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คําพพิากษาที่น่าสนใจ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกานี้ บรรณาธิการได้รวบรวมจากระบบสืบค้นคําพิพากษา คําส่ังคําร้อง
และคําวินิจฉัยศาลฎีกา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในศาลฎีกา ในวารสารนี้ได้
นําเสนอคําพิพากษาศาลฎีกา 2 เรื่อง  ซึ่งบรรณาธิการคาดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวงการยุติธรรม แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารองค์กรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขต่างๆ ที่ประสงค์จะใช้กฎหมายเหล่านี้  

 
1. ละเมิดและความรับผิด 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5018/2550 
ย่อฎีกา 

จําเลยที่ 3 เป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาล ส. และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของจําเลย
ที่ 1 และที่ 2 โจทก์ที่ 1 มีอาการเจ็บครรภ์ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ส. มีจําเลยที่ 3 
เป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดยวิธีผ่าตัดทําคลอดแต่ทารกในครรภ์ได้ถึงแก่ความตาย จําเลยที่ 3 ได้ใช้
ความระมัดระวังในการตรวจรักษาโจทก์ที่ 1 ตามความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
แพทย์แล้ว การกระทําของจําเลยที่ 3 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จําเลยที่ 1 และที่ 2 
ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จําเลยที่ 3 สังกัด จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสอง 
 
ประเด็นวินิจฉัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ม.420 และ 
- พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ม.5 หนึ่ง 

 
ข้อเทจ็จริงและการวินิจฉัย 

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขคําฟ้อง ขอให้บังคับให้จําเลยทั้งสามร่วมกันชําระเงินจํานวน 
1,300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จําเลยทั้งสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงพิพากษายก
ฟ้อง  โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดําเนินคดีอย่างคนอนาถา 

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จําเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชําระเงินแก่โจทก์
ทั้งสองคนละ 360,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลชั้นต้น 
โจทก์ทั้งสองกับจําเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา โดยโจทก์ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดําเนินคดีอย่างคน
อนาถา 

