
ภาคผนวก 

การอุทธรณ์ 
แพทยป์ระจําบ้านที�มคีณุสมบัติทุกท่านมสิีทธิ�ในการสมัครเขา้รบัการคัดเลือกใหเ้ขา้รบัการ

ศึกษาต่อ เพื�อให้มีความเชี�ยวชาญในสาขาดังกล่าว เมื�อผา่นการคัดเลือกแล้ว ถือว่าแพทยป์ระจํา     
บ้านผูนั้�นจะต้องมคีวามพร้อมที�จะศกึษาหาความรู้ สะสมประสบการณ์ ในการที�จะนาํความรู้   
และประสบการณใ์นระหว่างการเรยีนเป�นผูเ้ชี�ยวชาญนี� ไปปฏิบติังานรักษาผูป้�วยและญาติเพื�อ 
ให้เกิดประโยชน์ แต่ในเวลาที�ผา่นมาพบว่ามแีพทยป์ระจําบา้นบางคน ปฏิบติัตนไมเ่หมาะสม     
ขาดคุณสมบัติของการเป�นแพทยที์�ดีและอาจจะเป�นภัยทั�งต่อตนเองและผู้ป�วย รวมถึงสังคม  

ดังนั�นคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ จึงมคีวามจําเป�นต้องกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบยีบต่างๆ     
ตลอดจน หนา้ที�ของแพทยป์ระจําบ้านเพื�อให้ยดึถือปฏิบัติ เกิดความเป�นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ   
การฝ�กอบรม ดังนั�นหากแพทย์ประจําบ้านท่านใดมไิด้กระทําตามกฎ ระเบยีบและหนา้ที� โดย     
เฉพาะอยา่งยิ�งในรายที�อาจจะทําใหเ้กิดความเสยีหายหรอือันตรายต่อผู้ป�วยด้วยแล้ว จะถกูนาํ 
เขา้พิจารณาในที�ประชุมคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉิน 
เพื�อพิจารณาต่อไป กรณีที�มคํีาตัดสนิหรือขอ้พจิารณาที�แจ้งผลต่อแพทยป์ระจําบา้นผูน้ั�นแล้ว   
สามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนบัจากวันที�ทราบหรือประกาศของคณะ   
อนุกรรมการฝ�กอบรมฯ โดยทําบันทึกขอ้ความถึงประธานคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจํา 
บ้าน กรมการแพทยท์ราบ เพื�อให้ดําเนนิการพจิารณาใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยมติของที�         
ประชุมคณะกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้น กรมการแพทยถื์อเป�นที�สิ�นสดุ 

ขอ้บง่ชี�ในการอุทธรณ์ 
1. ได้รับการประเมนิว่า “ไมผ่า่นการคัดเลือก” เป�นแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ

ของโรงพยาบาลราชวิถี 

2. ได้รับการพจิารณาว่า “มคีวามผดิ” ในระหว่างการปฏิบติังาน ทั�งความผิดฐานปฏิบติังาน     
อยา่งขาดความรบัผดิชอบ หรอืมคีวามผดิฐานขาดจรรยาบรรณหรอืจริยธรรม โดยแบง่   
ระดับความผดิและแนวทางการพิจารณาความผิดตามระดับความรุนแรงหรอืความถี�ของ
ความผดิ ออกเป�น ๓ ระดับ ดังนี�  

ความผดิระดับ ๑ ความผดิเล็กน้อยที�อาจจะเกิดผลเสยีต่อผูป้�วย ได้แก่การไมป่ฏิบัติตามกฎ       
ระเบยีบและหนา้ที�ของแพทยป์ระจําบ้าน เชน่ การลาหรอืขาดการฝ�กอบรม (หรอืลา) โดย       
ไมแ่จ้งใหท้ราบ หรือมเีหตอัุนสมควร การไมป่ฏิบติัตามคําสั�งของแพทยอ์าวุโสหรอือาจารย์   
แพทย์ เป�นต้น คณะอนกุรรมการฝ�กอบรมฯ จะพจิารณาความผิดตามระดับความรุนแรง     
หรอืความถี�ของความผดิ โดยอาจจะตัดสนิใน ๓ ลักษณะ 

๑. ให้แพทย์ประจําบา้นท่านนั�นทําบันทึกขอ้ความชี�แจง และใหห้วัหนา้กลุ่มงาน   
เวชศาสตรฉ์กุเฉนิหรอืเลขานกุารคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือน 



๒. ให้แพทยป์ระจําบ้านท่านนั�นทําบันทึกขอ้ความชี�แจงและใหหั้วหนา้กลุ่มงานเวชศาสตร์ 
ฉกุเฉนิหรือเลขานกุารคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับให้แพทย์ 
ประจําบ้านท่านนั�นลงนามรับทราบ 
๓. กรณีที�ทําความผดิซ�าอีกหรือรุนแรงมากขึ�น ให้พจิารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๒  

