต่อไป 
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เอกสารแนบ 3 

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

ศัลยศาสตร์   2  คน จ านวนเตียงผู้ป่วย 100  เตียง 
ออร์โธปิดิกส ์ 2  คน จ านวนเตียงผู้ป่วย 45  เตียง 
กุมารเวชศาสตร์  4  คน จ านวนเตียงผู้ป่วย 77  เตียง 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 5  คน จ านวนเตียงผู้ป่วย 42  เตียง 

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

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

2. ค านวณตามจ านวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา  1 คน /  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน  /  รอบ 
  อายุรศาสตร์  มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 3 เดือน ใน 1 ปี   
 หมุนเวียนได้ 4 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ    5 คน  x  4  รอบ  ฉะนั้นในสาขานี้ 
 รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   20 คน 
  ศัลยศาสตร์   มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  2 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ    2 คน  x  6 รอบ   ฉะนั้นในสาขานี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  12 คน 
  ออร์โธปิดิกส์ มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  2 คน หมุนเวียนปฏิบัติงาน 1 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้ 12 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ    2 คน  x  12 รอบ  ฉะนั้นในสาขานี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 

 
  กุมารเวชศาสตร์  มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  4 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ปี  
 หมุนเวียนได้  6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ    4 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสาขานี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 24 คน 
  มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  5 คน  หมุนเวียนปฏิบัติงาน 2 เดือน ใน 1 ปี   
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 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 หมุนเวียนได้ 6 รอบ 
 แพทย์ผู้เช่ียวชาญ    5 คน  x  6 รอบ    ฉะนั้นในสาขานี้ 
 จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  30 คน   

คิดจากจ านวนแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่ได้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะน้อยที่สุด (สาขาศัลยศาสตร์)   
จะได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 คน 

ในการพิจารณาศักยภาพสูงสุดตามจ านวนเตียงโรงพยาบาล ก.  รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 21 คน 
แต่ถ้าพิจารณาตามจ านวนแพทย์ผู้เช่ียวชาญ โดยคิดจากจ านวนแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขา ท่ีได้รับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะน้อยท่ีสุด (สาขาศัลยศาสตร์) รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 12 คน เพื่อการหมุนเวียนแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะในแต่ละสาขาแพทย์พี่เล้ียงสามารถดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 1/1 ซึ่งโรงพยาบาล ก. แจ้งความ
ประสงค์ในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 12 ต าแหน่ง 

ดังนั้น ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการพิจารณาตามจ านวนเตียง จ านวนแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  ท่ีพัก 
สวัสดิการ  ความต้องการรับแพทย์ท่ีแจ้งมา  และความพร้อมในด้านต่างๆ  ตามเกณฑ์ฯ โรงพยาบาล ก. ได้รับ
การรับรองศักยภาพสูงสุดท่ีสามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คือ 12 ต าแหน่ง 

แนวทางการพิจารณาตาม “หลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพ” ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทกัษะ 
(ท้ังการพิจารณาศักยภาพประจ าปี และการพิจารณาศักยภาพของโรงพยาบาลท่ีขอรับรองเป็นสถาบัน 
 ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ) 
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สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  
ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันใน 2 ประเด็น 

1. จ านวนแพทยป์ระจ าที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะสาขา 

2. จ านวนเตียงเฉพาะทาง  
(ไม่รวมเตียงเสริม) 

แพทย์เฉพาะทาง 1 คน/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน/1 รอบป ี

จ านวนเตียงเฉพาะทาง 15 เตียง/ 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 คน 

ศักยภาพ  X = จ านวนแพทย์เพิ่มพูน
         ทักษะในสาขาที่น้อย
         ที่สุด 

ศักยภาพY =  ผลรวมของจ านวน 
        แพทย์เพิ่มพนูทักษะ
        ทุกสาขา 

ศักยภาพที่สถาบันฯ สามารถรับแพทย์เพิ่มพูนทกัษะ 
คือ ค่าน้อยของ X หรือ Y 

คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พิจารณาศักยภาพ
ของสถาบันฯ ประกอบความต้องการจ านวนแพทย์เพิ่มพูน

ทักษะที่สถาบันฯ เสนอ ทั้งนี้ต้องไม่เกินศักยภาพโรงพยาบาล 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ พิจารณาเสนอแพทยสภาต่อไป 
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เอกสารแนบ 4 

 
 

ข้อบังคับแพทยสภา วา่ด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
อัตราค่าธรรมเนียม คา่บ ารุงของแพทยสภา  

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

 ด้วยเห็นเป็นการสมควรในการปรับปรุง  ค่าจดทะเบียนสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงต่างๆ 
ของแพทยสภาให้สอดคล้องต่อพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแพทยสภา   อาศัยความตามมาตรา 21 (3) และ
ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม คณะกรมการ
แพทยสภาจึงออกข้อบังคับ ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ของแพทยสภา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549” 
 ข้อ  2. ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบ ารุงอื่นๆ พ.ศ. 2541  
 ข้อ  3.  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือประกาศใดของแพทยสภา ท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  
 ข้อ  4.  ให้ข้อบงัคับนี้มีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ  5.  ให้แพทยสภาก าหนดอัตราจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าบ ารุงตาม
รายการในบัญชีแนบท้าย 
 ข้อ  6.  ให้กรรมการแพทยสภามีอ านาจในการเปล่ียนแปลงอัตราจดทะเบียนสมาชิก  อัตรา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าบ ารุงตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยวิธีการลงมติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2549 

(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) 
นายกแพทยสภา 

 
 
 
 



81 
 

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบ ารุงของแพทยสภา พ.ศ. 2549 
------------------------------------------------------------------------ 

1. หมวดการด าเนินการเกี่ยวกับสมาชิก 
1.1 ค่าสมัครสมาชิก      4,000 บาท/คน 
1.2 ค่าบัตรสมาชิก      200 บาท/บัตร  

2. หมวดการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2.1  ค่าสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตฯ ส าหรับผู้จบการศึกษา 

                ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชนและต่างประเทศ ขั้นตอนละ  5,000 บาท/คน 
      2.2  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ ฉบับละ     500 บาท/ฉบับ 

2.3  ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตฯช่ัวคราวแก่ชาวต่างประเทศ  
          ท่ีเข้ามาประกอบวิชาชีพเวชกรรม                      ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ 1 ครั้ง 

 ** ให้คณะกรรมการแพทยสภา พิจารณาอัตราตามความเหมาะสม 
3. หมวดการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ สาขาต่อยอดและการออกประกาศนียบัตร

