ภาคผนวก
การอุทธรณ์
แพทย์ประจําบ้านทีมีคณ
ุ สมบัติทก
ุ ท่านมีสท
ิ ธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการ
ศึกษาต่อ เพือให้มค
ี วามเชียวชาญในสาขาดังกล่าว เมือผ่านการคัดเลือกแล้ว ถือว่าแพทย์ประจํา
บ้านผูน
้ นจะต้
ั
องมีความพร้อมทีจะศึกษาหาความรู้ สะสมประสบการณ์ ในการทีจะนําความรู้
และประสบการณ์ในระหว่างการเรียนเปนผูเ้ ชียวชาญนี ไปปฏิบต
ั ิงานรักษาผูป
้ วยและญาติเพือ
ให้เกิดประโยชน์ แต่ในเวลาทีผ่านมาพบว่ามีแพทย์ประจําบ้านบางคน ปฏิบต
ั ิตนไม่เหมาะสม
ขาดคุณสมบัติของการเปนแพทย์ทีดีและอาจจะเปนภัยทังต่อตนเองและผูป
้ วย รวมถึงสังคม
ดังนันคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จึงมีความจําเปนต้องกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ
ตลอดจน หน้าทีของแพทย์ประจําบ้านเพือให้ยด
ึ ถือปฏิบต
ั ิ เกิดความเปนระเบียบเรียบร้อยของ
การฝกอบรม ดังนันหากแพทย์ประจําบ้านท่านใดมิได้กระทําตามกฎ ระเบียบและหน้าที โดย
เฉพาะอย่างยิงในรายทีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผูป
้ วยด้วยแล้ว จะถูกนํา
เข้าพิจารณาในทีประชุมคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
เพือพิจารณาต่อไป
กรณีทีมีคําตัดสินหรือข้อพิจารณาทีแจ้งผลต่อแพทย์ประจําบ้านผูน
้ นแล้
ั
ว
สามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน
๓๐
วันนับจากวันทีทราบหรือประกาศของคณะ
อนุกรรมการฝกอบรมฯ โดยทําบันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจํา
บ้าน กรมการแพทย์ทราบ เพือให้ดําเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยมติของที
ประชุมคณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรมการแพทย์ถือเปนทีสินสุด

ข้อบ่งชีในการอุทธรณ์
ั การประเมินว่า “ไม่ผา่ นการคัดเลือก” เปนแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
1. ได้รบ
ของโรงพยาบาลราชวิถี
ั การพิจารณาว่า “มีความผิด” ในระหว่างการปฏิบต
ั ิงาน ทังความผิดฐานปฏิบต
ั ิงาน
2. ได้รบ
อย่างขาดความรับผิดชอบ หรือมีความผิดฐานขาดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม โดยแบ่ง
ระดับความผิดและแนวทางการพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรงหรือความถีของ
ความผิด ออกเปน ๓ ระดับ ดังนี
ความผิดระดับ ๑ ความผิดเล็กน้อยทีอาจจะเกิดผลเสียต่อผูป
้ วย ได้แก่การไม่ปฏิบต
ั ิตามกฎ
ระเบียบและหน้าทีของแพทย์ประจําบ้าน เช่น การลาหรือขาดการฝกอบรม (หรือลา) โดย
ไม่แจ้งให้ทราบ หรือมีเหตุอันสมควร การไม่ปฏิบต
ั ิตามคําสังของแพทย์อาวุโสหรืออาจารย์
แพทย์ เปนต้น คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรง
หรือความถีของความผิด โดยอาจจะตัดสินใน ๓ ลักษณะ
๑.
ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนันทําบันทึกข้อความชีแจง และให้หว
ั หน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือน

๒. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนันทําบันทึกข้อความชีแจงและให้หว
ั หน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ
ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับให้แพทย์
ประจําบ้านท่านนันลงนามรับทราบ
๓. กรณีทีทําความผิดซาอีกหรือรุนแรงมากขึน ให้พจ
ิ ารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๒
ความผิดระดับ ๒ ความผิดร้ายแรงโดยเกิดผลเสียต่อผูป
้ วยไม่รุนแรง ได้แก่ การไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามกฎ ระเบียบหรือหน้าทีของแพทย์ประจําบ้านสาขาเวซศาสตร์ฉก
ุ เฉิน หรือไม่ปฏิบต
ั ิตาม
คําสังของแพทย์อาวุโส แล้วมีผลให้เกิดผลเสีย อันตราย (รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผูป
้ วย แต่
ความเสียหายทีเกิดขึนไม่รุนแรงและสามารถแก้ไขได้ คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ จะ
พิจารณาความผิดโดยการพิจารณาอย่างเปนธรรมและมีเมตตาธรรม ตามความรุนแรงและ
มีบทลงโทษใน ๒ ลักษณะดังนี
๑. ให้ภาคทัณฑ์ โดยแพทย์ประจําบ้านลงนามรับทราบหรือแจ้งให้ทราบในทีประชุม
๒. กรณีทีทําความผิดซาหรือรุนแรง ให้พจ
ิ ารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๓
ความผิดระดับ ๓ ความผิดร้ายแรงเกิดผลเสียต่อผูป
้ วยอย่างรุนแรง ได้แก่ การกระทําใดๆ
ก็ตามทีทําให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่อผูป
้ วยมีผลแทรกซ้อนทีทําให้ต้องได้รบ
ั การรักษา
เพิมเติม เช่น การผ่าตัด หรือทําให้ผป
ู้ วยเสียชีวิต โดยไม่มเี หตุอันสมควรเช่นการละทิงหน้าที
หรือเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง ให้คณะอนุกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาเพือแต่งตัง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และนําผลการสอบสวนเข้า
รายงานให้คณะอนุกรรมการฝกอบรมฯ รับทราบ กรณีทีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เห็นว่ามีความผิด ให้คณะอนุกรรมฝกอบรมฯ พิจารณาความผิดอย่างรอบคอบและเปน
ธรรม โดยมีบทลงโทษใน ๓ ลักษณะดังนี
๑. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนันฝกอบรมและปฏิบต
ั ิงานซาในหน่วยงานทีเกิดความผิด
๒. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนันฝกอบรมและปฏิบต
ั ิงานซาในชันปทีกําลังศึกษาอยู่
๓. พิจารณาให้ออกจากการฝกอบรม หรือไม่สง่ สอบเพือวุฒบ
ิ ต
ั รเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน
หมายเหตุ
ในกระบวนการแจ้งความผิดให้หว
ั หน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินหรือ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝกอบรม ฯ ดําเนินการตามมติทีประชุม โดย
๑. ให้แพทย์ประจําบ้านท่านนันทราบภายใน ๓๐ วัน
๒. ทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการฝกอบรม (กรมการแพทย์) รับทราบ
๓.
ทําหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของวิทยาลัยแพทย์ฉก
ุ เฉินแห่ง
ประเทศไทยทราบ
3. ปญหาอืนๆ ทีแพทย์ผส
ู้ มัคร/หรือแพทย์ประจําบ้านไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของคณะ
อนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