ความผดิระดับ ๒ ความผดิรา้ยแรงโดยเกิดผลเสยีต่อผูป้�วยไมรุ่นแรง ได้แก่ การไมป่ฏิบัติ       
ตามกฎ ระเบียบหรือหนา้ที�ของแพทยป์ระจําบ้านสาขาเวซศาสตรฉ์กุเฉนิ หรอืไมป่ฏิบติัตาม   
คําสั�งของแพทยอ์าวุโส แล้วมีผลใหเ้กิดผลเสยี อันตราย (รวมถึงผลแทรกซ้อน) ต่อผูป้�วย แต่         
ความเสยีหายที�เกิดขึ�นไมรุ่นแรงและสามารถแก้ไขได้ คณะอนกุรรมการฝ�กอบรมฯ จะ   
พจิารณาความผดิโดยการพิจารณาอยา่งเป�นธรรมและมีเมตตาธรรม ตามความรุนแรงและ 
มีบทลงโทษใน ๒ ลักษณะดังนี� 

๑.    ใหภ้าคทัณฑ์ โดยแพทยป์ระจําบ้านลงนามรบัทราบหรอืแจ้งให้ทราบในที�ประชุม 
๒.   กรณีที�ทําความผิดซ�าหรอืรุนแรง ใหพ้จิารณาความผิดตามความผิดในระดับ ๓  
 
ความผดิระดับ ๓ ความผดิรา้ยแรงเกิดผลเสยีต่อผูป้�วยอยา่งรุนแรง ได้แก่ การกระทําใดๆ         
ก็ตามที�ทําให้เกิดอันตรายหรอืผลเสียต่อผูป้�วยมผีลแทรกซอ้นที�ทําใหต้้องได้รบัการรกัษา
เพิ�มเติม เชน่ การผา่ตัด หรือทําใหผู้ป้�วยเสียชวิีต โดยไมม่เีหตอัุนสมควรเชน่การละทิ�งหนา้ที�         
หรอืเกิดจากความประมาทอยา่งรา้ยแรง ให้คณะอนกุรรมฝ�กอบรมฯ พจิารณาเพื�อแต่งตั�ง   
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน และนาํผลการสอบสวนเขา้     
รายงานให้คณะอนกุรรมการฝ�กอบรมฯ รบัทราบ กรณทีี�คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ   
เหน็ว่ามคีวามผดิ ให้คณะอนกุรรมฝ�กอบรมฯ พจิารณาความผดิอยา่งรอบคอบและเป�น   
ธรรม โดยมบีทลงโทษใน ๓ ลักษณะดังนี�  

๑.    ใหแ้พทย์ประจําบา้นท่านนั�นฝ�กอบรมและปฏิบติังานซ�าในหนว่ยงานที�เกิดความผิด 
๒.   ให้แพทยป์ระจําบ้านท่านนั�นฝ�กอบรมและปฏิบติังานซ�าในชั�นป�ที�กําลังศกึษาอยู ่
๓.   พิจารณาให้ออกจากการฝ�กอบรม หรือไมส่ง่สอบเพื�อวุฒิบตัรเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ 
หมายเหตุ ในกระบวนการแจ้งความผดิใหห้วัหนา้งานกลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิหรอื 

เลขานุการคณะอนกุรรมการฝ�กอบรม ฯ ดําเนนิการตามมติที�ประชุม โดย 
๑.    ใหแ้พทย์ประจําบา้นท่านนั�นทราบภายใน ๓๐ วัน 
๒.   ทําหนงัสอืแจ้งคณะกรรมการฝ�กอบรม (กรมการแพทย)์ รบัทราบ 
๓. ทําหนังสอืแจ้งคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมและสอบของวิทยาลัยแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ 
ประเทศไทยทราบ 

3. ป�ญหาอื�นๆ ที�แพทย์ผูส้มคัร/หรอืแพทยป์ระจําบ้านไมเ่ห็นด้วยกับการดําเนนิการของคณะ 
อนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบ้านสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี 

ขั�นตอนในการดําเนินการอุทธรณ์ 
1. ผู้อุทธรณ์ต้องขออุทธรณ์ตามขอ้บง่ชี�ภายใน ๓๐ วันหลังการประกาศและรบัทราบผลของ

การคัดเลือก ประกาศโทษ ประกาศผลการประเมิน ประกาศการเลื�อนระดับชั�นหรอืป�ญหา
อื�นๆตามขอ้บง่ชี�ที�ระบุไว้ขา้งต้น หากไมดํ่าเนนิการใดๆภายในระยะเวลา ถือว่า ยอมรบัผล
การประกาศดังกล่าวของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี 