ต่างๆ   
      3.1  ค่าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน    300 บาท/คน 
      3.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯวุฒิบัตรฯ   2,000 บาท/คน  
               (เฉพาะส่วนของแพทยสภา)                     
      3.3  ค่าหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ       300 บาท/ฉบับ 
      3.4  ประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา 300 บาท/ฉบับ 

4. หมวดการด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร 
      4.1  ค่าธรรมเนียมการพิจารณาออกใบรับรองหลักสูตร   10,000 บาท/คน   
                ส าหรับผู้จบการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ 
      4.2  ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาออกใบรับรองหลักสูตรในกรณีสถาบันในประเทศ (ในครั้งแรก) 
  4.2.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์   หลักสูตรละ   30,000 บาท 

4.2.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และ    
        หลักสูตรต่อยอดของแต่ละสาขา หลักสูตรละ  30,000 บาท 

4.3  ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) 
4.3.1  หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรละ   5,000 บาท 
4.3.2  หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และหลักสูตร 

                           ต่อยอดของแต่ละสาขา  หลักสูตรละ   3,000 บาท 
5. หมวดการด าเนินการในเรื่องการรับรองมาตรฐานสถาบันที่ใช้ในการฝึกอบรม 

     ในครั้งแรกที่ขออนุมัติ (ไม่รวมถึงค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง) 
       5.1  ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรละ   100,000 บาท  

  5.2  ตามหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสาขาต่อยอด 
                แต่ละสาขา หลักสูตรละ     10,000 บาท  
       5.3  ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะสถาบันละ    5,000 บาท 

6. หมวดการด าเนินการในเรื่องการประเมินเพื่อประกันคุณภาพ การศึกษา 
       (ไม่รวมค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง) 
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      6.1  ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์ สถาบันละ    10,000 บาท/ปี 
6.2  ตามหลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ และสาขาต่อยอด 

                แต่ละสาขา หลักสูตรละ / สถาบันละ      3,000 บาท/ครั้ง    
      6.3  ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ สถาบันละ   1,000 บาท/ครั้ง 

7. ค่าธรรมเนียมการให้ค าปรึกษากรณีลงโฆษณาสถานพยาบาล  1,000 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมสัมมนาของสถาบัน/ราชวิทยาลัยท่ีจัดต้ัง  

ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมไม่น้อยกว่า 1% ของรายได้สุทธิ  
9. ค่าธรรมเนียมแพทยสภาในการขอข้อมูลสมาชิก 

     9.1  ภาครัฐ       1.50 บาท/ช่ือ  
      9.2  ภาคเอกชน       2.00 บาท/ช่ือ  

10. ค่าบ ารุงแพทยสภาในการใช้บริการ 
       10.1  ค่าใบแปลต่างๆ      500 บาท/ฉบับ  
 10.2  ค่าหนังสือรับรองส าหรับแพทย์    
           10.2.1  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  200 บาท/ฉบับ          
  10.2.2  หนังสือรับรองอนุมัติและวุฒิบัตร     500 บาท/ฉบับ  
           10.2.3  ค่าหนังสือรับรองส าหรับประชาชน    200 บาท/ฉบับ 
 10.3  ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทน (หนังสือส าคัญ)    
          10.3.1  ใบแทนใบอนุญาตฯ     100 บาท/ฉบับ 
  10.3.2 ใบแทนการเป็นสมาชิก     500 บาท/ฉบับ 
          10.3.3  ใบแทนหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตรฯ  สาขาต่างๆ  1,000 บาท/ฉบับ 

 
…………………………………………………………………. 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ 
ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



84 
 

แนวทางการประเมินผลการปฏบิัตงิานของแพทย์ 
ตามโครงการแพทยเ์พิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะในสาขาต่างๆ ท่ีแพทย์ผ่านการ 
    ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการปฏิบัติงานของแพทย์ 
 เพิ่มพูนทักษะ 

ค าอธิบาย 
1. แบบประเมินผลนี้เป็นแบบวัดผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีผ่านการ 

ปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มงานหรือแต่ละภาควิชาในสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีแพทยสภา 
รับรอง 

2. การประเมิน  ให้ประเมินโดยกลุ่มแพทย์พี่เล้ียง  หรือแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ  ท่ีมีหน้าท่ีดูแลแพทย์  
ท่ีเข้าโครงการฯปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ   ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  

3. แบบ พท 3/1.1 ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีขึ้นปฏิบัติงานในช่วงก่อนครึ่งแรกของการปฏิบัติงานของ 
แพทย์ในกลุ่มงานนั้นๆ  ควรน าผลท่ีได้จาก พท 3/1.1  ไปช่วยพัฒนาและปรับปรุงแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   
ในช่วงเวลาปฏิบัติงานท่ีเหลือ 
แบบ พท 3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีขึ้นปฏิบัติงานครบในแต่ละกลุ่มงานนั้นๆ  และให้ 
รวบรวมแบบประเมินดังกล่าว  ส่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือประธานโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ของหน่วยงานท่ีเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  เพื่อน าข้อมูลกรอกลงใน  สรุปผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา พท 3/2.1 และ พท.3/2.2   
โดยจะใช้สรุปผลการประเมินฯ  พท 3/2.1  และ  พท 3/2.2  เป็นหลักฐานประวัติในการปฏิบัติงาน 
และใช้อ้างอิงในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  กรุณาส่งฉบับจริงให้แพทยสภา   
และโปรดเก็บส าเนาไว้ท่ีหน่วยงานของท่านให้ครบทุกสาขาวิชาท่ีแพทย์ผ่าน       เพื่อเป็นหลักฐาน
ของแพทย์แต่ละบุคคล   โดยขอให้เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  จึงท าลายได้ 

4. เกณฑ์การประเมิน  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้ครบทุกสาขาวิชา/กลุ่มงาน 
ในสาขาหลัก รวมท้ังวิชาเลือก (elective)  โดยรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 ของแต่ละสาขาวิชา / กลุ่มงานในสาขาหลัก  รวมท้ังวิชาเลือก (elective)  
และผลการประเมินได้ต้ังแต่ระดับ   “ผ่าน”   ในทุกหัวข้อ 

5. ผู้ท่ีได้รับการประเมินว่า  ไม่ผ่าน  เป็นได้ 2 กรณี 
5.1 ปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ข้อ 4 
5.2 ปฏิบัติงานครบร้อยละ 80 แต่ได้รับการประเมินว่า ไม่ผ่าน ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในแต่ละ
สาขาวิชา/กลุ่มงานในสาขาหลัก รวมท้ังวิชาเลือก (elective)  ซึ่งในกรณีท่ีให้การประเมินว่า “ไม่ผ่าน” 
กรุณาแนบรายละเอียดมาด้วยทุกครั้ง  ส าหรับเป็นแนวทางให้ผู้ถูกประเมินปรับปรุงแก้ไข 