ขันตอนในการดําเนินการอุทธรณ์
1. ผูอ
้ ุทธรณ์ต้องขออุทธรณ์ตามข้อบ่งชีภายใน ๓๐ วันหลังการประกาศและรับทราบผลของ
การคัดเลือก ประกาศโทษ ประกาศผลการประเมิน ประกาศการเลือนระดับชันหรือปญหา
อืนๆตามข้อบ่งชีทีระบุไว้ขา้ งต้น หากไม่ดําเนินการใดๆภายในระยะเวลา ถือว่า ยอมรับผล
การประกาศดังกล่าวของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดย
2. เขียนแบบบันทึกการขออุทธรณ์สง่ ทีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถีจะต้องดําเนินการชีแจงผลการตัดสินดังกล่าว

ให้ผอ
ู้ ุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วันหลังได้รบ
ั เอกสาร ทังนี หากอุทธรณ์ยงั ไม่ยอมรับเหตุผลดัง
กล่าว กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ต้องยืนเรืองสูค
่ ณะกรรมการฝกอบรม
แพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี หรือ คณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน กรม
การแพทย์ ภายใน ๓๐ วันหลังได้รบ
ั เอกสาร
3. คณะกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี ต้องพิจารณาการอุทธรณ์ดัง
กล่าว ภายใน ๓๐ วันหลังได้รบ
ั เอกสาร โดยอาจขยายเวลาได้หนึงครังไม่เกิน ๑๕ วัน โดย
ั เรืองอุทธรณ์ ถ้าหลักฐานมีความชัดเจนพอ
1. อาจพิจารณาไม่รบ
ั เจน จําเปนต้องตัดสินผลใหม่ ต้องแต่งตังคณะกรรมาธิการ
2. หลักหลักฐานไม่ชด
พิจารณาข้ออุทธรณ์เพือตัดสินผลดังกล่าว จากเอกสารหรือหลักฐานทีมี หรืออาจ
เรียกผูเ้ กียวข้องมาให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว
4. หากคณะกรรมาธิการมีความเห็นแย้ง ให้คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ดําเนินตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
5. หากการตัดสินผลยังตัดสินผลตามมติของคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ผูอ
้ ุทธรณ์สามารถยืนอุทธรณ์ต่อคณะ
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของแพทยสภาตามขันตอนของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯกําหนด
6. คําตัดสินของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉินของแพทยสภา
ถือเปนทีสินสุด

แบบบันทึกการอุทธรณ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
วันที ……………… เรืองทีต้องการอุทธรณ์ ………………………………………………………………………………
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉก
ุ เฉิน รพ.ราชวิถี
ข้าพเจ้า นพ./พญ. ………………… .. ผูส
้ มัคร / แพทย์ประจําบ้าน ชันปที ………………..
ได้รบ
ั ทราบผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เมือวันที …………………………………………… โดยระบุว่า ข้าพเจ้า
▢ ไม่ผา่ นการคัดเลือก

▢ มีความผิด ระดับ ที ๑ หรือ ๒

▢ มีความผิดระดับที ๓ ▢ ไม่ผา่ นการประเมิน ▢ ไม่ได้เลือนระดับชัน ▢ ให้ออกหรือไม่สง่ สอบ
▢ อืนๆ ระบุ………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว โดยมีขอ
้ สงสัย ดังต่อไปนี
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ทังนี ขอให้คณะอนุกรรมการฝกอบรมแพทย์ประจําบ้านฯชีแจงข้อสงสัยและดําเนินตามขันตอนการ
อุทธรณ์ต่อไปด้วย
จึงเรียนเพือโปรดทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ
(
สําหรับเจ้าหน้าที

)

ผูข
้ ออุทธรณ์

เจ้าหน้าทีทีรับแจ้ง ………………………………………………………

รับเรืองอุทธรณ์ วันที ……………………………… เวลา ………………………………
ชีแจงข้อสงสัย วันที ……………………………… เวลา ………………………………
▢ ยอมรับผล ▢ ไม่ยอมรับผล ขออุทธรณ์ครังที 1
แจ้งผลการอุทธรณ์ ครังที 1 วันที ……………………………………..…… เวลา ………………………………
▢ ยอมรับผล ▢ ไม่ยอมรับผล ขออุทธรณ์ครังที 2
แจ้งผลการอุทธรณ์ ครังที 2 วันที ……………………………………………… เวลา ………………………………

แผนภูมแ
ิ สดงขันตอนการยืนอุทธรณ์