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความนําสืบและ
ไม่ได้โต้แย้งกันในช้ันนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
จําเลยที่ 3 เป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
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จําเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2542 โจทก์ที่ 1 มีอาการเจ็บครรภ์ได้เข้ารับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการมีจําเลยที่ 3 เป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดยวิธีผ่าตัดทําคลอด แต่
ทารกในครรภ์ได้ถึงแก่ความตาย และฟังเป็นยุติตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งโจทก์ทั้ง
สองมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยที่ 3 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า จําเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทารกถึงแก่ความตาย อันจะ
ทําให้จําเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ จําเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่า จําเลยที่ 
3 ได้ให้การรักษาทําคลอดแก่โจทก์ที่ 1 เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แล้ว โดยคํานึงถึง
สุขภาพของแม่และเด็กและจากการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด เหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิด
จากการตัดสินใจผิดพลาดของจําเลยที่ 3 ปัญหาดังกล่าวได้ความจากโจทก์ที่ 1 ว่า เมื่อไปถึงโรง
พยานบาล พยาบาลได้พาโจทก์ที่ 1 ไปห้องคลอดและทําความสะอาดร่างกาย จากน้ันให้โจทก์ที่ 
1 นอนรอที่ห้องคลอด จนถึงเวลาประมาณ 10 นาฬิกา มีแพทย์หญิงคนหนึ่งเข้ามาตรวจวัดช่อง
คลอดและสอบถามโจทก์ที่ 1 ว่าลูกคนแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติหรือไม่ โจทก์ที่ 1 บอกว่าคลอด
โดยวิธีธรรมชาติ แพทย์หญิงคนดังกล่าวบอกว่าลูกคนแรกคลอดโดยวิธีธรรมชาติคนต่อไปก็คลอด
โดยวิธีธรรมชาติได้เช่นกัน จากน้ันก็กลับออกไป ต่อมาเวลาประมาณ 11 นาฬิกา จําเลยที่ 3 เข้า
มาตรวจครรภ์ แล้วส่ังให้พยาบาลให้น้ําเกลือแก่โจทก์ที่ 1 ต่อมาเวลาประมาณ 13 นาฬิกา 
พยาบาลได้นําออกซิเจนมาครอบจมูกช่วยหายใจบอกว่าเพื่อให้ทารกมีอากาศหายใจ จนถึง
ประมาณ 16 นาฬิกา จําเลยที่ 3 เข้ามาในห้องคลอดและตรวจครรภ์ของโจทก์ที่ 1 แล้วบอกว่ายัง
ไม่สามารถคลอดเองได้ต้องผ่าตัดเอาทารกออก จากนั้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกา พยาบาลนํา
โจทก์ที่ 1 เข้าห้องผ่าตัดหลังจากน้ัน โจทก์ที่ 1 ไม่รู้สึกตัวอีกเลย โจทก์ที่ 1 เพิ่งทราบว่าบุตรของ
โจทก์ที่ 1 เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น เห็นว่า จากพยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองไม่ปรากฏว่าจําเลยที่ 3 
ประมาทเลินเล่อในการตรวจรักษาโจทก์ที่ 1 หรือได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ทางการแพทย์อย่างไร แต่กลับเจือสมกับคําเบิกความของจําเลยที่ 3 และนาง ร พยาบาลผู้ดูแล
โจทก์ที่ 1 พยานจําเลยทั้งสามว่า เมื่อได้รับตัวโจทก์ที่ 1 ไว้แล้ว ได้มีการสอบถามประวัติของ
โจทก์ที่ 1 จึงทราบว่าโจทก์ที่ 1 เคยคลอดบุตรคนแรกโดยวิธีธรรมชาติมาแล้ว จําเลยที่ 3 จึง
ประเมินว่า ในครั้งนี้ก็น่าจะคลอดโดยวิธีธรรมชาติได้ ต่อมานาง ร และจําเลยที่ 3 ได้ตรวจสุขภาพ
และช่องคลอดของโจทก์ที่ 1 เป็นระยะๆ ต่อเนื่องกัน พบว่า ทารกในครรภ์มีการเต้นของหัวใจ
เป็นปกติ ความสัมพันธ์ของการเปิดปากมดลูกและการเคล่ือนที่ลงต่ําของส่วนนําปกติรายละเอียด
ปรากฏตามบันทึกประเมินสมรรถนะผู้ป่วย และกราฟช่วยดูแลการเจ็บครรภ์คลอด เมื่อพบว่าสี
ของนํ้าคร่ําที่ไหลออกมามีสีผิดปกติ จําเลยที่ 3 ก็ให้การรักษาเบ้ืองต้นโดยการให้น้ําเกลือและ
ออกซิเจนทันที ซึ่งความผิดปกติของสีน้ําคร่ํานี้ นาง ร ก็เบิกความยืนยันว่า มีปริมาณน้อยเพียง 
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเป็นปกติที่พบได้ในคนไข้ทั่วไป ทั้งยังได้ความจากจําเลยที่ 3 ว่าการ
บีบตัวของมดลูกและทารกมีการเต้นของหัวใจเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเข้าห้องผ่าตัดตาม
บันทึกการตรวจ แสดงว่าในช่วงเวลา 10 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่จําเลยที่ 3 เข้าไปตรวจครรภ์โจทก์
ที่ 1 ในครั้งแรกจนถึงเวลา 16 นาฬิกา ยังไม่มีส่ิงผิดปกติที่จะต้องผ่าตัดแต่อย่างใด เหตุที่จําเลยที่ 
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3 ต้องผ่าตัดทําคลอดโจทก์ที่ 1 ก็เนื่องจากส่วนนําไม่เคล่ือนต่ําลงตามที่ควรจะเป็นซึ่งก่อนทําการ
ผ่าตัดจําเลยที่ 3 ก็ได้พิจารณาทางเลือก 2 ทาง คือการผ่าตัดทําคลอดกับการใช้เครื่องดูดออก แต่
เมื่อประเมินแล้วจําเลยที่ 3 เห็นว่าศีรษะทารกอยู่สูง หากใช้เครื่องดูดอาจไม่ปลอดภัยทั้งแม่และ
เด็ก จึงตัดสินใจผ่าตัด ดังนั้น การไม่รีบผ่าตัดและผ่าตัดล่าช้าไปบ้าง จึงหาใช่เป็นข้อบ่งชี้ว่าจําเลย
ที่ 3 ประมาทเลินเล่อในการตรวจรักษาหรือตัดสินใจผิดพลาดดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยไม่ 
นอกจากนี้ในการผ่าตัดก็ได้ความจากจําเลยที่ 3 ว่าได้มีการใช้ทีมแพทย์พยาบาลตามมาตรฐาน 
เมื่อผ่าตัดทารกออกมาพบว่าหัวใจทารกไม่เต้น ทีมผ่าตัดได้ทําการปฐมพยาบาล ปั๊มหัวใจ ให้ยา
กระตุ้น และใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตทารกไว้ได้ ประกอบกับยังได้ความจากคํา
เบิกความของนายแพทย์อากฤษฎ์ิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชโรงพยาบาลสมุทรปราการ
พยานโจทก์ทั้งสองว่า พยานตรวจดูการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ทําคลอดรายนี้แล้ว เห็นว่า การ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อันเป็นการสนับสนุนข้อนําสืบของจําเลยทั้งสามให้มีน้ําหนักในการรับ
ฟังมากขึ้น แม้ต่อมาจะปรากฏว่าทางโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการจะได้มอบศพทารกให้
มูลนิธิร่วมกุศลไปเผา โดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองก็ตาม ก็เป็นเรื่องวิธีปฏิบัติของ
ทางโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ หาได้เกี่ยวข้องกับจําเลยที่ 3 ไม่ ทั้งยังได้ความจากนาย
น้อย พนักงานรักษาศพของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พยานจําเลยทั้งสามว่า พยานเก็บศพทารก
รายนี้ไว้ในตู้เย็น ในวันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงสองคนมาขอดูศพทารกดังกล่าว แต่ไม่ได้พูดอะไร พยานเก็บ
ศพทารกไว้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2542 ก็มอบให้มูลนิธิร่วมกุศลนําไปบําเพ็ญกุศลซ่ึงเป็นวิธี
ปฏิบัติตามปกติ หาได้มีข้อพิรุธหรือน่าสงสัยไม่ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้ง
สองได้ร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมต่อทางโรงพยาบาลสมุทรปราการถึงสาเหตุการตายแต่
อย่างใด เห็นว่า พยานหลักฐานของจําเลยทั้งสามที่นําสืบมามีน้ําหนักมากกว่าพยานหลักฐานของ
โจทก์ทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจําเลยที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรักษาโจทก์ที่ 1 
ตามความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์แล้ว การกระทําของจําเลยที่ 3 จึงไม่เป็น
การละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จําเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จําเลยที่ 3 สังกัด จึง
ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล
ฎีกา ฎีกาของจําเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังขึ้น” 
 