 ท้ัง 2 กรณี  แพทยสภาจะยังไม่ออกประกาศนียบัตรฯ ให้  และให้แพทย์ผู้ไม่ผ่านการประเมินปฏิบัติ 
 ตามแนวทางดังนี้ 
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1. ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80 ด้วยเหตุผลอันสมควร ได้แก่กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้ 
 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมชดเชยส่วนขาดในสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานไม่ครบต่อได้ทันทีตามความเหมาะสม 
 และความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  
2. ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบร้อยละ 80  ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร  ได้แก่การละเลยหน้าท่ีการงาน  หรือ 
 การลาท่ีไม่ใช่ลาเจ็บป่วย   จะต้องปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้นใหม่ท้ังหมดหลังเสร็จส้ินวงรอบการ 
 ปฏิบัติงานท้ังหมดในปีนั้นเป็นต้นไปตามความเห็นชอบของแพทย์ผู้รับผิดชอบ  โดยต้องปฏิบัติงาน 
 ใหม่ให้ครบเต็มตามระยะเวลาในสาขาวิชานั้นๆ    

     เมือ่ได้รับการประเมินว่าผ่านแล้ว แพทยสภาจึงจะออกประกาศนียบัตรฯ ให้      
6. หัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้แทนจะต้องแจ้งผลการประเมินต่อผู้ปฏิบัติงานตัวต่อตัว 

หมายเหตุ   พท3/1.1 ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีขึ้นปฏิบัติงานในช่วงก่อนครึ่งแรกของการปฏิบัติงาน
                  ของแพทย์ในกลุ่มงานนั้นๆ 

     พท3/1.2  ใช้ประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะเมื่อปฏิบัติงานครบในกลุ่มงานนั้นๆ     
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การประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพนูทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พิจารณาร่วมกัน หลกัการของแพทย์เพิ่มพูนทกัษะ 
และบันทกึการปฏบิตัิงานของแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ 

สาขาประเมินผลการปฏบิัตงิาน เม่ือปฏบิตัิงาน
ในสาขาไปครึ่งระยะเวลาตามแบบพท. 3/1.1 

ติดตามการปฏบิัติงาน 

เม่ือครบก าหนดเวลาตามเกณฑ์ให้สาขา
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแบบพท. 3/1.2 

เม่ือแพทยป์ฏิบตัิงานครบทกุสาขาตามเกณฑ์
(รวม 12 เดือน) สถาบันฯ สรปุผลการประเมิน
ลงในแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 

  

ส่งแบบพท. 3/2.1 และแบบพท. 3/2.2 
กลับส านักงานเลขาธกิารแพทยสภา 
(ส่งฉบับจริง ส าเนาเก็บที่สถาบันฯ) 

แพทยสภาตรวจสอบ แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสนบัสนนุฯ เพือ่พิจารณาเสนอ 

กรรมการแพทยสภา พิจารณาประกาศ ต่อไป 

หากแพทยป์ฏิบตัิงานไม่ครบ  
12 เดือน (ลาออกจากโครงการฯ
หรือเปลี่ยนสถาบันฝกึปฏิบตัิงาน) 
ให้สถาบันฯสรุปผลการปฏิบตัิงาน 

สถาบันฯแจ้งผลการประเมินให้
แพทยล์งนามรบัทราบ 
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หัวข้อประเมิน และเกณฑ์การให้คะแนน 
 แต่ละหัวข้อท่ีประเมิน มีค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 1.1  พฤตินิสัยในการท างาน และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เช่น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อผู้ป่วย
 และงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถท างานเป็นทีม พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการ
 ท างาน สามารถวางแผน จัดระบบงาน รู้ขีดจ ากัดความสามารถของตนเอง ยอมรับข้อผิดพลาดของ
 ตนเอง 
 1.2  รับผิดชอบในการให้ความจริงแก่ผู้ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ป่วย 
 1.3  แสดงเจตคติท่ีดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม 
 1.4  มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 1.5  ซื่อสัตย์สุจริต 

 ไม่ผ่าน   (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไม่มีความซื่อสัตย์, 
     หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
 ผ่าน (2 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 
 ดี (3 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดี 
 ดีมาก (4 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดีมาก 

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
 2.1  ตระหนักถึงปัจจัยท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อส่ือสาร 
 2.2  สามารถใช้ภาษาท่าทาง (non-verbal communication)  
 2.3  มีทักษะในการฟัง รับฟังปัญหาของผู้ป่วย 
 2.4  ใช้ศัพท์ และภาษาพูดท่ีผู้ป่วยเข้าใจได้ 
 2.5  มีทักษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย 
 2.6  สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา 
 2.7  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือในการรักษา 
 2.8  บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ เขียนใบรับรองแพทย์ ใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 สมบูรณ์ 
 2.9  น าเสนอรายงานทางการแพทย์ และอภิปรายในท่ีประชุมได้ 
 2.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  มีปัญหาในการส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหา 
     ร้องเรียน, ไม่บันทึกเวชระเบียน, มีปัญหาในการเขียนใบรับรอง
     แพทย,์ ใบส่งต่อผู้ป่วย 
 ผ่าน (2 คะแนน)          ไม่มีปัญหาในการส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน , มีการบันทึก 
     เวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, ใบส่งต่อผู้ป่วย   
 ดี (3 คะแนน)           ส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน , 
      เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
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 ดีมาก (4 คะแนน)          ส่ือสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานไ ด้ดีมากจนได้รับค าชมเชย 
     หลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และ 
     ใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างดีมาก 

3. ความรู้พื้นฐาน  
3.1  มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย งานสาธารณสุขมูลฐาน  

เวชศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักการด้านระบาดวิทยา หลักการบริหารงานท่ัวไป หลัก
กฎหมายท่ัวไป และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)           มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ดูแล
     รักษาผู้ป่วย  
 ผ่าน (2 คะแนน)           มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน
     การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 ดี (3 คะแนน)        มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน
     การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ในระบบบริการ 
     สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดีมาก (4 คะแนน)        มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ใน 
     การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก มีความรู้ในระบบบริการ
     สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ดี 