2. เขยีนแบบบันทึกการขออุทธรณส์ง่ที�กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี โดย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถีจะต้องดําเนนิการชี�แจงผลการตัดสนิดังกล่าว



ให้ผูอุ้ทธรณท์ราบภายใน ๑๕ วันหลังได้รบัเอกสาร ทั�งนี� หากอุทธรณยั์งไมย่อมรบัเหตผุลดัง
กล่าว กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี ต้องยื�นเรื�องสูค่ณะกรรมการฝ�กอบรม
แพทยป์ระจําบ้านโรงพยาบาลราชวิถี หรอื คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้น กรม
การแพทย์  ภายใน ๓๐ วันหลังได้รบัเอกสาร 

3. คณะกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นโรงพยาบาลราชวิถี ต้องพิจารณาการอุทธรณดั์ง
กล่าว ภายใน ๓๐ วันหลังได้รบัเอกสาร โดยอาจขยายเวลาได้หนึ�งครั�งไมเ่กิน ๑๕ วัน โดย 

1. อาจพิจารณาไมรั่บเรื�องอุทธรณ ์ถ้าหลักฐานมคีวามชดัเจนพอ 

2. หลักหลักฐานไมช่ดัเจน จําเป�นต้องตัดสนิผลใหม ่ต้องแต่งตั�งคณะกรรมาธกิาร
พิจารณาขอ้อุทธรณเ์พื�อตัดสนิผลดังกล่าว จากเอกสารหรอืหลักฐานที�มี หรอือาจ
เรยีกผูเ้กี�ยวขอ้งมาให้ความเห็นในกรณดัีงกล่าว 

4. หากคณะกรรมาธกิารมคีวามเหน็แยง้ ใหค้ณะอนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขา
เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี ดําเนนิตามความเห็นของคณะกรรมาธกิาร 

5. หากการตัดสินผลยังตัดสนิผลตามมติของคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้น
สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี ผูอุ้ทธรณส์ามารถยื�นอุทธรณต่์อคณะ
อนกุรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิของแพทยสภาตามขั�นตอนของ
คณะอนกุรรมการฝ�กอบรมและสอบฯกําหนด 

6. คําตัดสินของคณะอนุกรรมการฝ�กอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิของแพทยสภา
ถือเป�นที�สิ�นสดุ 

   



แบบบนัทึกการอุทธรณ์ 
กลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลราชวิถ ี

วันที� ……………… เรื�องที�ต้องการอุทธรณ ์……………………………………………………………………………… 

เรียน ประธานคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ รพ.ราชวิถี 

ขา้พเจ้า นพ./พญ. ………………… .. ผูส้มคัร / แพทยป์ระจําบา้น ชั�นป�ที� ……………….. 

ได้รับทราบผลการพจิารณาจากคณะอนกุรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นสาขาเวชศาสตร์
ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี เมื�อวันที� …………………………………………… โดยระบุว่า ขา้พเจ้า 

        ▢ ไมผ่า่นการคัดเลือก                                       ▢ มคีวามผดิ ระดับ ที� ๑ หรอื ๒  

       ▢ มคีวามผิดระดับที� ๓  ▢ ไมผ่า่นการประเมนิ ▢ ไมไ่ด้เลื�อนระดับชั�น  ▢ ให้ออกหรอืไมส่ง่สอบ 

▢ อื�นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………  

ขา้พเจ้ามีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าว โดยมีขอ้สงสัย ดังต่อไปนี� 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทั�งนี� ขอใหค้ณะอนุกรรมการฝ�กอบรมแพทยป์ระจําบา้นฯชี�แจงขอ้สงสยัและดําเนนิตามขั�นตอนการ
อุทธรณ์ต่อไปด้วย 

จึงเรยีนเพื�อโปรดทราบและดําเนนิการ 

ขอแสดงความนับถือ 

     ลงชื�อ  

 (                                                      )        ผูข้ออุทธรณ์ 

สาํหรบัเจ้าหน้าที�  เจ้าหนา้ที�ที�รบัแจ้ง ……………………………………………………… 

รับเรื�องอุทธรณ์ วันที� ……………………………… เวลา ………………………………  

ชี�แจงขอ้สงสยั  วันที� ……………………………… เวลา ……………………………… 

▢ ยอมรับผล ▢ ไมย่อมรบัผล ขออุทธรณค์รั�งที� 1 

แจ้งผลการอุทธรณ์ ครั�งที� 1 วันที� ……………………………………..…… เวลา ……………………………… 

▢ ยอมรับผล ▢ ไมย่อมรบัผล ขออุทธรณค์รั�งที� 2 

แจ้งผลการอุทธรณ์ ครั�งที� 2 วันที� ……………………………………………… เวลา ……………………………… 

   



แผนภมูแิสดงขั�นตอนการยื�นอุทธรณ์   
 