คําวินิจฉัย 

พิพากษาแก้เปน็ว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสําหรับจําเลยที่ 1 และที่ 2 เสียด้วย 
นอกจากที่แกใ้ห้เป็นไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 
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2. การจ่ายเงินทดแทนสําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7767/2559 
ย่อฎีกา 

การประสบอันตรายในคดีนี้เป็นเหตุให้ ส. ได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายแตกหัก 
กล้ามเนื้อแขนซ้ายชอกชํ้า กระดูกสันหลังระดับทรวงอกปล้องที่ 12 และระดับเอวปล้องที่ 1 หัก
ยุบ แพทย์ทําการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายด้วยโลหะและใส่เฝือกพยุงหลัง ต้อง
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหน่ึง แพทย์รักษาทางยาและทํากายภาพบําบัด ต่อมา
แพทย์ทําการผ่าตัดเพื่อนําเอาเหล็กที่ดามไว้ที่แขนซ้ายออก ดังนี้ แม้การประสบอันตรายของ ส. 
จะได้รับการผ่าตัดเพื่อดามและถอดเหล็กดามที่กระดูกแขนซ้ายเพียงแห่งเดียวก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่า
เป็นกรณีที่ ส. ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งอยู่
ในเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพิ่มอีกไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาท
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่มี ลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่า
รักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 3 (2) แล้ว 
 
ประเด็นวินิจฉัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 13 หนึ่ง 
- กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 2, 3, 

(2), (4) 
 
ข้อเทจ็จริงและการวินิจฉัย 

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้องขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยที่ 251/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2554 ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และให้จําเลยชําระค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินจาก 
45,000 บาท อีกจํานวน 33,421 บาท แก่โจทก์   