4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
- มีความสามารถในการ 
- สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วย 
- ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นย า 
- รวบรวมข้อมูลจากประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อน ามาต้ังสมมุติฐาน 
- วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย 
- เลือกใช้การตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษท่ีเหมาะสม 
- น าความรู้ทางทฤษฎี และหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัย 
- ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
- บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง 
- ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม (holistic approach) 
- ปรึกษาหารือผู้มีความรู้ความช านาญ หรือส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
 ไม่ผ่าน (1 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบั ติการและแปลผลไม่ ถู ก ต้อง  หรื อ 
    ไม่เหมาะสม 

  ผ่าน (2 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้   
  ดี (3 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
  ดีมาก (4 คะแนน) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
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 4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  
  ไม่ผ่าน (1 คะแนน)       ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยและให้การดูแลรักษาโรคท่ีพบบ่อยได้ 
  ผ่าน  (2 คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยและผู้ป่วยในโรคสามัญท่ีพบบ่อยได้ 
  ดี (3 คะแนน)      สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยรักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน
     ได้อย่างเหมาะสม 
  ดีมาก (4 คะแนน)       สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     วิเคราะห์ วินิจฉัยรักษาและให้ค าปรึกษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน
     และฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 

5. ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น  
          (Technical and procedural skills) 
  มีความสามารถในการท าหัตถการและใช้เครื่องมือต่างๆ  ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
 โดยรู้ข้อบ่งช้ีในการตรวจ สามารถท าได้ด้วยตนเองและแปลผลได้อย่างถูกต้อง 

 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)    ไม่สามารถท าหัตถการตามท่ีแพทยสภาก าหนดได้ แม้จะอยู่ภายใต้ 
    ค าแนะน าของแพทย์พี่เล้ียง 
 ผ่าน (2 คะแนน)     สามารถรู้ข้อบ่งช้ี และท าหัตถการตามท่ีแพทยสภาก าหนดได้  
 ดี (3 คะแนน)     สามารถรู้ข้อบ่งช้ี และท าหัตถการตามท่ีแพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหา
    แทรกซ้อน 
 ดีมาก (4 คะแนน)     สามารถรู้ข้อบ่งช้ี และท าหัตถการตามท่ีแพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหา
    แทรกซ้อนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจอย่างสม่ าเสมอ  

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6.1  มีนิสัยใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6.2  แสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 
 6.3  มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 6.4  ติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
 6.5  ตระหนักถึงความส าคัญของชีวเวชศาสตร์ ระบาดวิทยาคลินิก evidence-based medicine 
 6.6  มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)       ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย  
 ผ่าน (2 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้พอควรเข้าร่วมประชุมวิชาการ และหาความรู้เพิ่มเติม
     อย่างสม่ าเสมอพอควร 
 ดี (3 คะแนน)        สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
     สม่ าเสมอดี 
 ดีมาก    (4 คะแนน)           สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหา
     ความรู้ เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ 
     อย่างดีมาก 
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เอกสารแนบ 5 

หัตถการของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

สาขา 
หัตถการทีต่้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการทีต่้องเคยเหน็หรอืเคยช่วย หัตถการทีต่้องท าภายใตค้ าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
อายุรศาสตร ์ 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 /  
ออร์โธปดิิกส ์

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 

สาขา 
หัตถการทีต่้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการทีต่้องเคยเหน็หรอืเคยช่วย หัตถการทีต่้องท าภายใตค้ าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
ศัลยศาสตร์ /  4. appendectomy 47.09   4. close reduction of simple 79.00 
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ออร์โธปดิิกส ์ fractures 
 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 

    

สูติศาสตร-์ 
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   

สาขา 
หัตถการทีต่้องท าไดด้้วยตัวเอง หัตถการทีต่้องเคยเหน็หรอืเคยช่วย หัตถการทีต่้องท าภายใตค้ าแนะน า 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
หัตถการ 

รหัส 
ICD-9CM 

หัตถการ 
รหัส 

ICD-9CM 
สูติศาสตร-์ 
นรีเวชวิทยา 

  6. marsupialization of Bartholin  
cyst 

71.23   

   7. conization of uterine cervix 67.20   
   8. salpingectomy and  

oophorectomy 
65.61   
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   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 
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เอกสารแนบ 6  
 

 

 
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 
ช่ือ/นพ/พญ....................................................................นามสกุล................................................................... 
 
สถานบันที่จบการศึกษา................................................................................................................................... 
 
แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาล...................................................................ประจ าปี................................... 
 
เริ่มปฏิบัติงานเพิ่มทักษะวันท่ี.......................................................................................................................... 
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กิจกรรมวันวิชาการ 
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หัตถการท่ีท าได้ด้วยตนเอง  (ระดับท่ี 2) 
ระดับท่ี 2 หมายถึง หัตถการท่ีมีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน มีความส าคัญต่อการรักษาผู้ป่วย 

เมื่อจบแพทยศาสตร์บัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกต้อง 
ตรวจและประเมิน ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม สามารถท าภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง และ
เมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักทะษะแล้ว สามารถท าได้ด้วยตัวเอง วินัจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้ 
ให้ท าเครื่องหมาย  หรือ    หรือลงวันท่ีปฏิบัติในช่องครั้งท่ีท าหัตถการ 

ชื่อหัตถการในระดับท่ี 2 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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                   
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ชื่อหัตถการในระดับท่ี 2 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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ชื่อหัตถการในระดับท่ี 2 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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หัตถการท่ีท าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดับท่ี 3) 
ระดับท่ี 3 หมายถึงหัตการท่ีมีความซับซ้อน และอาจท าในกรณีท่ีจ าเป็น เมื่อจบแพทยศาสตร์บัณฑิต 

สามารถอธิบายขั้นตอนการกะรท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิด ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขท่ี
เหมาะสม ได้ถูกต้อง เคยช่วยท า และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะ สามารถท าได้ภายใต้การแนะน า วินิจฉัย ดูแล
บ าบัดภาวะแทรกซ้อนภายใต้การแนะน าได้ถูกต้อง 

ชื่อหัตถการในระดับท่ี 3 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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ชื่อหัตถการในระดับท่ี 3 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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ชื่อหัตถการในระดับท่ี 3 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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ชื่อหัตถการในระดับท่ี 3 
ท าได้ด้วยตนเอง  
(คร้ังท่ี) ระดับ 2 

