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นายชนะ
สานักงานประกันสังคม

คาพิพากษาฎีกาที่ 13922/2558
โจทก์
จาเลย

เรื่ อง การเข้าโรงพยาบาลนอกสิ ทธิ ประกันสังคม กรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นมีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนค่าบริ การ
ทางการแพทย์จากประกันสังคมหรคือไม่
1.
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีอาการเหนื่อยง่าย หายใจขัดบ่อย ทราบต่อมาจากการตรวจของแพทย์
รังสิ ตซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ประกันสังคมว่าเป็ นอาการป่ วยโรคหัวใจที่มีอาการที่รุนแรง
จึงมีการส่ งโจทก์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทรวงอก โจทก์ได้รับการรักษาโดยรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
และรอรับการผ่าตัดตามคิวการรักษาตามระเบียบของพยาบาลทรวงอก ระหว่างรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
และรอคิวนัดหมายผ่าตัดโจทก์มีอาการไม่ดีหายใจติดขัด ญาติของโจทก์จึงรี บพาโจทก์เข้ารับการตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลกรุ งเทพในวันที่ 20 ตุลาคม 2547 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญลงความเห็นว่าอาการของโจทก์อยูใ่ นขั้น
รุ นแรง หากไม่รักษาโดยการผ่าตัดโดยเร็ วอาจเสี ยชีวติ จึงทาการผ่าตัดโจทก์เพื่อรักษาอาการโรคหัวใจเป็ น
กรณี ฉุกเฉิ นในวันที่ 22 ตุลาคม 2547 โจทก์ได้เสี ยค่ารักษาพยาบาลเป็ นเงิน 611,568.80 บาท ต่อมาโจทก์ยนื่
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยต่อจาเลย จาเลยมีคาสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าบริ การทางการแพทย์เนื่ องจากเป็ นการเจ็บป่ วยที่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิ ทธิ ได้โดยปลอดภัย
และไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โจทก์อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีมติยก
อุทธรณ์ตามคาวินิจฉัยที่ 721/2548 ขอให้เพิกถอนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และคาสั่งของจาเลย
โดยให้จาเลยชดใช้เงินจานวน 569,368.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม
2547 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์
2.

จาเลยให้การว่า เมื่อพิจารณาเวชระเบียนโรงพยาบาลทรวงอก และเวชระเบียนโรงพยาบาล
กรุ งเทพ แล้วเห็นว่าอาการของโจทก์ในขณะนั้นไม่ใช่กรณี ฉุกเฉิ น แต่โจทก์ไม่ประสงค์เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลทรวงอก การที่โจทก์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุ งเทพจึงเป็ นกรณี ที่ไม่มีเหตุสมควรโจทก์
ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าบริ การทางการแพทย์ตามฟ้ อง ขอให้ยกฟ้ อง
3.

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้ อง

4.
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสานวนประชุมปรึ กษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์วา่ การที่โจทก์เข้ารับการบริ การทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุ งเทพเป็ นกรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นหรื อไม่
และจาเลยต้องจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์เป็ นจานวนตามฟ้ องแก่โจทก์หรื อไม่ เพียงใด ข้อเท็จจริ งได้ความ
ตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟั งมาและที่ยตุ ิในสานวนว่า โจทก์มีอาการเหนื่อยมากและหายใจไม่ออก ญาติของ
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โจทก์จึงนาตัวโจทก์ส่งโรงพยาบาลกรุ งเทพในวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ด้วยเกรงว่าหากโจทก์ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาที่สถาบันโรคทรวงอกก็คงจะได้รับการรักษาด้วยการให้รับประทานยาเพิ่มปริ มาณเท่านั้น ขณะนั้น
สถาบันโรคทรวงอกยังไม่มีกาหนดนัดหมายผ่าตัดให้แก่โจทก์ เมื่อในวันที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
กรุ งเทพ แพทย์ตรวจอัลตราซาวด์และวินิจฉัยแจ้งให้ทราบว่าโจทก์มีอาการลิ้นหัวใจรั่วอย่างรุ นแรงและเริ่ มมี
ภาวะหัวใจล้มเหลว มีความจาเป็ นต้องผ่าตัดเป็ นกรณี เร่ งด่วน มิฉะนั้นโจทก์อาจมีอนั ตรายถึงแก่ชีวติ ได้ กรณี
จึงถือว่าเป็ นอาการของโรคซึ่ งเกิดขึ้นโดยเฉี ยบพลัน ที่จาต้องได้รับการผ่าตัดเป็ นการด่วน การที่โจทก์เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลกรุ งเทพจึงถือว่าเป็ นกรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นและมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามรารถไปรับ
บริ การทางการแพทย์จากสถาบันโรคทรวงอกได้ ส่ วนโจทก์จะมีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนค่าบริ การทางการ
แพทย์จากจาเลยหรื อไม่ เพียงใด นั้น เมื่อจาเลยให้การปฎิเสธว่าโจทก์ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนค่าบริ การ
ทางการแพทย์ตามฟ้ อง และจาเลยยืน่ คาแก้อุทธรณ์วา่ ค่ารักษาพยาบาลกรณี เจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นที่โจทก์จะมีสิทธิ
ได้รับจะต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่ อง กาหนดจานวนเงินทดแทนค่าบริ การ
ทางการแพทย์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 4.1 กล่าวคือ โจทก์มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์กรณี เข้ารับ
การบริ การทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุ งเทพจากจาเลยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งตามความจาเป็ นใน
ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่ โมง นับแต่เวลาที่โจทก์เข้ารับบริ การทางการแพทย์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลกรุ งเทพ
จาเลยจึงต้องรับผิดชาระเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
17 ธันวาคม 2547 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ตามคาขอท้ายฟ้ อง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา
นั้น ไม่ตอ้ งด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่ วน
5.
พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคาสั่งของจาเลยและคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ และให้
จาเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์ตามประกาศสานักงานประกันสังคม เรื่ อง กาหนดจานวนเงิน
ทดแทนค่าบริ การทางการแพทย์ (ฉบับที่ 2) แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กาหนด
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2547 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่
โจทก์
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