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด มีวัตถุประสงค์ในการจําหน่ายเบียร์ สุรา โซดา และนํ้าดื่ม ส่วนจําเลยเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย สังกัดกระทรวงแรงงานมีอํานาจหน้าที่ชี้ขาดและออกคําส่ังเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลาประมาณ 14 นาฬิกา นาย ส  ลูกจ้าง
ของโจทก์ทํางานในตําแหน่งพนักงานขาย ขับรถยนต์นําสินค้าไปส่งให้ลูกค้าของโจทก์ ขณะขับรถ
กลับข้ามทางรถไฟได้เฉ่ียวชนกับขบวนรถไฟ บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบลป่าชิง อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา เป็นเหตุให้นาย ส ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาเบ้ืองต้นที่โรงพยาบาลจะนะแล้วแพทย์
ส่งตัวนาย ส ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลา ผลการตรวจพบว่ากระดูกแขนซ้ายแตกหัก 
กล้ามเนื้อแขนซ้ายชอกชํ้า กระดูกสันหลังระดับทรวงอกปล้องที่ 12 และระดับเอวปล้องที่ 1 หัก
ยุบ แพทย์ทําการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายด้วยโลหะ และใส่เฝือกพยุงหลัง นาย ส 
ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2553ถึงวันที่ 3 กันยายน 
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2553 รวม 9 วัน แล้วย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 10 
กันยายน 2553 รวม 7 วัน แพทย์รักษาทางยาและทํากายภาพบําบัด ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 
2553 นาย ส เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อนําเอาเหล็กที่ดามไว้ที่แขนข้างซ้ายออก 
ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เสียค่ารักษาพยาบาล
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 78,421 บาทโรงพยาบาลหาดใหญ่แจ้งนาย ส ว่ามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคมได้เป็นเงินเพียง 45,000 บาท เท่านั้น โจทก์ในฐานะนายจ้างจึงออกเงินค่า
รักษาพยาบาลส่วนเกินเป็นเงิน 33,421 บาท แทนนาย ส ไป ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2553 
โจทก์ยื่นคําขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน 45,000 บาท ต่อสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สงขลาซึ่งแจ้งผลการวินิจฉัยตามมติคณะอนุกรรมการการแพทย์หน่วยที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 
8/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 ว่า การประสบอันตรายของนาย ส มีสิทธิได้รับค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 45,000 บาท เนื่องจากการบาดเจ็บไม่เข้า
ข่ายกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 3โจทก์จึงยื่น
อุทธรณ์คัดค้านคําวินิจฉัยต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2554 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาแจ้งคําวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ 
251/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ให้โจทก์ทราบว่า นาย ส ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกมากกว่า
หนึ่งแห่งแต่ได้รับการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายเพียงแห่งเดียวกรณีไม่ใช่การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่า
รักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 3 (2) และในกรณีนี้แม้เป็นการบาดเจ็บกระดูกสัน
หลังหักยุบแต่ยังคงมีความมั่นคง (stable) และไม่มีอาการทางระบบประสาท แพทย์จึงใส่เฝือก
ดามหลัง จึงไม่ใช่กรณีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือรากประสาท
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 3 (4) การ
ประสบอันตรายของนาย ส มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 
45,000 บาท ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงมาฟ้องขอเพิกถอนคําส่ังของคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน ที่ 251/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ศาลแรงงานภาค 9 วินิจฉัยว่า จาก
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่านาย ส เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2553 
เรื่อยมาแล้วเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 แล้วเข้ารักษาตัว
ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อีก 2 ครั้ง คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 6 ถึงวันที่ 10 
ธันวาคม 2553 เป็นการเข้ารับการรักษาโดยมีค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ายามาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน ต้องด้วยประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ.2553 ข้อ 4 (4) ย่อมถือว่านาย ส ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ของกระดูกสันหลังตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 
ข้อ 3 (4) กับวินิจฉัยว่า ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.
2551 ข้อ 3 กําหนดว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะดังต่อไปนี้ (2) 
บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขนั้น ไม่มีข้อกําหนดว่า
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จะต้องเป็นการผ่าตัดแก้ไขของกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บทุกแห่งไป กรณีนาย ส ประสบอันตราย
บาดเจ็บของกระดูกหลายแห่ง แม้แพทย์จะทําการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูกแขนซ้ายเพียง
อย่างเดียว ส่วนกระดูกสันหลังได้รับการรักษาโดยการใส่เฝือกก็ตาม ก็ต้องถือเป็นการได้รับ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและได้รับการผ่าตัดแก้ไข ตามกฎกระทรวงกําหนด
อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 ข้อ 3 (2) แล้ว 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจําเลยว่า การประสบอันตรายของนาย ส  
ลูกจ้าง เป็นกรณีบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขตาม
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2551ข้อ 3 (2) หรือไม่ เห็นว่า 
ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานภาค 9 รับฟังมาว่า การประสบอันตรายในคดีนี้เป็นเหตุให้
นาย ส ได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนซ้ายแตกหัก กล้ามเน้ือแขนซ้ายชอกชํ้ากระดูกสันหลังระดับ
ทรวงอกปล้องที่ 12 และระดับเอวปล้องที่ 1 หักยุบ แพทย์ทําการรักษาโดยการผ่าตัดดามกระดูก
แขนซ้ายด้วยโลหะและใส่เฝือกพยุงหลัง ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่ง แพทย์
รักษาทางยาและทํากายภาพบําบัด ต่อมาแพทย์ทําการผ่าตัดเพื่อนําเอาเหล็กที่ดามไว้ที่แขนซ้าย
ออก ดังนี้ แม้การประสบอันตรายดังกล่าวของนาย ส จะได้รับการผ่าตัดเพื่อดามและถอดเหล็ก
ดามที่กระดูกแขนซ้ายเพียงแห่งเดียวก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่นาย ส ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งอยู่ในเกณฑ์จ่ายค่ารักษาพยาบาล
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพิ่มอีกไม่เกินหกหมื่นห้าพันบาทสําหรับการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยที่มีลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2551 
ข้อ 3 (2) แล้ว ที่ศาลแรงงานภาค 9 วินิจฉัยมาในประเด็นดังกล่าวจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของ
จําเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ประการอื่นของจําเลยไม่ทําให้ผลของคดีเปล่ียนแปลงไป จึงไม่จําต้อง
วินิจฉัย พิพากษายืน 
 