ท าได้ภายใต้ค าแนะน า 
(คร้ังท่ี)ระดับ 3 

เคยเห็นเคยช่วย  
(คร้ังท่ี) ระดับ 4 

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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หัตถการท่ีท าได้ภายใต้ค าแนะน า  (ระดับท่ี 4) 
ระดับท่ี 4 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 

เมื่อจบแพทยศาสตร์บัณฑิต สามารถอธิบายขั้นการกระท า ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิด ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม 
สภาพและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม ได้ถกต้อง สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมื่อผ่านการ
เพิ่มพูนทักษะ เคยเห็นหรือเคยช่วย 

ชื่อหัตถการในระดับท่ี 4 
ท าได้ด้วยตนเอง  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 2 
ท าได้ภายใต้ค าแนะน า (คร้ังท่ี)

ระดับ 3 
เคยเห็นเคยช่วย  (คร้ังท่ี) 

ระดับ 4 

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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เอกสารแนบ 7 
พท. 3/1.1  

(ใช้ประเมินช่วงก่อนคร่ึงแรก) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ชื่อ)    (สกุล)      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา     
ปีที่ส าเร็จการศึกษา    ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล        จังหวัด         
ก าหนดการปฏิบัติงาน        เดือน ต้ังแต่           /         /         วัน/ เดือน/ ปี) ถึง        /         /         (วัน/ เดือน/ ปี) 
กลุ่มงาน   อายุรกรรม  ศัลยกรรม  ออร์โธปิดิกส์  กุมารเวชกรรม         สูติ-นรีเวชกรรม 
  โรงพยาบาลชุมชน (ชื่อ)     ขนาด                เตียง     วิชาเลือก    
ระยะเวลาปฏิบัติงาน         เดือน ต้ังแต่           /         /         วัน/ เดือน/ ปี) ถึง        /         /         (วัน/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย                     วัน     ลากิจ                     วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา                     วัน     
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงร้อยละ                                 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง         ครั้ง 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(4 คะแนน) 
ดี 

(3 คะแนน) 
ผ่าน 

(2 คะแนน) 
ไม่ผ่าน 

(1 คะแนน) 
 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ     
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ     
3.  ความรู้พ้ืนฐาน     
4.  ทักษะทางคลินิก     
     4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 
     4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
            และให้การดูแลรักษา 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้อง 
     ปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
    (Continuous professional development)   

 

 
 

 
 

 
 

 

ข้อควรปรับปรุง            
             
  

ลงชื่อ    ผู้ถูกประเมิน      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มงาน 
(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันที่       เดือน       พ.ศ.         วันที่       เดือน       พ.ศ.   
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พท. 3/1.1 
        (ใช้ประเมินช่วงกอ่นครึ่งแรก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 7 
เอกสารแนบ 7 
เอกสารแนบ 8 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 ไม่ผ่าน  (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไม่มีความซื่อสัตย์, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
 ผ่าน (2 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 
 ดี (3 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดี 
 ดีมาก (4 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดีมาก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน, ไม่บันทึกเวชระเบียน, มีปัญหาในการ 
เขียนใบรับรองแพทย์, ใบส่งต่อผู้ป่วย 

 ผ่าน (2 คะแนน)  ไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, ใบส่งต่อผู้ป่วย 
ดี (3 คะแนน)  สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

 ดีมาก (4 คะแนน)  สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชยหลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ 
และใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างดีมาก 

3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย  
 ผ่าน (2 คะแนน)  มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ดี (3 คะแนน)  มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  
มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ดีมาก (4 คะแนน)              มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก  
                  มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 
 ผ่าน (2 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้  
 ดี (3 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
 ดีมาก (4 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ 
ผ่าน  (2 คะแนน)  สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคสามัญที่พบบ่อยได้ 
ดี (3 คะแนน)                สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหา 

               ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ดีมาก (4 คะแนน)                สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหา

    ซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)         ไม่สามารถท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ แม้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พี่เลี้ยง 
ผ่าน (2 คะแนน)         สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ 
ดี (3 คะแนน)       สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 
ดีมาก (4 คะแนน)       สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างสม่ าเสมอ 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
ผ่าน (2 คะแนน)  สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอพอควร 
ดี (3 คะแนน)  สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอดี 
ดีมาก (4 คะแนน)                สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษา

        ผู้ป่วยได้อย่างดีมาก 
 



106 
 

พท. 3/1.2  
     (ใช้ประเมินเม่ือปฏบิัติงานครบ) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ชื่อ)    (สกุล)      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา     
ปีที่ส าเร็จการศึกษา    ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล        จังหวัด         
ก าหนดการปฏิบัติงาน         เดือน ต้ังแต่           /         /         วัน/ เดือน/ ปี) ถึง        /         /         (วัน/ เดือน/ ปี) 
กลุ่มงาน   อายุรกรรม  ศัลยกรรม  ออร์โธปิดิกส์   กุมารเวชกรรม         สูติ-นรีเวชกรรม 
   โรงพยาบาลชุมชน (ชื่อ)     ขนาด                เตียง     วิชาเลือก    
ระยะเวลาปฏิบัติงาน          เดือน ต้ังแต่           /         /         วัน/ เดือน/ ปี) ถึง        /         /         (วัน/ เดือน/ ปี) 
ลาป่วย                     วัน     ลากิจ                     วัน     ขาดงานโดยไม่มีการลา                     วัน     
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริงร้อยละ                                 
ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง         ครั้ง 
 
การประเมินผล (ดูเกณฑ์ด้านหลัง) 

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน 
 ดีมาก 

(4 คะแนน) 
ดี 

(3 คะแนน) 
ผ่าน 

(2 คะแนน) 
ไม่ผ่าน 

(1 คะแนน) 
 

1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ     
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ     
3.  ความรู้พ้ืนฐาน     
4.  ทักษะทางคลินิก     
     4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 
     4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
            และให้การดูแลรักษา 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้อง 
     ปฏิบัติการ การท าหัตถการที่จ าเป็น (Technical and  
     procedural skills) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
    (Continuous professional development)   

 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ :  ต้องผ่านทุกหัวข้อ 
ผลการประเมิน   ผ่าน     ไม่ผ่าน  เพราะ       1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)    2. คุณสมบัติไม่พอ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม           
             
     ลงชื่อ    ผู้ถูกประเมิน      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มงาน 

(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันที่       เดือน       พ.ศ.         วันที่       เดือน       พ.ศ.   
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(ใช้ประเมินเม่ือปฏิบตัิงานครบ) 

 
 
 
 
 
 

การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
หัวข้อประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 ไม่ผ่าน  (1 คะแนน)  มีเจตคติไม่ดี, หรือขาดความรับผิดชอบ, หรือไม่มีความซื่อสัตย์, หรือขาดคุณธรรม, หรือขาดจริยธรรม  
 ผ่าน (2 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 
 ดี (3 คะแนน)  มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดี 
 ดีมาก (4 คะแนน)  มีเจตคติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และคุณธรรมดีมาก 
2.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานจนเกิดปัญหาร้องเรียน, ไม่บันทึกเวชระเบียน, มีปัญหาในการ 
เขียนใบรับรองแพทย์, ใบส่งต่อผู้ป่วย 

 ผ่าน (2 คะแนน)  ไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์, ใบส่งต่อผู้ป่วย 
ดี (3 คะแนน)  สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดี, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์และใบส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

 ดีมาก (4 คะแนน)  สื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้ดีมากจนได้รับค าชมเชยหลายครั้ง, มีการบันทึกเวชระเบียน, เขียนใบรับรองแพทย์ 
และใบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างดีมาก 

3.  ความรู้พ้ืนฐาน  
 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  มีความรู้ในทางการแพทย์น้อยไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย  
 ผ่าน (2 คะแนน)  มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ดี (3 คะแนน)  มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  
มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ดีมาก (4 คะแนน)              มีความรู้ความเข้าใจในทางการแพทย์เพียงพอในการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาก  
                  มีความรู้ในระบบบริการสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ดี 
4.  ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 
      4.1  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ / การแปลผล 
 ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 
 ผ่าน (2 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้  
 ดี (3 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดี 
 ดีมาก (4 คะแนน)  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผลได้ดีมาก 
       4.2  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย และให้การดูแลรักษา  

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ 
ผ่าน  (2 คะแนน)  สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคสามัญที่พบบ่อยได้ 
ดี (3 คะแนน)                สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหา 

               ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ดีมาก (4 คะแนน)                สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ วินิจฉัย รักษา และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหา

    ซับซ้อนและฉุกเฉินได้เป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ 
5.  ทักษะการตรวจโดยใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การท าหัตถการท่ีจ าเป็น (Technical and procedural skills) 

ไม่ผ่าน (1 คะแนน)         ไม่สามารถท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ แม้จะอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์พี่เลี้ยง 
ผ่าน (2 คะแนน)         สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดได้ 
ดี (3 คะแนน)       สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนด โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 
ดีมาก (4 คะแนน)       สามารถรู้ข้อบ่งชี้ และท าหัตถการตามที่แพทยสภาก าหนดโดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างสม่ าเสมอ 

6.  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ผ่าน (1 คะแนน)  ไม่สนใจใฝ่รู้ ไม่หาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  
ผ่าน (2 คะแนน)  สนใจใฝ่รู้พอควร เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอพอควร 
ดี (3 คะแนน)  สนใจใฝ่รู้ดี เข้าร่วมประชุมวิชาการและหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอดี 
ดีมาก (4 คะแนน)                สนใจใฝ่รู้ดีมาก เข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาประกอบในการดูแลรักษา

        ผู้ป่วยได้อย่างดีมาก 
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   เอกสารแนบ 9  
พท. 3/2.1  

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 
ข้อมูลทั่วไป 
  นพ.      พญ. (ชื่อ)       สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา    
ว/ด/ป ที่ส าเร็จการศึกษา   เลขที่ใบอนุญาต   ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล   
 
ก าหนดการปฏิบัติงาน  เดือน     ต้ังแต่ (ว/ด/ป)                   ถึง(ว/ด/ป)    
ลาป่วย        วัน       ลากิจ วัน       ขาดงานโดยไม่มีการลา วัน     ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครัง้ 
ระยะเวลาปฏิบัติงานจริง  อายุรกรรม ร้อยละ   ศัลยกรรม ร้อยละ   ออร์โธปิดิกส์ ร้อยละ   
กุมารเวชกรรม ร้อยละ   สูติ-นรีเวชกรรม ร้อยละ        เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ อื่นๆ   ร้อยละ   
 

การประเมินผล   
 

ที่ 
 

 
หัวข้อประเมิน 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 
อายุรฯ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 
ศัลยฯ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 
ออร์โธฯ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป                          
กุมารฯ 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป 
สูติฯ 

ว/ด/ป 
ถึง ว/ด/ป 

เวชปฏิบัติทั่วไป / 
รพช. / วิชาเลือก  

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ       
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ       

3. ความรู้พ้ืนฐาน       

4. ทักษะทางคลินิก 
4.1 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การแปลผล 

      

 4.2 การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย 
      และให้การดูแลรักษา 

      

5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  การท าหัตถการที่จ าเป็น 
(Technical and procedural skills) 

      

6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous professional development) 

      

หมายเหตุ :  ต้องผ่านทุกหัวข้อ 

ผลการประเมิน   ผ่าน     ไม่ผ่าน  เพราะ       1. เวลาไม่พอ (ร้อยละ 80)    2. คุณสมบัติไม่พอ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม           
             

ลงชื่อ    ผู้ถูกประเมิน      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มงาน 
(นพ./พญ.    )                 (นพ./พญ.    ) 
วันที่       เดือน       พ.ศ.         วันที่       เดือน       พ.ศ.  . 
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เอกสารแนบ 10  
พท. 3/2.2 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ - สกุล      เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา            
สถานที่ปฏิบัติงาน       จังหวัด      
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ต้ังแต่วันที่        เดือน                 พ.ศ.                สิ้นสุดวันที่         เดือน               พ.ศ.    
                ระยะเวลาปฏิบัติงานร้อย
ละ            ลาป่วย           วัน ลากิจ          วัน ขาดงานโดยไม่มีใบลา         วัน ไม่อยู่เวรโดยไม่แจ้ง      ครัง้ 
 
 

สรุปการประเมินผล 
 
กลุ่มงาน                          ผา่น          ไม่ผ่าน       เหตุผล 
         เวลาไม่พอ คุณสมบัติไม่
พอ 

อายุรกรรม                               

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส ์                              

กุมารเวชกรรม                               

สูติ-นรีเวชกรรม                               

โรงพยาบาลชุมชน                         

วิชาเลือก                              

ความเห็นเพิ่มเติม           
            
            
            
            
            
             
       

                             ลงช่ือผู้อ านวยการโรงพยาบาล        

                                     (      ) 

       วันที่       เดือน       พ.ศ.   
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การออกใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ขั้นตอนการออกใบรับรองการปฏบิัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 

