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หน้าที่และสิทธิของแพทย์ประจำบ้าน
หน้าที่ของแพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อนำมา
ประยุกต์ในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ความรู้ด้านเวชกรรมฉุกเฉินทั่วไป ความรู้ด้านเวชกรรมฉุกเฉินต่อยอดที่สนใจตาม
หลักสูตร ทั้งจากการบรรยายโดยอาจารย์ การฝึกปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือการศึกษาด้วย
ตนเอง
ข. ตั้งมั่นฝึกฝนตนเองให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหัตถการ และมีทักษะในการบริบาลเวชกรรม
ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ
ค. รับผิดชอบในการทำการศึกษาวิจัยตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ง. รับผิดชอบงานบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
จ. มีอัธยาศัยอันดี สามารถดำเนินการประสานงานกับแพทย์ต่างแผนกและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงาน
วิชาชีพอื่น
ฉ. ให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้านรุ่นหลัง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
ช. ศึกษาและทำความเข้าใจในเวชกรรมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evident based medicine) รวมถึง
สามารถนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการให้บริบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
ซ. ศึกษาและทำความเช้าใจและรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกองอุบัติเหตุและ
เวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และวินัยข้าราชการ
ฌ. มีจรรยาบรรณ ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และบรรทัดฐานทาง
สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อแพทย์ประจำบ้านรุ่นหลัง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และนักศึกษาแพทย์
ญ. ช่วยอาจารย์ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบ (System-based practice) ทั้งงานคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดการแผนกฉุกเฉิน การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาวะปกติ และภัยพิบัติ
สิทธิของแพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านมีสิทธิดังต่อไปนี้
ก. ได้รับค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้รับเงินเดือนตาม
ระเบียบ กพ. รวมถึงสวัสดิการต่างๆตามประกาศ ก.พ. กรณีไม่มีต้นสังกัด ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างที่ทำไว้
กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ข. ได้รับสิทธิในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลด้านเวชกรรมของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
เวชกรรมใน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค. ได้รับสิทธิ์ให้ปฏิบัติงานไม่เกินกว่าเวลาที่ระบุไว้ในเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ง. ได้รับสิทธิ์ในการลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมตามที่ตนเองสนใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตามระเบียบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การลาฝึกอบรม
จ. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินหรือของโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตามระเบียบโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
ฉ. ได้รับสวัสดิการที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามระเบียบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว่า
ด้วยที่พักอาศัย
ช. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เช่น ห้องสมุด การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การเช้าถึงฐานข้อมูลทางวิชาการของโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ซ. ได้รับสิทธิ์ในการลา ตามข้อ ๖.๗.๓ การโอนย้าย ตามข้อ ๙ และการลาออกตามข้อ ๑๐
ฌ. ได้รับสิทธิ์ในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงานฯ ตลอดจนคณะอนุกรรมการฝึก
อบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ญ. ได้รับสิทธิ์ในการเสนอตัวแทนของแพทย์ประจำบ้านเข้าเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ฎ. ได้รับสิทธิ์ในการอุทธรณ์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน หรือการประเมิน
ผลการฝึกอบรม
การลา
แพทย์ประจำบ้านมีสิทธิ์ในการลาได้ โดยต้องไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องดำเนินการขอ
เปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนการลา การลาใดๆก็ตามรวมแล้วต้องมีเวลาการปฏิบัติงานรวมในแต่ละ
เดือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ และเวลาการปฏิบัติงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการฝึกอบรม ดังนี้
ก. ลาป่วย ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้องยื่นใบลาต่อกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกครั้ง กรณีลาป่วยไม่เกิน
๓ วันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หากนานกว่านั้น ต้องมีใบรับรองแพทย์และต้องยื่นต่อกองอุบัติเหตุและเวชกรรม
ฉุกเฉิน ทันทีที่สามารถทำได้
ข. ลากิจธุระส่วนตัว ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้องยื่นใบลาต่อกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ทุกครั้ง
และต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑
สัปดาห์ก่อนการลา ยกเว้นกิจธุระฉุกเฉินให้ขออนุมัติเป็นรายกรณี
ค. ลาพักผ่อน ได้ไม่เกิน ๑๐ วันต่อปี โดยต้องยื่นใบลาต่อกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน ทุกครั้ง โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการ
ลา
ในกรณีที่ลาเกินร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม จะไม่สามารถส่งสอบวุฒิบัตรฯตามเวลาที่กำหนด
จำเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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การขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานต้องมีเหตุอันสมควรและขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย ๑
เดือนก่อนปฏิบัติงานจริง และต้องเขียนใบขอเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
สวัสดิการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้
๑. หอพักแพทย์ภายในโรงพยาบาล (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ
โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี)
๒. ห้องพักแพทย์ในแผนกฉุกเฉิน
๓. สวัสดิการอาหารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน
๔. ห้องสมุด ชั้น ๖ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดทำการในเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
๕. สามารถเข้าค้นหาข้อมูลวิชาการผ่านระบบ Internet ของโรงพยาบาล
๖. สามารถเข้าค้นหาข้อมูล uptodate และ Clinical key
๗. เครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
๘. ตรวจร่างกายประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน จัดให้มีสวัสดิการสำหรับแพทย์ประจำบ้านดังนี้
๑. หนังสือวิชาการในห้องพักแพทย์
๒. มีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ในห้องพักแพทย์
๓. อนุญาตให้ไปประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ไม่จำกัดจำนวน (มีเงินสนับสนุน 2,500 บาท/คน/ปี)
ค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงิน พ.ต.ส.
