
 

 
 

วิธปีฏิบัติ 
เรื่อง การอุทธรณผ์ลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ 

ถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

รหัสเอกสาร : WI-ACD-25  วันที่ประกาศใช้ : 4 มกราคม 2564 

จำนวนหน้าทั้งหมด :  3 หน้า 

สถานะ ตำแหน่ง ลายมือช่ือ วันที ่

ผู้จัดทำ ผู้ปฏิบัติงาน  
(นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์  เมี่ยงมกุข์) 

4 มกราคม 2564 

ผู้ทบทวน 
รักษาการหัวหน้าสำนัก/ 
รองผู้อำนวยการสถาบัน 

 
(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ) 

4 มกราคม 2564 

ผู้อนุมัต ิ ผู้อำนวยการสถาบัน  
(นายกิตตินันท์ อนรรฆมณ)ี 

4 มกราคม 2564 

 

ประวตัิการแก้ไข 

ครั้งที ่ วันที ่ หน้าที ่ รายการแก้ไข ผู้แก้ไข ผู้อนุมัต ิ
      
      
      
      
      
      
      



 

 

 WI-ACD-21 : วิธีปฏิบัติ เรื่องการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือถูกสั่ง
เพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แก้ไขครั้งที่ :  00 

วันที่ประกาศใช้ :  4 มกราคม 2564 หน้า  1  จาก  3  
 

ผู้จัดทำ                                                 ผู้ทบทวน                                       ผู้อนุมัติ   

           นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์ เมี่ยงมุกข์                    นางปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ                นายกิตตินันท์ อนรรฆมณี 

 

วิธีปฏิบัติเรื่องการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
 

1. วัตถุประสงค์ (Objective) 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือถูกสั่ง

เพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

2. ขอบเขต (Scope) 
 ใช้สำหรับการรับเรื่องและดำเนินการจัดการเมื่อมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล หรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

3. คำจำกัดความ นิยามและคำย่อ (Definition) 
การอุทธรณ์ หมายความถึง การทีส่ถานพยาบาลไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณารับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล หรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ผู้อุทธรณ์ หมายความถึง สถานพยาบาลที่ไม่ผ่านการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือถูกสัง่

เพิกถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และต้องการอุทธรณ ์
ผู้อำนวยการ หมายความถึง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ผู้ประสานงาน/หัวหน้าสำนักประเมินและรบัรอง รับเรื่องการอุทธรณแ์ละประสานงานดำเนินการให้เกิด
กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเรื่องการอุทธรณ์ 
 ผู้อำนวยการสถาบัน พิจารณาคำอุทธรณ ์
 คณะกรรมการ พิจารณาผลการอุทธรณ ์ที่ผู้อำนวยการไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ และให้ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

5. วิธปีฏบิัต/ิ ขั้นตอนการทำงาน 
5.1 การอุทธรณ์ 
 สถานพยาบาลยื่นหนังสือออุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อสถาบัน 
ภายใน 15 วัน ถัดจากวันที่สถานพยาบาลได้รับแจ้งคำสั่ง โดยในหนังสืออุทธรณ์ให้สถานพยาบาลแนบข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งเหตุผลของการไม่ผ่านการพิจารณารับรองคุณภาพหรือเพิกถอนการรับรองคุณภาพ 
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5.2 การรับเรือ่งอุทรณ ์
1. ผู้ประสานงาน/หัวหน้าสำนักประเมินและรบัอง รับเรื่องการอุทธรณจ์ากสถานพยาบาลที่อุทธรณ์ โดยการ

ย่ืนหนังสือด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อสถาบัน และดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
หนังสือพร้อมทั้งบันทึกข้อมลูในฐานข้อมูลกลาง ซึ่งประกอบด้วย วันเดือนปีที่อุทธรณ์ ชื่อที่อยู่ ข้อเทจ็จริง 
ข้อโต้แย้ง และเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอิงในการอุทธรณ์โดยแจ้งชัด ความประสงค์หรือคำขอของ
สถานพยาบาลที่อุทธรณ ์ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสถานพยาบาลอุทธรณ ์

2. หัวหน้าสำนักประเมินและรบัรอง เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ และดำเนินการจัดให้มีการพิจารณา ที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

5.3 การพิจาณาเรื่องอุทรณ์และแจ้งผลการพิจารณา 
1. ผู้อำนวยการ อาจแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือกลั่นกรอง และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำอุทธรณ์  
2. หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง นำเรื่องที่มีการอุทธรณ์พร้อมทั้งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งให้ 

ผู้อำนวยการ ภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วันที่ได้รับเรื่องการอุทธรณ์ 
3. ผู้อำนวยการ/คณะทำงาน พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำอุทธรณ์   

a. กรณีถ้าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์  ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง และแจ้งผลให้
สถานพยาบาลทราบภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับคำอุทธรณ ์

b. กรณีไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปให้คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับคำอุทธรณ์  

4. ให้คณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก
ผู้อำนวยการ 

5. กรณีที่คณะอนุกรรมการดำเนินการไม่เสร็จ 30 วัน (สามสิบวัน) ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้
สถานพยาบาลผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนด และให้ขยายเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 
วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว  

6. ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถึงเป็นที่สุดโดยให้ผู้อำนวยการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 
7. สถาบันแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้อุทธรณ์รับทราบเป็นหนังสือ ภายใน15 วัน (สิบห้าวัน) 

นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมต ิ

6. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เก่ียวข้อง  
1. ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินการพัฒนาและการรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 
2. หนังสืออุทธรณ์การพิจารณาไม่ผ่านการรับรองคุณภาพหรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล 
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7. ภาคผนวก : workflow 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผลคำอทุธรณ์ 
 

ผู้อุทรธณ ์

รับเรื่องอุธทรณ์ 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือ
อุทธรณ์ 
- ดำเนินการให้มีการพิจารณาที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

สถาบันแจ้งผลการพิจารณา 

หัวหน้าสำนักประเมินและ

รับรอง 

วิธีปฏิบัติงานการจัดการเรื่องอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือถูกสั่งเพิก
ถอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณา/จัดตั้งคณะทำงาน 
 

สถานพยาบาลยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสถาบันด้วยตนเองหรือส่ง

ทางไปรษณีย์ 

ผู้อำนวยการไม่เห็นด้วยรายงานพร้อม
เหตุผลให้คณะกรรมการ 

หนังสืออุทธรณ์ 

คณะกรรมการสถาบัน 

น 

 

 

 

นO 

คำสั่งแต่งแตง่คณะทำงาน ผู้อำนวยการสถาบัน 

พิจารณาเห็นด้วย เปลี่ยนแปลคำสั่ง 

สถาบันแจ้งผลการพิจารณา 