การรับรอง ขั้นตอนด าเนินการ  
1. ป ร ะก าศ นี ยบั ต ร  ผ่ า น ก า ร
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์
แพทยสภา 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานครบทุก
สาขา ผ่านการประเมินด้านทักษะและ
เจตคติ ระยะเวลาปฏิบัติงานครบตามที่
แพทยสภาก าหนด 

1. สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน (ผ่าน/ไม่
ผ่าน) ส่งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา พร้อมเงินคนละ 
300 บาท  
2. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ผลการประเมินแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย์ฯ พิจารณา 
4. คณะกรรมแพทยสภาออกประกาศนียบัตรผู้ผ่าน
โครงการฯ  
5. แพทย์ผ่านโครงการฯขอใบรับรองการปฏิบัติงานแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ ได้จากสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
เดือนพฤศจิกายน  ปีที่ปฏิบัติงานครบ 

แพทยสภา 

2. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะต้องการหนังสือ
รับรองการปฏิบั ติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

1. แพทย์เพ่ิมพูนทักษะเสนอเรื่องขอหนังสือรับรองจาก
สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ 
2. ให้สถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ออกเป็นหนังสือ
รับรอง สาขา และระยะเวลา ที่ผ่านประเมินการปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะ (มิใช้ประกาศนียบัตร)   

สถาบันปฏบิตัิงาน
เพิ่มพูนทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

เอกสารแนบ 11 

 

ค าขอท าใบแทน   ประกาศนียบัตรฯ   
เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ช่ือ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ช่ือเดิม      สกุลเดิม       
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให้ ณ วันท่ี    
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี พ.ศ.     ท่ี 
โรงพยาบาล      จังหวัด       
เลขท่ีประกาศนียบัตรฯ    ออกให้ ณ วันท่ี   (หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้) 
ได้แนบหลักฐานมาพร้อมแบบค าขอนี้แล้ว คือ 

1. หลักฐานแจ้งความกรณีประกาศนียบัตรฯ สูญหาย  
2. ค่าธรรมเนียม 600 บาท 

  มารับเองท่ีส านักงานฯ 
  ให้จัดส่งตามท่ีอยู่นี้         
             
 

ลายมือช่ือผู้ขอ      
ส าหรับเจ้าหน้าที ่
แพทยสภาได้ออกประกาศนียบัตรฯ ให้แล้ว  เมื่อวันท่ี       

      
                                                                                เลขาธิการแพทยสภา 
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขที ่   วันที ่    
ลงชื่อ      
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ขั้นตอนการขอใบแทน ส าเนา หรือแปล ประกาศนียบัตร 
ผ่านการปฏบิัติงานเพ่ิมพูนทักษะ ตามเกณฑ์แพทยสภา 

 
 ขั้นตอนด าเนินการ ค่าธรรมเนียม 

การขอใบแทน  
(กรณีสูญหาย) 

1. แจ้งความเอกสารสูญหายที่สถานีต ารวจ 
2. ย่ืนค าขอใบแทนประกาศนียบัตรฯ  พร้อมใบแจ้งความ  
ที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา (คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรม)  
3. ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดท าใบแทนประมาณ  
1 อาทิตย์   
4. แพทย์รับใบแทน ที่แพทยสภา  หรือส านักงานเลขาธิการ จัดส่ง
ตามท่ีแพทย์แจ้งไว้ 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปน้ีมาท่ี คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซอยบ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2590 1880 

1. เอกสารค าขอใบแทน (Download จาก www.tmc.or.th)  
2. ใบแจ้งความ 
3. ส า เนาการโอนเงิน 600 บาท เ ข้าบัญชีแพทยสภา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่บัญชี 340 2 01174  4   

600 บาท / ฉบับ 

การขอแปล 1. ย่ืนค าขอใบแปลประกาศนียบัตรฯ  พร้อมใบแจ้งความ ที่
ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา (คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรม 
2. ส านักงานเลขา ธิการแพทยสภา จั ดท า ใบแปลประมาณ  
1 อาทิตย์   
3. แพทย์รับใบแปล ที่แพทยสภา  หรือส านักงานเลขาธิการ จัดส่ง
ตามท่ีแพทย์แจ้งไว้ 
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสาร
ต่อไปน้ีมาท่ี คุณศศิพร ภาสบุตร ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ส านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7  ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซอยบ าราศนราดูร ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2590 1880 

1. เอกสารค าขอใบแปล (download จาก www.tmc.or.th)  
2. ส าเนาการโอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่
บัญชี 340 2 01174  4   

ฉบับแรก 600 บาท 
ต่อไปฉบับละ 500 บาท  
ส าเนาใบแปลฉบับละ 
100 บาท 
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เอกสารแนบ 12 
 

 

ค าขอแปลประกาศนียบัตรฯเป็นภาษาอังกฤษ 
เขียนท่ี     

  วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

ช่ือ -  สกุล ผู้ขอ (นาย, นาง, นางสาว)                   
ช่ือเดิม      สกุลเดิม       
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน    
ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   เบอร์โทรศัพท์     
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตเลขท่ี   ออกให้ ณ วันท่ี    

ขอแปลประกาศนียบัตรผู้ผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภาเป็นภาษาอังกฤษ 
 ค่าค าขอ  100 บาท 
 ฉบับจริงจ านวน             ฉบับ (ฉบับละ 500 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 

ฉบับรับรองส าเนาจ านวน  ฉบับ (ฉบับละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน  บาท 
ได้แนบส าเนาประกาศนียบัตรฯ ฉบับภาษาไทยมาพร้อมค าขอฯ นี้แล้ว 

ช่ือและช่ือสกุลภาษาอังกฤษของผู้ขอแปล  (โปรดเขียนตัวพิมพ์ใหญ่) 
คือ             
  มารับเองท่ีส านักงานฯ 
  ให้จัดส่งตามท่ีอยู่นี้         
             
 

ลายมือช่ือผู้ขอ      

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ช าระเงินตามใบเสร็จเล่มที่    เลขที ่   วันที ่    
ลงชื่อ      
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แพทย์เข้าโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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การเขา้โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 

 ผู้มีสิทธิเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คือ แพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับแพทยสภา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 
ต่างประเทศ 

การเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
1. หน่วยงานต้นสังกัด ของสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ 
2. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเอกสารเข้าโครงการฯ มาท่ีส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ) 

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ 
1. แพทย์สามารถสมัครกับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และท้ังนี้ต้องไม่เกินศักยภาพท่ีแพทยสภา

รับรอง  
3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด 
4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ   

การสมัครเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ของ แพทย์ที่หมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน 
โดยมิได้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

1. แพทย์สามารถสมัครกับสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   
2. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ท้ังนี้ต้องไม่เกินศักยภาพท่ีแพทยสภา

รับรอง  
3. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด 
4. สถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  แจ้งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ รับทราบ 

การสมัครกลับเข้าโครงการฯใหม่ ของแพทย์ลาออกจากโครงการฯ 
1. แพทย์ท าหนังสือ ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ พร้อมท้ังแสดงเหตุผลการลาออก  

และแบบประเมินผลในสาขาท่ีปฏิบัติงานมาแล้ว  ส่งส านักงานเลขาธิการแพทยสภา  
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนฯ  พิจารณาอนุมัติ 

 
การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

แพทย์ท่ีเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะไม่ครบทุกสาขาวิชาตามท่ีแพทยสภาก าหนด ตามรายละเอียดใน
โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในข้อ 2.3   แล้วขอลาออกจากโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หากมีความ
ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะใหม่ หรือปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติม ต้องท าหนังสือขออนุมัติพร้อมท้ังแสดง
เหตุผลการลาออก และแบบประเมินผลในสาขาท่ีปฏิบัติงานมาแล้ว  เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้ 

1. กรณีท่ีแพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วมากกว่า  6 เดือน  แล้วขอลาออกด้วยเหตุผลใด 
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 ก็ตาม  หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติม   สามารถขออนุมัติกลับเข้า 
 ปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมต่อในสาขาวิชาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติงานฯ ให้ครบได้ในปีเดียวกันกับปีท่ีเริ่ม 
 เข้าปฏิบัติงานฯ ก่อนการลาออก  โดยสามารถสมัครเข้ารับการปฏิบัติงานฯ  ในโรงพยาบาลใด 
 ก็ได้ท่ีแพทยสภารับรอง  และไม่เกินศักยภาพ  
2. กรณีแพทย์ท่ีได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลต่างๆ   แต่ยังไม่ได้เริ่ม 

ปฏิบัติงานฯ แล้วลาออกโดยการชดใช้เงิน  หรือไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานฯ  หรือ
ปฏิบัติงานฯมาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน  หากมีความประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานฯ  ไม่สามารถ
ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีเดียวกันกับปีท่ีได้รับจัดสรรเข้าปฏิบัติงานฯ ในครั้งแรก
ก่อนการลาออกได้ แต่สามารถขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีถัดไปในโรงพยาบาลใดก็ได้
ท่ีแพทยสภารับรอง โดยให้ปฏิบัติงานฯ เพิ่มเติมในสาขาวิชาท่ียังไม่ได้ปฏิบัติงานฯ ต่อให้ครบ 
ส่วนผู้ท่ีไม่เคยปฏิบัติงานฯ  มาก่อนเลยก็ให้เริ่มปฏิบัติงานฯ ต้ังแต่ต้น ท้ังนี้โรงพยาบาลนั้นๆ 
ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภาพ   

3. กรณีท่ีแพทย์หมดพันธะการชดใช้ทุนก่อนการจัดสรรไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานต่างๆ  
 หากมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ สามารถเข้าปฏิบัติงานฯ ได้ในปีเดียวกัน 
 กับปีท่ีหมดพันธะการชดใช้ทุนในโรงพยาบาลใดก็ได้ท่ีแพทยสภารับรอง ท้ังนี้โรงพยาบาลนั้นๆ  
 ต้องรับแพทย์ไว้ไม่เกินศักยภาพ  

 เมื่อประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  อนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติงานฯ แล้ว จะมีหนังสือแจ้งแพทย์ให้ทราบ จากนั้นให้แพทย์ผู้ขออนุมัติ
ด าเนินการติดต่อขอเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  โดยประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงพยาบาลท่ี
ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับแพทย์เข้าปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะของหน่วยงานต้นสังกัดแห่งนั้นๆ   และแจ้งแพทยสภาเพื่อทราบต่อไป 

ตารางการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ 
 

ปีที่ได้รับอนุญาต 
ให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถานภาพของแพทย ์

ปีเดียวกันกับที่จบการศึกษา หรือ 
ปีที่หมดพันธะสัญญา หรือ 
ปีเดียวกันกับที่ลาออก 

1. แพทย์ผู้ชดใช้ทุนตามพันธะสัญญาของรัฐ 
2. แพทย์ จบจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือ ต่างประเทศ 
3. แพทย์ท่ีหมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน ก่อนได้รับการ   
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
4. แพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วมากกว่า 6 เดือน แล้ว 
    ลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเข้าใหม่ 

ปีถัดไปจากหมดพันธะสัญญา หรือ  
ปีถัดไปจากปีที่ลาออก 

1. แพทย์ท่ีหมดพันธะสัญญาชดใช้ทุน  ด้วยการชดใช้เงิน  และได้รับการ    
    จัดสรรไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติงาน  
    แล้วลาออกโดยการชดใช้เงิน หรือ ไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
2. แพทย์เพิ่มพูนทักษะท่ีปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน  
    แล้วลาออกจากโครงการฯ  ขอสมัครกลับเข้าใหม่ 
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เอกสารแนบ 13 

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

สถานท่ีติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ท่ีขออนุมัติ 
              วันท่ี เดือน            พ.ศ.   
 
เรื่อง การขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ฯ 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ - สกุลของแพทย์ท่ีขออนุมัติ   หากมีการเปล่ียนช่ือ- สกุลให้ใส่ข้อมูลด้วย) 
จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก    วันท่ี เดือน            พ.ศ.   
ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อบังคับของแพทยสภา   เลขท่ี     
วันท่ี เดือน            พ.ศ.   
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะท่ีโรงพยาบาล    จังหวัด     
วันท่ี เดือน            พ.ศ.  ได้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะมาแล้วดังนี้ 
 1.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         
 2.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         
 3.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         
 4.  สาขา        วันท่ี เดือน           พ.ศ.  ถึง วันท่ี      เดือน            พ.ศ.         
ให้แนบส าเนาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในสาขาดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย  
 เนื่องจาก(ให้ใส่เหตุผลท่ีได้ลาออกจากการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ)    
            
             
จึงได้ลาออกจากการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ต้ังแต่วันท่ี เดือน            พ.ศ.   
ขณะนี้มีความประสงค์ขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ  ใหม่ / เพิ่มเติม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ช่ือ- สกุล แพทย์ท่ีขออนุมัติ) 
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