เงินสำหรับแพทย์ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติ
เงิน P4P

แพทย์ประจำ
บ้านมีต้นสังกัด
√
√
-

แพทย์ประจำบ้าน
ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ)
√
√
-

การโอนย้าย
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แพทย์ประจำบ้าน ติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงขอโอนย้ายการฝึกอบรมที่สถาบันใหม่ ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๖ เดือนก่อนเริ่มปีการฝึกอบรมใหม่ และชี้แจงเหตุผลในการขอโอนย้าย เมื่อได้รับมติเห็นชอบให้รับโอนย้าย
จากสถาบันใหม่ แพทย์ประจำบ้านต้องดำเนินการชี้แจงเหตุผลในการโอนย้ายต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยคณะอนุกรรมการอาจพิจารณาปฏิเสธการโอนย้ายของแพทย์ประจำบ้านได้
หากเหตุผลในการขอโอนย้ายไม่มีน้ำหนัก
(๒) เมื่อมีมติคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้แพทย์ประจำบ้านย้าย
ออก ให้ดำเนินการส่งเอกสารการขอโอนย้าย โดยแนบ
- แบบประเมินสมรรถนะการฝึกอบรม ของแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อระบุระดับชั้นของแพทย์ประจำบ้าน
- ตารางการหมุนเวียนของแพทย์ประจำบ้าน
- ผลการประเมินระหว่างการฝึกอบรม รายงานกิจกรรม, logbook, Portfolio ทั้งหมด
ไปยังสถาบันแห่งใหม่ โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ๔ เดือนก่อนเริ่มปีการฝึกอบรมใหม่
(๓) เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบันใหม่ ให้่แนบหนังสือการอนุมัติโอนย้ายของแพทย์ประจำบ้าน ถืง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อชี้แจงเหตุผลการขอโอนย้ายของแพทย์ประจำบ้าน
ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนเริ่มปีการฝึกอบรมใหม่
(๔) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะพิจารณาดำเนินการ และเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภาเพื่อขออนุมัติโอนย้าย
(๕) เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งต้นสังกัดของ
แพทย์ประจำบ้านที่ขอโอนย้ายให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนเริ่มปีการฝึกอบรมใหม่
(๖) แพทย์ประจำบ้าต้องติดตามหนังสืออนุมัติโอนย้าย จากทั้ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันใหม่ มติ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มติคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมและสอบฯของ
แพทยสภา ต้นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข หรือต้นสังกัดอื่น) เพื่อรวบรวมหลักฐานการโอนย้ายให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย
๑ เดือนก่อนเริ่มปีการฝึกอบรมใหม่
(๗) รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันใหม่ตามระเบียบที่สถาบันนั้นๆกำหนด
การลาออกจากการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านที่มีความประสงค์จะลาออกจากการฝึกอบรม ให้ดำเนินการดังนี้
ก. ชี้แจงเหตุผลการลาออกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
ข. ยื่นใบลาออก ต่อ หัวหน้าผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้าน สามารถพิจารณาระงับการลาออกของแพทย์ประจำบ้านได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและ
เวชกรรมฉุกเฉิน ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อ
พิจาณาลงมติในการลาออกของแพทย์ประจำบ้านเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้
ค. คณะอนุกรรมการฯมีมติอนุมัติการลาออก หากเหตุผลมีน้ำหนักเพียงพอ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และ
นำเข้าที่ประชุม เพื่อลงมติรับทราบการลาออกของแพทย์ประจำบ้าน และดำเนินการแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อทราบต่อไป
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ง. แจ้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ประจำบ้านอาจสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
หลังได้รับหนังสืออนุมัติการลาออกจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องทำหนังสือ
นำเรียน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และทำหนังสือแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โดยแนบเอกสารใบลาออก และหนังสืออนุมัติการลาออกของโรงพยาบาลไปด้วย
จ. แจ้งแพทยสภา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินดำเนินการแจ้งคณะอนุกรรมการ
กลางฝึกอบรมและสอบฯของแพทยสภา เพื่อลงมติรับทราบ ทั้งนี้ แพทย์ประจำบ้านที่ลาออกจากการฝึกอบรม อาจ
โดนตัดสิทธิ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไปตามเกณฑ์และมติของแพทยสภา
บทลงโทษ
ก. การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ
หากแพทย์ประจำบ้านมีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เช่น มาปฏิบัติงานสาย เลิกงานก่อนเวลา
ขาดงานโดยไม่มีสาเหตุ ให้บริบาลผู้ป่วยโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยไม่ส่งเวร ไม่บันทึกเวชระเบียน ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือ หน่วยงานอื่นๆ หากสืบทราบหรือมีมูล
ความผิดกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน จำนวนไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการ หากไม่เป็นผลมอบคณะ
อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านดำเนินการ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาจพิจารณาทำโทษ
ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม แต่ยังถือเป็นระยะเวลาในการฝึกอบรม
๒. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาจพิจารณาทำทัณฑ์บนตลอด
การฝึกอบรม โดยแพทย์ประจำบ้าน ต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ยืนยันว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก
๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาจพิจารณาทำภาคทัณฑ์ และ
รายงานต่อต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดต่อเนื่องจนโดนภาคทัณฑ์มากกว่า ๒ ครั้งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม หรือ เป็นความผิด
ร้ายแรง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ลาออกจากการฝึกอบรม โดยแจ้งให้ผู้
อำนวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทราบ
ข. ปัญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม
แพทย์ประจำบ้านต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของแพทยสภาอย่าง
เคร่งครัด เข้าใจในหลักการของเวชจริยศาสตร์ และสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของเวชจริยศาสตร์อย่างถูกต้อง เช่น
การเคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ การรักษาความลับของผู้ป่วย การไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย มีความ
ปรารถนาดีที่จะให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษา มีความเป็นกลางและปฏิบัติตามกฎหมายทางเวชกรรม เป็นต้น
แพทย์ประจำบ้านห้ามมิให้ทำผิดกฎหมาย กระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
บรรทัดฐานทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น การผิดกฎหมายอาญา ลักทรัพย์ ช่อโกง ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ชู้สาว
เป็นต้น
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หากแพทย์ประจำบ้านการกระทำอันไร้จรรยาบรรณ ขาดจริยธรรม ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง กลุ่มงาน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. หากเป็นความผิดลหุโทษ พิจารณาตักเตือน ไม่เกิน ๓ ครั้ง โดยมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการ หาก
ไม่เป็นผลมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการ หากไม่เป็นผลมอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านดำเนิน
การ
๒. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาจพิจารณาทำทัณฑ์บนตลอด
การฝึกอบรม โดยแพทย์ประจำบ้านต้องบันทึกเอกสารทัณฑ์บนไว้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ยืนยันว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก
๓. หากยังมีความผิดต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอาจพิจารณาทำภาคทัณฑ์ และ
รายงานต่อต้นสังกัดตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน รวมถึงรายงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
๔. หากยังมีความผิดต่อเนื่องซ้ำคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ลาออกจาก
การฝึกอบรม
๕. หากเป็นความผิดด้านจรรยาบรรณหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือ ได้รับการพิพากษาจากศาลว่ามีความ
ผิดทางอาญา คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อาจมีมติพิจารณาให้ออกจากการฝึกอบรมทันทีที่พิสูจน์
พบความผิด
ค. การสิ้นสุดการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้าน ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินทราบ
การทำภาคทัณฑ์
ดำเนินการโดยให้แพทย์ประจำบ้านปฏิบัติงานในแผนกเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในความ
ดูแลของคณาจารย์ประจำกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการประเมินตามโทษที่แพทย์ประจำ
บ้านกระทำความผิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ระยะเวลาทำภาคทัณฑ์ กรณีการปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ กำหนดระยะในการทำภาคทัณฑ์ ไม่
เกิน ๒ ครั้งต่อระยะเวลาการฝึกอบรม ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน
กรณีปัญหาด้านเวชจริยธรรมและศีลธรรม กำหนดระยะในการทำภาคทัณฑ์ ไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ระหว่าง
ระยะเวลาทำภาคทัณฑ์ให้ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่ระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร หากระยะเวลาการฝึก
อบรมไม่ครบตามหลักสูตร อาจส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ โดยเมื่อหมดภาคทัณฑ์แพทย์
ประจำบ้านต้องปฏิบัติงานต่อจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์
การต่อสัญญาลาศึกษาต่อ
สืบเนื่องจากผลของภาคทัณฑ์ แพทย์ประจำบ้านจะจบการฝึกอบรมช้ากว่าที่กำหนดไว้ ในสัญญาลาศึกษา
ต่อตามระเบียบ กพ. ว่าด้วย การลาศึกษาต่อของข้าราชการ หรือระเบียบอื่นของต้นสังกัดของแพทย์ประจำบ้านนั้นๆ
แพทย์ประจำบ้านต้องดำเนินการต่อสัญญาลาศึกษาต่อกับต้นสังกัดเพื่อดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
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พระมงกุฎเกล้า ตามจำนวนเวลาที่ทำภาคทัณฑ์ให้ครบถ้วน หากไม่มีต้นสังกัด แพทย์ประจำบ้านต้องดำเนินการต่อ
สัญญาจ้างกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากการโดนภาคทัณฑ์
การอุทธรณ์
กรณีแพทย์ประจำบ้าน มีข้อสงสัยในคำตัดสินใดของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถดำเนินการยื่นขออุทธรณ์คำตัดสินได้ดังนี้
ข้อบ่งชี้ในการอุทธรณ์
๑. ได้รับการประเมินว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือก” เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. ได้รับการพิจารณาว่า “มีความผิด” ในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งความผิดฐานปฏิบัติงานอย่างขาดความ
รับผิดชอบ หรือมีความผิดฐานขาดจรรยาบรรณหรือจริยธรรม
๓. ได้รับการประมินว่า “ไม่ผ่านการประเมิน” ผลการฝึกอบรมตามมิติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
๔. ได้รับการประเมินว่า “ไม่ได้เลื่อนระดับชั้น”
๕. ปัญหาอื่นๆ ที่แพทย์ผู้สมัคร/หรือแพทย์ประจำบ้านไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฝึก
อบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ขั้นตอนในการดำเนินการอุทธรณ์
๑. ผู้อุทธรณ์ต้องขออุทธรณ์ตามข้อบ่งชี้ภายใน ๓๐ วันหลังการประกาศ และทราบผลการคัดเลือก ประกาศ
โทษ ประกาศผลการประเมิน ประกาศการเลื่อนระดับชั้น หากไม่ดำเนินการใดๆภายในระยะเวลา ถือว่า ยอมรับผล
การประกาศดังกล่าวของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
๒. เขียนแบบบันทึกการขออุทธรณ์ส่งที่กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดย
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องดำเนินการชี้แจงเหตุผลการตัดสินดังกล่าว ภายใน
๑๕ วันหลังได้รับเอกสาร ทั้งนี้ หากผู้ขออุทธรณ์ยังไม่ยอมรับเหตุผลดังกล่าว กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องส่งเรื่องสู่คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายใน
๓๐ วันหลังการยื่นเอกสาร
๓. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องพิจารณาการอุทธรณ์ดังกล่าว
ภายในเวลา ๓๐ วันหลังได้รับเอกสาร โดยอาจขยายเวลาได้หนึ่งครั้งไม่เกิน ๑๕ วัน โดย
ก. อาจพิจารณาไม่รับเรื่องอุทธรณ์ หากหลักฐานการอุทธรณ์มีความชัดเจนเพียงพอ
ข. หากหลักฐานไม่ชัดเจน จำเป็นต้องมีการตัดสินผลใหม่ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาข้ออุทธรณ์
เพื่อตัดสินผลดังกล่าว จากเอกสารและหลักฐานที่มี หรืออาจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว
๔. หากคณะกรรมาธิการมีความเห็นแย้ง ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ดำเนินตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ
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๕. หากการตัดสินผลยังตัดสินผลตามมติของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา
ตามขั้นตอนของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯกำหนด
๖. คำตัดสินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์
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